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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט באשטימונגען צו דער געמיינזאמע קאמיסיע אויף פובליק עטיקס
דער געשעצטער סי .רענדעל הינריכס צו סערווירן אויפ׳ן קאמיסיע און קאמישענער דזשעימס אי.
דערינג צו סערווירן אלס צייטווייליגע פארזיצער
הייבט אן פראצעס צו רעפארמירן  JCOPEאון פארבעסערן עטיקס אויפזיכט אין ניו יארק סטעיט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט באשטימונגען צו דער געמיינזאמער קאמיסיע אויף
פובליק עטיקס .דער גאווערנער באשטימט קאמישענער דזשעימס אי .דערינג צו סערווירן אלס
צייטווייליגע פארזיצער פון דער קאמיסיע און באשטימט דער געשעצטער סי .רענדעל הינריכס צו
סערווירן אויף דער קאמיסיע אלס א גאווערנער׳ס באשטימטער .גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט
אז זי הויבט אן א פראצעס איבערצוקוקן און רעפארמירן  ,JCOPEאון אלס טייל פון דער פראצעס וועט
אויסזוכן מיינונגען פון גרופע מיט מבינות אויף גוטע רעגירונגשאפט ,לעגיסלאטארס ,און אנדערע
סטעיקהאָ לדערס צו פארבעסערן עטיקס אויפזיכט אין ניו יארק סטעיט.
"אזוי ווי איך האב געזאגט גלייך אין ערשטן טאג פון ווערן גאווערנער ,איך בין אנטשלאסן צו שאפן אן
אפענע ,אויפריכטיגע רעגירונג צו וועלכע ניו יארקערס וועלן האבן צוטרוי .די באשטימונגען זענען א
וויכטיגער ערשטער שריט און שפיגלען אפ ווי דרינגענד עס איז פארלאנגט אז דער עטיקס
קערפערשאפט זאל קענען אויספירן איר אויפגאבע ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .מיר זענען
אנטשלאסן איינצופירן דרייסטע רעפארמען פון  ,JCOPEאון דערפאר וועט מיין אדמיניסטראציע
ארבעטן מט לעגיסלאטארס ,גוטע רעגירונגשאפט גרופעס און דער פובליק כדי צו רעפארמירן עטיקס
אויפזיכט און פארזיכערן אז די ארבעט פון דער עטיקס קערפערשאפט איז אן קיין פסול".
דזשעימס אי .דערינג וועט סערווירן אלס צייטווייליגע פארזיצער פון דער קאמיסיע .קאמיסיאנער
דערינג איז א שותף ביי "גארפונקעל וויילד פי.סי ,".א לאויער פירמע וועלכס קאנצענטרירט זיך אויף צו
סערווירן די ביזנעס און לעגאלע נויטיגקייטן פון קליענטן אין דער העלטקעיר אינדוסטריע און אנדערע
געביטן .מר .דערינג ארבעט אין GW׳ס אלבאני ,נ.י ,.אפיס און איז א מיטגליד אין דער פירמע׳ס
העלטקעיר ,ביזנעס און אויספאלג פראקטיץ גרופעס .פריער האט ער סערווירט אלס דער גענעראל
קאונסעל פון דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט ,און פריער איז ער געווען געהילף גענעראל
קאונסעל און דירעקטאר פון דער ביורא פון האוס קאונסעל .אלס גענעראל קאונסעל ,איז ער געווען
הויפט לעגאלע ראטגעבער צו דער העלט קאמישענער און אויפגעזעהן אומגעפער  125אטוירניס און
שטאב .מר .דערינג האט פריער געדינט אלס ביורא הויפט פון דער ניו יארק סטעיט אטוירני גענעראל׳ס
העלטקעיר ביורא ,און געהאלטן אנדערע טיטלען מיט דער אפיס פון אטוירני גענעראל .בעפאר זיין
רעגירונג סערוויס איז מר .דערינג געווען אין פריוואטע פראקטיק אויף איבער  10יאר און האט געראטן
פאר קליענטן אין די געביטן פון געזונטהייט קעיר ,אינשורענס ,קארפארעיט געזעץ ,און ליטיגאציע .ער
האט געקריגן זיין געזעץ-דאקטאראט ,קומ-לאודע ,פון אלבאני לאו סקול פון יוניאן אוניווערסיטעט און זיין
וויסנשאפט באקלאוואר אין ביזנעס פארוואלטונג פון איטאקא קאלעדזש.

דער געשעצטער סי .רענדעל הינריכס איז באשטימט געווארן צו דער קאמיסיע .ער האט פריער
געדינט אלס סופאלק קאונטי דיסטריקט אדמיניסטראטיווע ריכטער .אין יענע קאפאציטעט איז ער געווען
פאראנטווארטליך פאר די אפעראציע פון די סופאלק קאונטי מישפט געריכטן ,סערווירנדיג די געברויכן
פון אומגעפער  1.5מיליאן בירגער פון סופאלק קאונטי ,און אריינגערעכנט די אויפזיכט פון באלד 1,000
ארבעטער און איבער  70ריכטער .פריער האט ריכטער הינריכס סערווירט אלס דער אויפזעה ריכטער
פון דעם סופאלק קאונטי געריכט פון אפריל  2008 ,25ביז זיין באשטימונג אלס דיסטריקט
אדמיניסטראטיווע ריכטער .בעפאר זיך אנשליסן אין דער ריכטערשאפט האט ריכטער הינריכס
סערווירט אין דער סופאלק קאונטי דיסטריקט אטוירני׳ס אפיס פון מערץ  1982ביז דעצעמבער .2001
ריכטער הינריכס סערווירט איצט אלס אן אדזשונקט פראפעסאר אין די קרימינאלע יוסטיץ פראגראם ביי
סופאלק קאמיוניטי קאלעדזש .ער האט אויך געגיבן לעקציעס ביי דער סופאלק קאונטי ּבאַ ר
אסאסיעשען ,דער סופאלק קאונטי קרימינאלע ּבאַ ר אסאסיעשען ,און האט אדרעסירט פארומס ביי דער
טוראָ געזעץ צענטער .ריכטער הינריכס איז א גראדואירטער פון בוקנעל אוניווערסיטעט און דער סטעיט
אוניווערסיטעט פון ניו יארק ביי באפעלאו לאו סקול.
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