
H O T Ă R Â R E 

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

judecător în calitate de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor 

motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO” 

 

02 noiembrie 2021                                                                                mun. Chişinău  

nr. 265/25                 
  

Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unui judecător în calitate de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor 

motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”, luând act 

de informaţia membrului CSM, Petru Morau, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 216-INJ din 19 

octombrie 2021 al directorului Institutului National al Justiției, Diana Scobioală, 

referitor la delegarea judecătorului Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău în 

calitate de formator la seminarul „Particularitățile infracțiunilor motivate de 

prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO”, ce va avea loc la data 

de 04 noiembrie 2021 prin intermediul aplicației de teleconferință ZOOM, cu 

începere de la ora 09.00. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, evenimentul ce va fi 

organizat de către INJ este în concordanță cu și rezultă din Planul de formare 

continuă pentru semestrul II al anului 2021, iar tematica ce urmează a fi abordată 

prezintă actualitate și importanță semnificativă pentru specialiștii din sectorul 

judiciar. 

Plenul CSM menționează că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c2) 

din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de 

instruire şi deplasări în interes de serviciu. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al 

cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți invitați. La adoptarea hotărârilor cu 

privire la cariera judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al 

Magistraturii participă fără drept de vot. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale enunțate, luând în 

considerare importanța și actualitatea tematicii abordate, ținând cont de rezultatul 

exprimării voturilor membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi 

pro și 0 (zero) voturi contra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă 

demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea judecătorului 

Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău în calitate de formator la seminarul 

„Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma 

jurisprudenței CEDO”, ce va avea loc la data de 04 noiembrie 2021 prin intermediul 

aplicației de teleconferință ZOOM, cu începere de la ora 09.00. 



Ținând cont de cele expuse, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996 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 

judecătorului Alexandru Negru în calitate de formator la seminarul cu genericul 

„Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma 

jurisprudenței CEDO”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului de la Judecătoria Chișinău, sediul 

Buiucani, Alexandru Negru în calitate de formator la seminarul „Particularitățile 

infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței 

CEDO”, ce va avea loc la data de 04 noiembrie 2021. 

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

de 30 zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Institutului Național al 

Justiției, Judecătoriei Chișinău și se plasează pe pagina web a Consiliului Superior 

al Magistraturii (www.csm.md). 
 
 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Dorel MUSTEAȚĂ 
 

http://www.csm.md/

