
 

H O T Ă R Â R E 

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

termenului de detașare a judecătorului Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni, pentru 

exercitarea funcției de șef al Centrului Informații Juridice  

 

22 mai 2018                                                                                          mun. Chișinău  

nr. 255/13 
  

Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la prelungirea detașării judecătorului Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni, 

pentru exercitarea funcției de șef al Centrului Informații Juridice, luând act de 

informația membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,   

   

C O N S T A T Ă: 

La 10 mai 2018, doamna Diana Scobioală, director al Institutului Național al 

Justiției, a adresat Consiliului Superior al Magistraturii un demers prin care solicită 

prelungirea termenului de detașare a judecătorului Boris Talpă de la Judecătoria 

Criuleni, în vederea exercitării funcției de șef al Centrului Informații Juridice în 

cadrul Institutului Național al Justiției, cu 18 luni, începând cu data de 02 iunie 2018.  

Solicitarea privind prelungirea termenului de detașare a judecătorului 

menționat, potrivit directorului Institutului Național al Justiției, este generată de 

profesionalismul, implicarea și contribuțiile aduse de domnul  Boris Talpă în 

perioada exercitării funcției de șef al Centrului Informații Juridice. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reține că prin 

Hotărârea CSM nr. 785/32 din 22 noiembrie 2016, modificată prin Hotărârea CSM 

nr. 831/33 din 29 noiembrie 2016, a fost admis demersul, referitor la detașarea 

judecătorului Boris Talpă, în vederea exercitării funcției de director al Centrului 

Informații Juridice în cadrul Institutului Național al Justiției pe o perioadă de 18 luni, 

începând cu 01 decembrie 2016. 

Plenul Consiliului relevă că, potrivit art. 11 alin. (8) din Legea nr. 152-XVI din 

08.06.2006 privind Institutul Național al Justiției, pentru a activa în cadrul Institutului 

pot fi detașați judecători şi procurori, totodată, potrivit prevederilor art. 24
1
 alin. (2) 

din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu privire la statutul judecătorului, 

completările și modificările ulterioare, judecătorul poate fi detașat din funcție, cu 

consimțământul său, în scopul îndeplinirii unei funcții în cadrul Secretariatului 

Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Național al Justiției, pe un 

termen de 18 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 18 luni.  

Respectând prevederile legale sus-indicate, judecătorul Boris Talpă de la 

Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari) și-a exprimat consimțământul pentru prelungirea 



termenului de detașare în vederea exercitării funcției de șef al Centrului Informații 

Juridice.  

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de 

prevederile art. 24
1
 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 

art.17 şi 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 prelungirea 

detașării judecătorului Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), 

pentru exercitarea funcției de șef al Centrului Informații Juridice.  

2. Se prelungește termenul de detașare a judecătorului Boris Talpă de la 

Judecătoria Criuleni, în vederea exercitării funcției de șef al Centrului Informații 

Juridice în cadrul Institutului Național al Justiției, cu 18 luni, începând cu data de 02 

iunie 2018.  

3. Prezenta Hotărâre 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. Copia de pe Hotărâre se remite pentru informare Judecătoriei Criuleni şi 

Institutului Național al Justiției și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                   Victor MICU 
 

 

 

 

 


