
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea judecătorului 

Stella Bleșceaga pentru participare în calitate de formator la seminarul „Metodologia actelor 

procesual-penale și contravenționale”  

 

12 decembrie 2017                                                                                             mun. Chişinău  

nr. 824/36                 
  

Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

judecătorului Stella Bleșceaga pentru participare în calitate de formator la seminarul 

„Metodologia actelor procesual-penale și contravenționale”, luând act de informaţia 

membrului CSM, Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 713-INJ din 04 

decembrie 2017 al directorului adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei, Svetlana Novac, 

prin care se solicită delegarea judecătorului Stella Bleșceaga de la Judecătoria Chișinău, 

sediul Rîșcani, în vederea participării în calitate de formator la seminarul cu genericul 

„Metodologia actelor procesual-penale și contravenționale”, destinat pentru asistenți 

judiciari și grefieri, care se va desfăşura la 19 decembrie 2017, în incinta Institutului 

Național al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine că, seminarul organizat de INJ este 

în concordanţă cu Planul de formare continuă pentru semestrul II al anului 2017, iar tema ce 

urmează a fi pusă în discuție este actuală şi are o importanţă semnificativă.  

Astfel, analizînd demersul menţionat şi luînd în considerare ponderea tematicii 

evenimentului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului Institutului Naţional al Justiţiei, iar judecătorul sus-menţionat urmează a fi 

delegat pentru a participa la seminarul în cauză în calitate de formator.  

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 

4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

judecătorului Stella Bleșceaga pentru participare în calitate de formator la seminarul 

„Metodologia actelor procesual-penale și contravenționale”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Stella Bleșceaga, judecător la Judecătoria 

Chișinău, sediul Rîșcani, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul 

„Metodologia actelor procesual-penale și contravenționale”, care se va desfășura la 19 

decembrie 2017 în incinta Institutului Național al Justiției, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 1.  

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura 

de emitere/adoptare. 

4. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar copiile se expediază, spre informare, Institutului Naţional al Justiţiei și 

Judecătoriei Chișinău. 

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                             Victor MICU 

 


