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1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor 
la funcţiile de judecător şi de procuror. 

Raportor: Diana SCOBIOALĂ 
 

2. Privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiului de 
practică a audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei care candidează la funcţiile de 
judecător şi de procuror. 

Raportor: Diana SCOBIOALĂ 
3. Privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea contestaţiilor în cadrul 

examenelor de admitere, de absolvire şi pentru persoanele care candidează la funcţia de 
judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă. 

Raportor: Diana SCOBIOALĂ 
4. Cu privire la aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare 

iniţială de către candidaţii la funcţii de judecător şi de procuror şi examenele pentru 
persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă. 

Raportor: Mariana PITIC 
 

5. Cu privire la aprobarea Comisiei de contestaţii  în cadrul examenelor de absolvire şi pentru 
persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în 
muncă. 

Raportor: Mariana PITIC 
 

6. Cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere 2017 
Raportor: Diana SCOBIOALĂ 

 
7. Cu privire la aprobarea numărului de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere 

pentru formarea iniţială a candidaţilor  la funcţiile de judecător şi de procuror în anul 2018 
Raportor: Diana SCOBIOALĂ 

 
8. Cu privire la autorizarea Acordurilor de colaborare între Institutul Naţional al Justiţiei din 

Republica Moldova şi instituţiile de formare judiciară din Armenia, Azerbaidjan, Georgia şi 
Kazahstan 

Raportor: Diana SCOBIOALĂ 



 
 

9. Cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Naţional al Justiţiei din 
Republica Moldova și Centrul de Analiză şi Expertiză Juridică “THEMIS” 

Raportor: Diana SCOBIOALĂ 
 

10. Cu privire la aprobarea Colegiului de redacție a Revistei Institutului Național al Justiției. 
Raportor: Diana SCOBIOALĂ 

 
11. Cu privire la anunţarea concursului pentru completarea reţelei de formatori a Institutului 

Naţional al Justiţiei 
Raportor: Svetlana NOVAC 

 
 

12. Diverse 
 

 
 

 
 
 
             Preşedintele Consiliului                                                                                Mariana PITIC 
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