
 

H O T Ă R Â R E 

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

judecători pentru participare la ședința pe marginea Modulului Biroului European 

de sprijin în domeniul azilului 

20 martie 2018                                                                                    mun. Chişinău 

 nr. 156/8 
 

  Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la ședința pe marginea Modulului Biroului 

European de Sprijin în domeniul azilului, 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 Institutului 

Național al Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la 

ședința convocată pe marginea Modulului Biroului European de sprijin în 

domeniul azilului (BESA) ce va desfășura în perioada 29 - 30 martie 2018, or. 

Chișinău. 

Evenimentul preconizat va avea loc cu sprijinul Biroului Național UNHCR 

Moldova în domeniul azilului (BESA) și va prezenta printr-o metodă interactivă 

definiția refugiatului și motivele pentru acordarea protecției umanitare. 

În acest context, pentru participare la evenimentul sus-nominalizat în baza 

demersului dlui Traian Țurcanu, șeful Biroului Național UNHCR Moldova, s-a 

solicitat delegarea judecătorilor Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul şi 

Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni.  

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

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

judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi 

deplasări în interes de serviciu. 

Astfel, analizând demersul menţionat şi luând în considerare ponderea 

tematicii evenimentului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

oportună acceptarea demersului Institutului Național al Justiției și va autoriza 

delegarea judecătorii nominalizați supra la ședința convocată pe marginea 

Modulului Biroului European de sprijin în domeniul azilului. 

În contextul celor relatate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul 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 acceptă demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la ședința convocată pe marginea Modulului 



Biroului European de sprijin în domeniul azilului ce va avea loc în perioada 29 - 30 

martie 2018, or. Chișinău. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Angela Ciubotaru de la Judecătoria 

Cahul şi Adrian Cerbu de la Judecătoria Criuleni, pentru participare la ședința 

convocată pe marginea Modulului Biroului European de sprijin în domeniul 

azilului, ce se va desfășura în perioada 29 - 30 martie 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. Prezenta Hotărâre se remite Institutului Național al Justiției și instanțelor 

judecătorești vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 
Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Victor MICU 

 


