
H O T Ă R Â R E 

cu privire la delegarea președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție pentru 

participare la seminarul “Protecția drepturilor omului în perioada pandemiei: noi 

provocări și perspective” 

 

24 mai 2022                                                                                            mun. Chişinău 

nr. 125/9 

Examinând chestiunea cu privire la delegarea președintelui interimar al Curții 

Supreme de Justiție pentru participare la seminarul “Protecția drepturilor omului în 

perioada pandemiei: noi provocări și perspective”, luând act de informaţia 

membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, a 

înaintat un demers în adresa Consiliului Superior al Magistraturii referitor la 

delegarea sa pentru participare la seminarul “Protecția drepturilor omului în perioada 

pandemiei: noi provocări și perspective” și la ședința solemnă a Curții Europene a 

Drepturilor Omului, ce se vor desfășura în perioada 22 – 25 iunie 2022, la 

Strasbourg, Franța. 

Potrivit informației prezentate, invitația a fost adresată de către președintele 

Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, Robert Spano. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. c2 din Legea nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al 

Magistraturii deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, cursuri 

de instruire și deplasări în interes de serviciu.  

Conform art. 24 alin. (1) din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996, Consiliul 

Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor 

săi, iar, potrivit art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele 

măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de 

autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, pentru perioada de timp de până 

la data întrunirii legale a noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, 

pentru a nu admite disfuncționalități în exercitarea de Consiliu a atribuțiilor, 

hotărârile vor fi adoptate în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ ce 

reglementează emiterea actelor administrative. 

Luând în considerare importanța vizitei și a tematicii abordate, în rezultatul 

exprimării voturilor membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, cu 7 (șapte) voturi 

pro şi 0 (zero) împotrivă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va autoriza 

delegarea președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, pentru participare la 

seminarul “Protecția drepturilor omului în perioada pandemiei: noi provocări și 

perspective”, în perioada 22 – 25 iunie 2022, la Strasbourg, Franța. 



Astfel, în temeiul prevederilor art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 

privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în 

organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, art. 191 alin. (3) și art. 

209 alin. (1) din Codul administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se autorizează delegarea președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Vladimir Timofti pentru participare la seminarul “Protecția drepturilor omului în 

perioada pandemiei: noi provocări și perspective”, ce va avea loc în perioada 22 – 

25 iunie 2022, la Strasbourg, Franța. 

2.  Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 de zile.  

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază pentru informare Curții Supreme de 

Justiție şi se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                    Dorel MUSTEAȚĂ  

 

 


