
H O T Ă R Î R E  

cu privire la demersul preşedintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu, referitor 

la delegarea unor judecători pentru participare la seminarul de formare 

profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: 

Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura 

privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. 

Aspecte comparative  
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 Examinînd chestiunea cu privire la demersul preşedintelui Judecătoriei 

Ungheni, Vasile Şchiopu, referitor la delegarea unor judecători pentru participare 

la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de 

examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de 

urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea 

în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, audiind informaţia domnului 

Dumitru Visternicean, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui 

Judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri 

simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor 

administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de 

recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte 

comparative”.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conchide faptul că seminarul de 

formare profesională româno-moldovenesc va fi organizat în scopul atingerii 

obiectivelor prevăzute în Protocolul de colaborare încheiat între Judecătoria 

Ungheni, la data de 21.11.2014 şi Tribunalul Iaşi, la data de 17.02.2017. 

Luînd în consideraţie importanţa tematicii prevăzute pe agenda seminarului 

organizat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar a accepta 

demersul înaintat şi a autoriza delegarea judecătorilor Judecătoriei Ungheni, după 

cum urmează: Alexandru Parfeni, Maria Malanciuc, Lilia Daşchevici, Anatolie 

Rusu, Mariana Stratan, Petru Triboi, Mihail Ulinici, Grigore Şişcanu şi a 

preşedintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu, pentru participare la seminarul 

de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a 

cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire 

penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în 



cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care va avea loc la 17 februarie 

2017, în oraşul Iaşi, România. 

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ţinînd cont de cele expuse şi în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. Se acceptă demersul preşedintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Şchiopu, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la seminarul de formare 

profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: 

Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura 

privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. 

Aspecte comparative”, care va avea loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România. 

 2. Se autorizează delegarea pentru participare la seminarul de formare 

profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: 

Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura 

privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. 

Aspecte comparative”, care va avea loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România, a 

judecătorilor Judecătoriei Ungheni, după cum urmează:  

- Alexandru Parfeni,  

- Maria Malanciuc,  

- Lilia Daşchevici,  

- Anatolie Rusu,  

- Mariana Stratan,  

- Petru Triboi,  

- Mihail Ulinici,  

- Grigore Şişcanu, 

-  Vasile Şchiopu.  

 3. Prezenta hotărîre expediază pentru informare Judecătoriei Ungheni şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii              Victor MICU 

http://www.csm.md/

