
    
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele de 

absolvire pentru candidații la funcția de judecător și de procuror 
 

07 martie 2017                                                                   mun. Chișinău                                                                           

nr. 192/9 
 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la delegarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al 

Comisiei pentru examenele de absolvire pentru candidații la funcția de judecător și de 

procuror, audiind informaţia membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Diana 

Scobioală, directorul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unor 

judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele de 

absolvire pentru candidații la funcția de judecător și de procuror. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține faptul că, prin 

Hotărîrea Consiliului Institutului Național al justiției nr. 2/4 din 02 martie 2017 a fost 

aprobată Comisia pentru examenele de absolvire pentru candidații la funcția de 

judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de 

judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă. 

Prin urmare, avînd în vedere asigurarea activității Comisiei pentru examenele de 

absolvire a INJ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar a 

accepta demersul înaintat şi a autoriza delegarea președintelui Curții de Apel Bălți, 

Alexandru Gheorghieș, și a judecătorului Curții Supreme de Justiție, Nicolae Craiu, 

pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele de absolvire 

pentru candidații la funcția de judecător și de procuror, în perioada 13 – 31 martie 

2017.  

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea 

unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei pentru 

examenele de absolvire pentru candidații la funcția de judecător și de procuror. 

2. Se autorizează delegarea președintelui Curții de Apel Bălți, Alexandru 

Gheorghieș, și a judecătorului Curții Supreme de Justiție, Nicolae Craiu, pentru 

exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei INJ pentru examenele de absolvire 

pentru candidații la funcția de judecător și de procuror, în perioada 13 – 31 martie 

2017. 



3. Prezenta hotărîre se remite, pentru informare, Curţii Supreme de Justiţie, 

Curții de Apel Bălți, Institutului Naţional al Justiţiei şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 
 

 

 

http://www.csm.md/

