
 

 

H O T Ă R Î R E 

Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

judecătorului Ion Chirtoacă pentru participare în calitate de formator la seminarul cu 

genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: aspecte civile”  
 

14 februarie 2017                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 122/6 
 

 Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la delegarea judecătorului Ion Chirtoacă pentru participare în calitate de 

formator la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: 

aspecte civile”, audiind informaţia membrului CSM, Teo Cârnaț, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

La data de 10 februarie 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit 

demersul al directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, privind 

delegarea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ion Chirtoacă pentru 

participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului: aspecte civile”, care se va desfășura la data de 16-17 februarie 

2017.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarul ce va fi 

organizat de către INJ, este în concordanță și rezultă din Planul de formare continuă 

pentru semestrul I al anului 2017, iar tematica ce urmează a fi abordată este actuală și 

are o importanță semnificativă.  

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră că, demersul Institutului Național al Justiției urmează a fi admis, iar 

judecătorul Ion Chirtoacă, delegat pentru a participa la seminarul în cauză în calitate 

de formator.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17 și 24 

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 Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ion Chirtoacă pentru participare 

în calitate de formator la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului: aspecte civile”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), 

Ion Chirtoacă, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul cu genericul 

„Convenția Europeană a Drepturilor Omului: aspecte civile”, care se va desfășura la 

data de 16-17 februarie 2017, în incinta Institutul Național al Justiției. 

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

(www.csm.md), iar copia se expediază, pentru informare, Institutului Național al 

Justiției și Judecătoriei Chișinău (sediul Centru). 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 


