
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea  

unor judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională 

„Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa: Drept și Criminologie” 

 

22 martie 2022                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 29/2                 
  

Examinând demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea  

unor judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională 

„Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa: Drept și Criminologie”, luând act 

de informaţia membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

La 21 martie 2022, Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a 

înaintat Consiliului Superior al Magistraturii un demers referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională „Infracțiunea – 

Răspunderea penală – Pedeapsa: Drept și Criminologie”, Ediția II, care se va 

desfășura în perioada 24 – 25 martie 2022, prin intermediul aplicației de 

teleconferință ZOOM. 

Potrivit demersului, la 22 septembrie 2017 a fost semnat Acordul de colaborare 

între Judecătoria Chișinău și Universitatea de Stat din Moldova. Ulterior, iar la 26 

martie 2019 a fost încheiat un Acord de colaborare între Consiliul Superior al 

Magistraturii și Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, părțile semnatare ale 

acordurilor și-au asumat responsabilități de conlucrare și colaborare în vederea unor 

realizări fructuoase. 

În contextul celor relatate, se solicită delegarea la evenimentul în cauză a 

judecătorilor Victoria Sanduța, Ion Chirtoaca și Lilia Lupașco de la Judecătoria 

Chișinău, precum și a judecătorului Marina Rusu de la Judecătoria Cahul. 

În acest sens, Plenul CSM menționează că, în conformitate cu prevederile art. 

4 alin. 2 lit. c2) din Legea nr. 947-XIII 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 importanţa și actualitatea tematicii abordate, ținând cont de rezultatul 

exprimării voturilor membrilor cu drept de vot, prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu 8 (opt) voturi pro și 0 (zero) voturi contra, 

acceptă demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea  unor 

judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională „Infracțiunea – 

Răspunderea penală – Pedeapsa: Drept și Criminologie” Ediția II, care se va 

desfășura în perioada 24 – 25 martie 2022, prin intermediul aplicației de 

teleconferință ZOOM. 



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 și art. 191 alin. (3) Cod 

administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la delegarea  

unor judecători pentru participare la Conferința Științifică Internațională 

„Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa: Drept și Criminologie” Ediția II, 

care se va desfășura în perioada 24 – 25 martie 2022, prin intermediul aplicației de 

teleconferință ZOOM. 

2. Se deleagă pentru participare la Conferința Științifică Internațională 

„Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa: Drept și Criminologie” Ediția II, 

care se va desfășura în perioada 24 – 25 martie 2022, prin intermediul aplicației de 

teleconferință ZOOM, judecătorii: 

– Victoria Sanduța de la Judecătoria Chișinău; 

– Marina Rusu de la Judecătoria Cahul; 

– Ion Chirtoaca de la Judecătoria Chișinău; 

– Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău. 

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

de 30 de zile.  

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază Universității de Stat din Moldova,  

judecătorilor vizați şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).   

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Dorel MUSTEAȚĂ 

 

http://www.csm.md/

