
HOTĂRÂREA nr.12- 198/16 
cu privire la desemnarea unui membru în componenţa  
Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2016 

 la Institutul Naţional al Justiţiei  
 

28 iulie 2016                                                                                      mun. Chişinău 
 
Examinând demersul dnei Diana Scobioală, director executiv al Institutului 

Naţional al Justiţiei, cu privire la desemnarea unui reprezentant în Comisia pentru 
examenele de admitere din anul 2016 la Institutul Naţional al Justiţiei, audiind informaţia 
dlui Mircea Roşioru, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 

C O N S T A T Ă: 
  

 Conform art.13 alin.(1) şi alin.(3) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, 
admiterea în Institut se face exclusiv pe bază de concurs, cu respectarea principiilor 
transparenţei şi egalităţii în drepturi. Concursul de admitere în Institut se efectuează de 
către Comisia pentru examenele de admitere, din componenţa căreia face parte inclusiv 
un procuror.   

 Potrivit art.7 alin.(1) lit.l) coroborat cu alin.(3) din actul normativ menţionat supra, 
Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei aprobă componenţa Comisiei pentru examenele 
de admitere, iar candidatura din rândul procurorilor, în prealabil, în mod obligatoriu, 
trebuie să fie coordonată cu Consiliul Superior al Procurorilor. 

În temeiul  pct.3.19 din Regulamentul de organizare a concursului de admitere la 
cursurile de formare iniţială a judecătorilor şi procurorilor la INJ din 29.06.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru examenele de admitere este 
constituită din 5 persoane, unul dintre membri fiind propus de Consiliul Superior al 
Procurorilor.  

În şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor a fost examinată candidatura 
doamnei Carolina Vidrașcu – Brînză, procuror pentru misiuni speciale, pentru a fi 
desemnată în Comisia pentru examenele de admitere din anul 2016 la Institutul Naţional 
al Justiţiei.    

Ţinând cont de profesionalismul şi experienţa doamnei Carolina Vidrașcu - Brînză 
în domeniul jurisprudenţei și activității de formator, Consiliul Superior al Procurorilor, în 
temeiul art.82, art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură - 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 A o desemna pe doamna Carolina Vidrașcu – Brînză, procuror pentru misiuni 
speciale, în componenţa Comisiei pentru examenele de admitere din anul 2016 la 
Institutul Naţional al Justiţiei.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
Prezenta hotărîre se expediază Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                      Mircea Roşioru 


