
 

H O T Ă R Î R E 

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

judecători, pentru participare în calitate de formator, la seminarele care vor avea loc la 

27, 28, 29 martie și 15, 16, 18, 19 mai 2017 la INJ 
 

21 martie 2017                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 234/11                    
  

Examinînd demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători, pentru participare în calitate de formator, la seminarele care vor avea loc la 

27, 28, 29 martie și 15, 16, 18, 19 mai 2017 la INJ, luînd act de informaţia domnului 

Teo Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 108-INJ din 13 

martie 2017 al directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, privind 

delegarea unor judecători, în vederea participării în calitate de formator la seminarele 

de instruire continuă pentru asistenți judiciari, judecători şi procurori, care se vor 

desfăşura la 27, 28, 29 martie 2017 și 15, 16, 18, 19 mai 2017, la INJ, cu temele:  
- „Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor legate de trafic de 

persoane și elemente corporale”; 

- „Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului 

inuman sau degradant”; 

- „Practica judiciară în cauzele legate de violență în familie”; 

- „Garanții normative și jurisprudențiale concurente activității speciale de 

investigație”; 

- „Exponenții procesuali în sfera activității speciale de investigație”;  

- „Investigația sub acoperire și provocarea prin prisma CEDO și practica 

CtEDO”.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarele ce vor fi 

organizate de către INJ, sunt în concordanță cu și rezultă din Planul de formare 

continuă pentru semestrul I al anului 2017, iar temele ce urmează a fi abordate sunt 

actuale și au o importanță semnificativă.  

În acest context, se solicită delegarea următorilor judecători-formatori: Stella 

Bleșceaga, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), pentru 27, 28, 29 martie 

2017; Alexandru Spoială, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), pentru 

data de 15 mai 2017; Ion Morozan, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul 

Buiucani), pentru perioada de 16, 18-19 mai 2017. 

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră că, demersul Institutului Național al Justiției e necesar a fi admis, iar 

judecătorii sus-menționați, urmează a fi delegați pentru a participa la seminarele în 

cauză în calitate de formatori.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17, 24 și 25 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

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

judecători, pentru participare în calitate de formator, la seminarele care vor avea loc la 

27, 28, 29 martie și 15, 16, 18, 19 mai 2017 la INJ.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor-formatori, după cum urmează: 

- Stella BLEȘCEAGA, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), pentru 

data de 27 martie 2017, la seminarul „Particularitățile investigării și judecării 

infracțiunilor legate de trafic de persoane și elemente corporale”; pentru 28 martie 

2017 la seminarul „Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, 

tratamentului inuman sau degradant”; pentru 29 martie 2017 la seminarul „Practica 

judiciară în cauzele legate de violență în familie”;  

- Alexandru SPOIALĂ, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), 

pentru data de 15 mai 2017, la seminarul „Garanții normative și jurisprudențiale 

concurente activității speciale de investigație”; 

- Ion MOROZAN, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), pentru 

data 16 mai 2017 la seminarul „Exponenții procesuali în sfera activității speciale de 

investigație”; pentru perioada 18-19 mai 2017 la seminarul „Investigația sub acoperire 

și provocarea prin prisma CEDO și practica CtEDO”. 

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată, la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare.  

4. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar copia se expediază, spre informare, Institutului Național al 

Justiției și Judecătoriei Chișinău. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 
 


