
 HOTĂRÂREA nr.12-234/13 
cu privire la iniţierea colaborării cu 

autorităţile responsabile pentru organizarea si supravegherea activităţii de 
formare a judecătorilor şi procurorilor din România şi Republica Moldova 

în vederea schimbul reciproc de audienţi 
 

08 octombrie 2013                                                       mun.Chişinău 
 
 Examinând propunerea dlui Iu.Garaba privind iniţierea colaborării cu autorităţile 
responsabile pentru organizarea si supravegherea activităţii de formare a judecătorilor şi 
procurorilor din România şi Republica Moldova în vederea schimbului reciproc de 
audienţi, Consiliul Superior al Procurorilor, - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

  Având in vedere necesitatea îmbunătăţirii sistemului judiciar din Republica 
Moldova prin prisma formarii viitorilor judecători si procurori, precum si consolidarea 
reţelei europene pentru schimbul de informaţii dintre persoanele şi entităţile care 
promovează activitatea de formare iniţială si continuă a judecătorilor si procurorilor in 
materia legislaţiei, a jurisprudenţei europene si comunitare, subliniind dorinţa întăririi 
relaţiilor de prietenie dintre România şi Republica Moldova, inclusiv prin schimbul de 
informaţii si experienţă in domeniul juridic prin formarea viitorilor judecători si procurori, 
dl Iurie Garaba a propus de a recomanda Institutului Naţional al Justiţiei din Republica 
Moldova, autoritate responsabila pentru organizarea si supravegherea activităţii de 
formare a judecătorilor si procurorilor, ca in baza Protocolului de Colaborare 
nr.7/10383/1154/16.06.2010 încheiat intre Consiliul Superior al Magistraturii din 
Republica Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova si 
Consiliul Superior al Magistraturii din România, să adreseze o solicitare Institutului 
Naţional al Magistraturii din România in vederea colaborării privind schimbul reciproc de 
formare auditori la Institutul Naţional al Magistraturii din România pentru anul de 
învăţământ 2013-2015. 
 Examinând propunerea dlui Iu.Garaba, ţinând cont de necesitatea îmbunătăţirii 
sistemului judiciar din Republica Moldova, în interesul derulării unor proiecte comune cu 
implicaţii asupra carierii si a activităţii judecătorilor, procurorilor si auditorilor de justiţie, 
în temeiul art.82, art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,     

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 A lua act de propunerea înaintată referitor la iniţierea colaborării cu autorităţile 
responsabile pentru organizarea si supravegherea activităţii de formare a judecătorilor şi 
procurorilor din România şi Republica Moldova. 
  A recomanda Institutului Naţional de Justiţie din Republica Moldova să iniţieze 
colaborarea cu Institutul Naţional al Magistraturii din România privind schimbul reciproc 
de formare auditori  pentru anul de învăţământ 2013-2015. 

 
 

Președintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                            Iurie Garaba 


