
 

 

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 formatori la seminarele cu genericul 

 „ Introducerea în Convenția Europeană a Drepturilor Omului”  

și ”Examinarea cauzelor legate de violența în familie” 

28 martie 2017                                                                                 mun. Chişinău  

nr. 246/12  

   Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele cu 

genericul „ Introducerea în Convenția Europeană a Drepturilor Omului” și 

”Examinarea cauzelor legate de violența în familie”, luînd act de informaţia 

membrului CSM, Teo Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 

  La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Directorului 

Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, prin care se solicită delegarea 

judecătorilor Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție, și  Ion Chirtoacă de 

la Judecătoria Chișinău, în scopul participării în calitate de formatori la seminarul 

cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor Omului” și ”Examinarea 

cauzelor legate de violența în familie”, care vor avea loc la 10-11 aprilie și 8-9 

iunie 2017, la INJ. 

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

organizate de către INJ se încadrează în contextul realizării Planului de formare 

continuă pentru semestrul I al anului 2017, iar tematicile ce urmează a fi abordată 

sunt actuale și au o importanță semnificativă.  

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

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

judecătorii Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție și Ion Chirtoacă de la 

Judecătoria Chișinău, delegați pentru  participare la seminarele în cauză. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul 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 admite demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele cu 

genericul 

 „ Introducerea în Convenția Europeană a Drepturilor Omului” și ”Examinarea 

cauzelor legate de violența în familie”. 



2. Se autorizează delegarea judecătorilor Maria Ghervas de la Curtea 

Supremă de Justiție pentru data de 11 aprilie, 8-9 iunie 2017 și  Ion Chirtoacă de la 

Judecătoria Chișinău pentru data de 10-11 aprilie 2017, în scopul participării în 

calitate de formatori la seminarul cu genericul „Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului”, și ”Examinarea cauzelor legate de violența în familie”. 

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

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

Justiției, Curții Supreme de Justiție și Judecătoriei Chișinău (sediul Centru). 

 Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 


