
H O T Ă R Î R E 

 

cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție, referitor la delegarea unui judecător 

pentru participare la Reuniunea cu privire la lansarea rețelei integrității judiciare la 

nivel global 
 

20 martie 2018           mun. Chișinău  

nr. 154/8 
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare la Reuniunea cu privire la 

lansarea rețelei integrității judiciare la nivel global, luând act de informația membrului 

CSM, Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui Curții 

Supreme de Justiție, referitor la delegarea judecătorului Elena Cobzac pentru 

participare la „Reuniunea cu privire la lansarea rețelei integrității judiciare la nivel 

global” ce va avea loc în perioada 8 – 11 aprilie 2018 la Viena, Austria,. 

Potrivit demersului, evenimentul este organizat de Oficiul Națiunilor Unite 

pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității. 
Astfel, președintele Curții Supreme de Justiție, solicită delegarea judecătorului 

Elena Cobzac de la Curtea Supremă de Justiție pentru participare la evenimentul 

menționat. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului nr. 5-7/2019 din 05 martie 2018 și va autoriza delegarea dnei Elena 

Cobzac de la Curtea Supremă de Justiție pentru participarea la evenimentul 

nominalizat, în vederea preluării bunelor practici și experiențelor avansate din 

domeniul vizat. 

În baza celor expuse, având în vedere actualitatea și importanța evenimentului, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 

24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul Președintelui Curții Supreme de Justiție, referitor la 

delegarea unui judecător pentru participare la Reuniunea cu privire la lansarea rețelei 

integrității judiciare la nivel global. 

2. Se autorizează delegarea dnei Elena Cobzac, judecător la Curtea Supremă de 

Justiție, pentru participare la „Reuniunea cu privire la lansarea rețelei integrității 



judiciare la nivel global”, ce se va desfășura la Viena, Austria, în perioada 08-11 aprilie 

2018. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare.  

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază spre informare și executare Curții 

Supreme de Justiție și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului              Victor MICU  

Consiliului Superior al Magistraturii  
 


