
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională „Interesul superior 

al copilului: abordare socioculturală, normativă și jurisprudențială” 

 

22 septembrie 2022                                                                                        mun. Chișinău  

nr. 195/14 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Universității de Stat din Moldova, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la Conferința Științifică 

Internațională „Interesul superior al copilului: abordare socioculturală, normativă și 

jurisprudențială”, luând act de informația membrului CSM, Mariana Timotin, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La 17 august 2022 Consiliul Superior al Magistraturii a recepționat demersul 

Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea unor judecători pentru participare 

la Conferința Științifică Internațională „Interesul superior al copilului: Abordare socio-

culturală, normativă și jurisprudențială”.  

În motivarea demersului s-a menționat că, Departamentul Drept penal al Facultății 

de drept a Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu Avocatul Poporului pentru 

Drepturile Copilului, va organiza Conferința științifică internațională cu tematica 

„Interesul superior al copilului: abordare socioculturală, normativă și jurisprudențială”. 

În acest context, se solicită delegarea judecătorilor Denis Băbălău de la Curtea de 

Apel Chișinău, Lilia Lupașcu și Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, 

Nina Arabadji și Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru 

participare la conferința nominalizată, ce se va desfășura în perioada 30 septembrie – 01 

octombrie 2022. 

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. 

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

Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității 

membrilor prezenți. 

Conform 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 şi 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 către CSM a atribuțiilor, hotărârile vor fi adoptate în conformitate cu 

dispozițiile Codului administrativ ce reglementează emiterea actelor administrative. 



Luând în considerare tematica abordată, în rezultatul exprimării voturilor membrilor 

prezenți la ședință, cu 7 (șapte) voturi pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

admite demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea judecătorilor 

Denis Băbălău de la Curtea de Apel Chișinău, Lilia Lupașcu și Ion Chirtoacă de la 

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Nina Arabadji și Gheorghe Stratulat de la 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru participare la conferința nominalizată, ce se 

va desfășura în perioada 30 septembrie – 01 octombrie 2022. 

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

17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022, art. 191 alin. (3) și 

art. 209 alin. (1) din Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională cu tematica „Interesul 

superior al copilului: abordare socioculturală, normativă și jurisdicțională”. 

2. Se autorizează delegarea la Conferința Științifică Internațională, ce se va desfășura 

în perioada 30 septembrie – 01 octombrie 2022 a următorilor judecători: 

- Denis Băbălău de la Curtea de Apel Chișinău; 

- Lilia Lupașcu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani; 

- Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani; 

- Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru; 

- Gheorghe Stratulat de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 

de zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Universității de Stat din 

Moldova, judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

  

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Dorel MUSTEAȚĂ 

 


