H O T Ă R Â R E A nr.12-128/18
cu privire la desemnarea membrilor în Comisia pentru examenele de
admitere din anul 2018 a Institutului Național al Justiției
06 septembrie 2018

mun.Chişinău

Examinând subiectul referitor la desemnarea membrilor în Comisia pentru
examenele de admitere din anul 2018 a Institutului Național al Justiției și, audiind
informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al
Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin demersul directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a
fost solicitată desemnarea a doi membri în componența Comisiei pentru examenele
de admitere din anul 2018 a Institutului Național al Justiției.
Pentru soluționarea adresării Consiliul Superior al Procurorilor a reținut
raționamentele de drept și de fapt aferente procedurii în speță.
Astfel, art.16 din Legea privind Institutul National al Justiției, stabilește că
concursul de admitere se desfăşoară în faţa Comisiei pentru examenele de admitere,
care se formează în baza hotărîrii Consiliului INJ pe perioada desfăşurării concursului
şi care constă din 7 membri, dintre care doi membri sunt desemnaţi de către Consiliul
Superior al Procurorilor.
Aceste prevederi au fost dezvoltate în Regulamentul INJ de organizare şi
desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii
de judecător şi de procuror, care în pct.25 reglementează inclusiv și condițiile
desemnării membrilor supleanți, dintre care unul urmează să fie un procuror.
În considerarea prevederilor normative expuse, Consiliul Superior al
Procurorilor accentuează importanța realizării obiective și echidistante a exercițiului
de desemnare a membrilor în componența Comisiei pentru examenele de admitere,
care trebuie să se bazeze pe cele mai înalte standarde de meritocrație.
Este important să consemnăm că una dintre preocupările constante ale
Consiliului Superior al Procurorilor este consolidarea capacităților profesionale ale
corpului de procurori, obiectiv pentru care selectarea candidaților pentru instruirea
inițială este o platformă indispensabilă, ce necesită abordare cu maximă seriozitate.
Respectiv, pornind de la aceste raționamente, exercițiul desemnării membrilor
în componența Comisiei pentru examenele de admitere la Institutul Național al
Justiției a fost raportat la principiile vocației profesionale, respectării culturii
instituționale și performanțelor funcționale.
Urmare a deliberării asupra tezelor expuse supra, au fost stabilite candidaturile
procurorilor Mircea Roșioru, adjunct al Procurorului General și Lucreția Zaharia
procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității
Organizate și Cauze Speciale ca fiind corespunzătoare cerințelor caracteristice
nominalizării deduse spre soluționare.
Din perspectiva prestației profesionale a procurorilor indicați Consiliul
Superior al Procurorilor relevă afirmarea ca specialiști valoroși a acestora în
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domeniul profesat, nivelul înalt al determinării vocaționale în promovarea imaginii
instituției, precum și calitățile manageriale valorificate în contextul traseului
profesional parcurs.
Totodată, ținând cont de specificarea vizând desemnarea în componența
Comisiei pentru examenele de admitere și a membrilor supleanți dintre care unul să
fie procuror, conducându-se de aceleași principii referitoare la meritocrație, Consiliul
Superior al Procurorilor a stabilit candidatura domnului Ion Caracuian, procuror-șef
al Secției combatere tortură din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a
Procuraturii Generale, ca fiind relevantă în acest sens.
Pe cale de consecință, raportat la constatările făcute și având în vedere
prevederile art.70 alin.(1) lit.l), art.77 și art.79 din Legea cu privire la Procuratură,
art.16 din Legea privind Institutul National al Justiției, pct.4.1 secțiunea I lit.j) din
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A desemna în calitate de membri în componența Comisiei pentru examenele de
admitere din anul 2018 a Institutului Național al Justiției, următorii procurori:
- Mircea Roșioru, adjunct al Procurorului General;
- Lucreția Zaharia, procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
2. A propune Consiliului INJ desemnarea în calitate de membru-supleant al Comisiei
pentru examenele de admitere din anul 2018 a Institutului Național al Justiției a
domnului Ion Caracuian, procuror-șef al Secției combatere tortură din cadrul
Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale.
3. A transmite prezenta hotărâre, cu titlu de informare, Procurorului General și
Consiliului Institutului Național al Justiției.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, www.procuratura.md,
link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din
25.02.2016.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1

HARUNJEN Eduard

semnat

2

IFTODI Victoria

absentă

3

MICU Victor

absent
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4

FURTUNĂ Inga

absentă

5

ROȘCA Andrei

semnat

6

BORDIANU Adrian

semnat

7

ȘUȘU Constantin

semnat

8

MĂRGINEANU Lilia

semnat

9

GUCEAC Ion

semnat

10

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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