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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOMINACJE DO WSPÓLNEJ KOMISJI DS. 
ETYKI PUBLICZNEJ  

  
Czcigodny C. Randall Hinrichs zasiądzie w Komisji, a komisarz James E. Dering 

będzie pełnić funkcję p.o. przewodniczącego  
  
Rusza proces reformy JCOPE i poprawy nadzoru nad etyką w stanie Nowy Jork  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nominacje do Wspólnej Komisji Etyki 
Publicznej (Joint Commission on Public Ethics, JCOPE). Gubernator wyznacza 
komisarza Jamesa E. Deringa do pełnienia funkcji p.o. przewodniczącego Komisji i 
wyznacza czcigodnego C. Randalla Hinrichsa do pełnienia funkcji w Komisji jako osobę 
mianowaną przez gubernatora. Gubernator Hochul ogłosiła również, że rozpoczyna 
proces przeglądu i reformy JCOPE, a w ramach części tego procesu będzie zabiegać o 
wkład grup zajmujących się tworzeniem zasad dobrego rządu, ustawodawców i innych 
zainteresowanych stron w celu poprawy nadzoru nad etyką w stanie Nowy Jork.  
  
„Tak jak powiedziałam w pierwszym dniu objęcia stanowiska gubernatora, zobowiązuję 
się do prowadzenia otwartej, etycznej polityki rządzenia, której mieszkańcy stanu Nowy 
Jork będą ufać. Te nominacje są ważnym pierwszym krokiem i odzwierciedlają pilną 
potrzebę, aby organ etyki mógł wykonywać swoje zadania”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Jesteśmy zaangażowani w ustanowienie ambitnych reform w ramach JCOPE, 
w związku z czym moja administracja będzie współpracować z ustawodawcami, grupami 
zajmującymi się tworzeniem zasad dobrego rządu i członkami społeczeństwa, aby 
zreformować nadzór etyczny i zapewnić, że jego praca jest bez zarzutu.”  
  
James E. Dering będzie pełnić funkcję p.o. przewodniczącego Komisji. Komisarz 
Dering jest partnerem w Garfunkel Wild, P.C. („GW”), firmie prawniczej, która 
koncentruje się na obsłudze potrzeb biznesowych i prawnych klientów w branży opieki 
zdrowotnej i innych dziedzinach. Pan Dering pracuje w biurze GW w Albany w stanie 
Nowy Jork i jest członkiem grup praktykujących w zakresie opieki zdrowotnej, biznesu i 
zgodności z przepisami. Poprzednio pełnił on funkcję Radcy Prawnego Departamentu 
Zdrowia Stanu Nowy Jork, a wcześniej był Zastępcą Radcy Prawnego i Dyrektorem 
Biura Radców Prawnych. Jako Główny Radca Prawny, był głównym doradcą prawnym 
Komisarza Zdrowia i nadzorował około 125 prawników i pracowników. Pan Dering 
wcześniej pełnił funkcję Szefa Biura Opieki Zdrowotnej Prokuratora Generalnego 
Stanu Nowy Jork, a także zajmował inne stanowiska w Biurze Prokuratora 
Generalnego. Przed rozpoczęciem pracy w rządzie, pan Dering prowadził prywatną 



praktykę przez ponad 10 lat i doradzał klientom w zakresie opieki zdrowotnej, 
ubezpieczeń, prawa korporacyjnego i sporów sądowych. Otrzymał tytuł doktora nauk 
prawnych (J.D.), z wyróżnieniem, od Albany Law School of Union University oraz tytuł 
licencjata w dziedzinie zarządzania biznesem od Ithaca College. 
  
Czcigodny C. Randall Hinrichs również otrzymał powołanie do składu Komisji. 
Wcześniej pełnił on funkcję sędziego administracyjnego hrabstwa Suffolk. Na tym 
stanowisku był odpowiedzialny za funkcjonowanie sądów pierwszej instancji hrabstwa 
Suffolk, obsługujących potrzeby około 1,5 miliona obywateli hrabstwa Suffolk, w tym za 
nadzór nad prawie 1000 pracownikami i ponad 70 sędziami. Wcześniej sędzia Hinrichs 
pełnił funkcję sędziego sądu nadzorującego hrabstwa Suffolk od 25 kwietnia 2008 r. do 
czasu mianowania go na stanowisko sędziego rejonowego sądu administracyjnego. 
Przed wstąpieniem na ławę sędziowską, sędzia Hinrichs pracował w biurze prokuratora 
okręgowego hrabstwa Suffolk od marca 1982 do grudnia 2001 roku. Sędzia Hinrichs jest 
profesorem adiunktem w ramach programu sądownictwa karnego w Suffolk Community 
College. Prowadził również wykłady w Stowarzyszeniu Adwokatów Hrabstwa Suffolk, 
Stowarzyszeniu Adwokatów Oskarżycieli Karnych Hrabstwa Suffolk oraz przemawiał na 
forach w Touro Law Center. Sędzia Hinrichs jest absolwentem Bucknell University oraz 
State University of New York w Buffalo Law School. 
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