
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la delegarea președintelui CSM, Victor Micu, pentru participare la conferința 

internațională cu genericul „Problemele actuale ale reformei justiției” 

 

28 mai 2019                                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 207/11 

 

Examinând chestiunea referitor la delegarea președintelui CSM, Victor Micu, la 

conferința internațională cu genericul „Problemele actuale ale reformei justiției”, luând 

act de informaţia președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului A.P. 

Ghetman, prorector al Universității Naționale de Drept din Ucraina, prin care solicită 

delegarea președintelui CSM, Victor Micu la conferința internațională cu genericul 

„Problemele actuale ale reformei justiției”, ce va avea loc la 31 mai 2019. 

Potrivit demersului, Universitatea Națională de drept din Ucraina planifică să 

organizeze, în parteneriat cu EC PRAVO-JUSTICE, o conferință științifico-parctică 

internațională cu genericul „Problemele actuale ale reformei justiției”, la 31 mai 2019. 

Conform demersului, Universitatea Națională de drerpt din Ucraina, solicită 

delegarea Președintelui CSM, Victor Micu, în vederea participării la acest eveniment. 

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c
2
) din Legea privind Consiliul Superior 

al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, 

cursuri de instruire și deplasări în interes de serviciu. 

Conform art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi. 

Luând în considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, ținând cont de 

rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi pro, 

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

24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

          1. Se acceptă demersul domnului A.P. Ghetman, prorector al Universității 

Naționale de Drept din Ucraina, referitor la delegarea președintelui CSM, Victor Micu, 

la conferința internațională cu genericul „Problemele actuale ale reformei justiției”. 



 

 2. Se deleagă Președintele CSM, Victor Micu, la conferința internațională cu 

genericul „Problemele actuale ale reformei justiției”, pentru perioada 30-31 mai 2019. 

  3. Contabilitatea va achita diurna și va compensa cheltuielile pentru cazare 

conform documentelor confirmative prezentate. 

4. Se desemnează membrul CSM, Dorel Musteață pentru exercitarea interimatului 

funcției de Președinte CSM, în perioada 30-31 mai 2019, cu drept de primă semnătură. 

5. Contabilul-șef va efectua achitarea salariului de bază memebrului CSM, Dorel 

Musteață, corespunzător funcției de Președinte al CSM, conform legislației în vigoare. 

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

30 zile. 

7. Copia de pe prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior 

al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                             Victor MICU 

http://www.csm.md/

