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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea componenţei comisiilor pentru 

examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială de către 
candidaţii la funcţii de judecător şi procuror

27 februarie 2015
nr.2/1 mun. Chişinău

Ţinînd cont de Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.110/5 din 
17.02.2015, prin care se desemnează Oleg Sternioală şi Nadejda Toma, judecători 
ai Curţii Supreme de Justiţie, şi de Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor 
nr. 12-36/15 din 12.02.2015, prin care se desemnează Mircea Roşioru, şef al 
Direcţiei judiciare din cadrul Procuraturii Generale, preşedinte al Consiliului 
Superior al Procurorilor, şi Valeriu Bodean, procuror pentru misiuni speciale, 
membru al Colegiului de calificare, în conformitate cu art.7 alin.(l) lit.l) din Legea 
privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 08.06.2006 şi pct.7.8. din 
Regulamentul privind formarea iniţială şi absolvire din 21.06.2007, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:

1. A aproba Comisia pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare 
iniţială de către candidaţii la funcţia de judecător, în următoarea componenţă:

Preşedinte:
• Oleg STERNIOALĂ, judecător al Curţii Supreme de Justiţie;

Membri:
• Valeriu BODEAN, procuror pentru misiuni speciale, membru al 

Colegiului de calificare;
• Nelea BUDAI, vicepreşedinte al Curţii de Appel Chişinău;
• Iurie IORDAN, judecător al Curţii de Appel Chişinău;
• Nicolae ROŞCA, doctor, conferenţiar universitar, şef al Catedrei Dreptul 

Antreprenoriatului, USM.

Secretar:
• Inga DARII, consultant în Secţia instruire continuă, Direcţia instruire şi 

cercetare.

2. A aproba Comisia pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare 
iniţială de către candidaţii la funcţia de procuror, în următoarea componenţă:
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Preşedinte:
• Mircea ROŞIORU, şef al Direcţiei judiciare din cadrul Procuraturii 

Generale, preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor;

Membri:
• Nadejda TOM A, judecător al Curţii Supreme de Justiţie;
• Ghenadie PIRLII, şef interimar al Secţiei investigaţii financiar 

economice, Direcţia investigaţii generale, Procuratura Generală;
y\ w

• Carolina VIDRAŞCU-BRINZA, procuror pentru misiuni speciale, 
Procuratura Generală;

• Mihail GHEORGHIŢA, doctor habilitât, profesor universitar.

Secretar:
• Natalia VISTERNICEAN, consultant în Secţia formare iniţială, Direcţia 

instruire şi cercetare.

3. Remunerarea activităţii membrilor comisiilor pentru examenele de absolvire 
se va efectua în conformitate cu prevederile pct.2.4. şi 2.10 din Regulamentul 
cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice şi 
remunerarea muncii din 06.06.2007.

4. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se desemnează Directorul 
executiv al Institutului Naţional al Justiţiei.

Preşedintele Consiliului

Secretarul Consiliului Sabina CERBU
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