
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 

„Metodologia întocmirii actelor procesual-civile„ și „Metodologia întocmirii actelor  

procesual-penale și contravenționale” 

 

11 aprilie 2017                                               mun. Chişinău                                                                                                

nr. 264/13 

 

    Examinînd chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de formatori la 

seminarele cu genericul „Metodologia întocmirii actelor procesual-civile„ și 

„Metodologia întocmirii actelor procesual-penale și contravenționale”, luînd act de 

informația domnului Teo Cârnaț, Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Diana 

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

judecătorilor Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău, și Stella Bleșceaga, 

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, pentru participare în calitate de formatori la 

seminarele cu genericul „Metodologia întocmirii actelor procesual-civile„ și 

„Metodologia întocmirii actelor procesual-penale și contravenționale”, care vor avea 

loc, respectiv, la data de 19 și 20 aprilie 2017 în incinta Institutului Național al 

Justiției. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarele nominalizate 

se încadrează în Planul modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor 

pentru semestrul I, 2017. 

Avînd în vedere importanța tematicilor abordate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportun de a admite demersul doamnei Diana Scobioală, 

Directorul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor judecători 

pentru participare în calitate de formatori la seminarele sus-menționate. 

           Astfel, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor art. 4, 

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 delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele cu genericul 

„Metodologia întocmirii actelor procesual-civile„ și „Metodologia întocmirii actelor 

procesual-penale și contravenționale”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor, pentru participare în calitate de 

formatori, la seminarele cu genericul „Metodologia întocmirii actelor procesual-



civile„ și „Metodologia întocmirii actelor procesual-penale și contravenționale”, 

după cum urmează: 

1. Angela Bostan, judecător la Curtea de Apel Chișinău – 19 aprilie 2017 . 

2. Stella Bleșceaga, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani – 20 

aprilie 2017. 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază Institutului Naţional al Justiţiei, 

instanțelor judecătorești vizate pentru informare şi se plasează pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

 

Preşedintele Plenului Consiliului           

Superior al Magistraturii                                                                      Victor MICU 
 


