
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele organizate în 

domeniul activității speciale de investigații 
 

02 aprilie 2019                                                mun. Chişinău                                                                                                

nr. 141/7 
 

   Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de formatori la 

seminarele organizate în domeniul activității speciale de investigații, luând act de 

informația președintelui CSM, Victor Micu, Consiliul Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Institutului Național 

al Justiției referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de 

formatori la seminarele organizate în domeniul activității speciale de investigații 

organizate în conformitate cu Planul de formare continuă pentru semestrul I, 2019, ce 

vor avea loc în incinta Institutului Național al Justiției. 

Consiliul reține că, în conformitate cu Planul nominalizat supra, INJ va 

organiza seminare pentru judecători și procurori cu genericul „ Desfășurarea 

activității speciale de investigație în cadrul procesului penal” – (08 aprilie), 

„Investigația sub acoperire și provocarea prin prisma CEDO și practica CEDO” – 

(11-12 aprilie), „Particularitățile investigării și judecării unor categorii de 

infracțiuni economice” – (22 mai), „ Particularitățile investigării și judecării 

infracțiunilor ce corupție și a celor conexe” – (23 mai 2019). 

În acest sens, se solicită delegarea următorilor judecători-formatori pentru 

participare în calitate de formatori la seminarele menționate:  

- Nadejda Toma, judecător, Curtea Supremă de Justiție – 22 mai 2019; 

- Ion Morozan, judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani – 08, 11-12, 

aprilie, 23 mai 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c² ) din Legea nr. 947 din 19 

iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii 

pentru participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de 

serviciu. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi.  

          Luând în considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, ținând cont 

de rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 9 voturi pro, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acceptă demersul Institutului Național al 

Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de 

formatori la seminarele organizate în domeniul activității speciale de investigații. 

          Astfel, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor art. 4, 

17, 24 și 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 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori.  

2. Se autorizează delegarea unor judecători-formatori pentru participare în 

calitate de formatori, după cum urmează: 

- Nadejda Toma, judecător, Curtea Supremă de Justiție – 22 mai 2019; 

          - Ion Morozan, judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani – 08, 11-12 

aprilie, 23 mai 2019. 

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

de 30 zile de la data comunicării. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Institutului Național al 

Justiției, instanțelor vizate și se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 
 

 

 

 


