
H O T Ă R Â R E 

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

unor judecători pentru participare la unele activități destinate judecătorilor  

și procurorilor care se vor desfășura în perioada 26 – 30 septembrie 2022, 

 la București  

 

22 septembrie 2022                                                                              mun. Chişinău  

nr. 196/14                 
  

Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la unele activități destinate judecătorilor și 

procurorilor care se vor desfășura în perioada 26 – 30 septembrie 2022, la București, 

luând act de informaţia membrului CSM, Mariana Timotin, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

 

La 15 septembrie 2022 Consiliul Superior al Magistraturii a recepționat 

demersul Directorului interimar al Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la unele activități destinate 

judecătorilor și procurorilor care se vor desfășura în perioada 26 – 30 septembrie 

2022, la București. 

În motivarea demersului s-a menționat că, Institutul Național al Justiției în 

contextul implementării proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin 

organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și 

procurorilor din Republica Moldova” în parteneriat cu Institutul Național al 

Magistraturii și sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare vor 

organiza o serie de activități destinate judecătorilor și procurorilor în vederea 

transferului de expertiză privind consolidarea sistemului de justiție din Republica 

Moldova. 

În acest context, se solicită delegarea judecătorului Vitalie Stratan de la 

Judecătoria Chișinău pentru participare la vizita de studiu care se va desfășura în 

perioada 26-29 septembrie 2022, la București sub forma mai multor întâlniri cu 

reprezentanți ai instanțelor, parchetelor și instituțiilor cu atribuții în cadrul sistemului 

judiciar român. 

Totodată, potrivit demersului menționat supra, s-a solicitat delegarea 

judecătorului Aliona Miron de la Curtea Supremă de Justiție, a judecătorului 

Ghenadie Mîra de la Curtea de Apel Chișinău și a  judecătorului Violeta Chisilița de 

la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), pentru participarea la Conferința 

internațională cu tema: „Evoluția dreptului Uniunii Europene - dialogul între Curtea 

de Justiție a Uniunii Europene și curțile constituționale" care se va desfășura în 

perioada 29 – 30 septembrie 2022, la București. 

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. 

În acord cu art. 24 alin. (1) și (2) din Legea menționată supra, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor 

săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). Hotărârea motivată se redactează 



în cel mult 30 de zile şi se semnează de președintele ședinței. În hotărâre se 

menționează numărul de voturi exprimate în favoarea şi împotriva hotărârii.  

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. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale enunțate, luând în 

considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii cu 7 (șapte) voturi pro şi 0 (zero) voturi împotrivă, admite demersul 

Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la unele activități destinate judecătorilor și procurorilor care se vor 

desfășura în perioada 26 – 30 septembrie 2022, la București. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile      

art. 4, 17 și 24 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) din Codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la unele activități destinate judecătorilor și 

procurorilor care se vor desfășura în perioada 26 – 30 septembrie 2022, la București. 

2. Se autorizează delegarea domnului Vitalie Stratan, judecător la Judecătoria 

Chișinău, pentru participare la vizita de studiu care va avea loc în perioada 26 – 29 

septembrie 2022, la București. 

3. Se autorizează delegarea judecătorilor: Aliona Miron de la Curtea Supremă 

de Justiție, Ghenadie Mîra de la Curtea de Apel Chișinău și Violeta Chisilița de la 

Judecătoria Chișinău pentru participare în perioada 29 – 30 septembrie 2022 la 

Conferința internațională cu tema: „Evoluția dreptului Uniunii Europene - dialogul 

între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și curțile constituționale" care se va 

desfășura la București. 

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 Institutului Național 

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

Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Dorel MUSTEAȚĂ 


