
    

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul Universității de Drept ”Iaroslav cel Înțelept”  

referitor la delegarea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii,  

Victor Micu, pentru participare la Conferința științifico-internațională 

 pe probleme actuale ale dreptului 

20 martie 2018                                                                                   mun. Chişinău  

nr. 152/8                  
  

Examinînd demersul Universității de Drept ”Iaroslav cel Înțelept” referitor la 

delegarea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, pentru 

participare la Conferința științifico-internațională pe probleme actuale ale 

dreptului, luînd act de informaţia membrului CSM, Ion Postu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Universității de 

Drept ”Iaroslav cel Înțelept” prin care se solicită delegarea Președintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, pentru participare la Conferința 

științifico-internațională pe probleme actuale ale dreptului, ce va avea loc la 23 

aprilie 2018, Ucraina. 

Potrivit demersului, scopul conferinței constă în abordarea aspectelor științei 

și practicii în domeniul funcționării sistemului judiciar, schimbul de experiență 

științifică și practică, identificarea deciziilor fundamentate știiințific în domeniul 

aplicării legii, stabilirea contactelor profesionale între personalitățile de știință și 

practicieni din Ucraina și țările străine. 

În vederea realizării scopurilor enunțate, conferința își va desfășura lucrările 

la Universitaea juridică națională în numele lui ”Iaroslav cel Înțelept”. 

Ținînd cont de importanța evenimentului și actualitatea temei Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportuă admiterea demersului 

Universității de Drept ”Iaroslav cel Înțelept” referitor la delegarea Președintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, pentru participare la Conferința 

științifico-internațională pe probleme actuale ale dreptului, care va avea loc la 23 

aprilie 2018, Ucraina. 

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

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se admite demersul Universității de Drept ”Iaroslav cel Înțelept” referitor 

la delegarea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, 

pentru participare la Conferința științifico-internațională pe probleme actuale ale 

dreptului.  

2. Se deleagă Președintele Consiliului Superior al Magistraturii pentru 

participare la Conferința științifico-internațională pe probleme actuale ale 

dreptului, ce va avea loc la 23 aprilie 2018, Ucraina. 



3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la 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). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Victor MICU 

 

 

 


