
 
HOTĂRÎRE 

cu privire la demersul Inspectoratului Național de Probațiune, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la Atelierul de instruire ”Dezvoltarea sistemului de 

monitorizare electronică a persoanelor și executarea obligațiilor stabilite de instanța 

de judecată ca alternativă la pedeapsa închisorii” 

 
05 iunie 2018 

nr. 302/15                                                                                            mun. Chișinău 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Inspectoratului Național de 

Probațiune, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la Atelierul de 

instruire ”Dezvoltarea sistemului de monitorizare electronică a persoanelor și 

executarea obligațiilor stabilite de instanța de judecată ca alternativă la pedeapsa 

închisorii”, luând act de informația domnului Serghei Țurcan, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Ghenadie 

Ceban, director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune, prin care solicită 

participarea Consiliului Superior al Magistraturii și delegarea judecătorilor din 

judecătoriile circumscripției regiunii centru, și anume: Judecătoriile Chișinău, 

Criuleni, Hâncești, Orhei, Strășeni, Anenii Noi, Căușeni, Ungheni, inclusiv Curtea de 

Apel Chișinău, pentru participare la Atelierul de instruire ”Dezvoltarea sistemului de 

monitorizare electronică a persoanelor și executarea obligațiilor stabilite de instanța 

de judecată ca alternativă la pedeapsa închisorii”. 

Evenimentul se va desfășura la data de 08 iunie 2018 în cadrul Ministerului 

Justiției (str. 31 august 1989, nr. 82, etajul 2, sala 227) cu începere de la ora 10:00 

până la ora 13:00, înregistrarea participanților între orele 09
45

-10
00 

. 

Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) 

lit. c
2
) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, cursuri 

de instruire și deplasări în interes de serviciu. 

Având în vedere importanța și actualitatea subiectelor ce vor fi abordate în 

cadrul evenimentului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului și va delega membrul CSM, Galben Anatolie, și unii judecători 

pentru participare la Atelierul de instruire ”Dezvoltarea sistemului de monitorizare 

electronică a persoanelor și executarea obligațiilor stabilite de instanța de judecată ca 

alternativă la pedeapsa închisorii”. 

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

temeiul art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite demersul domnului Ghenadie Ceban, Director adjunct al 

Inspectoratului Național de Probațiune, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la Atelierul de instruire cu genericul ”Dezvoltarea sistemului de 



monitorizare electronică a persoanelor și executarea obligațiilor stabilite de instanța 

de judecată ca alternativă la pedeapsa închisorii”.  

2. Se deleagă membrul CSM, Galben Anatolie, și unii judecătorii pentru 

participare la Atelierul de instruire sus-menționat, conform anexei, parte integrantă a 

prezentei Hotărâri, ce se va desfășura la 08 iunie 2018 la Ministerul Justiției (str. 31 

august 1989, nr. 82, etajul 2, sala 227), începând cu orele 10:00. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare instanțelor vizate, 

Inspectoratului Național de Probațiune și se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

Președintele Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                         Victor Micu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

    la Hotărârea CSM nr. 302/15 

din 05 iunie 2018 

 

 

LISTA 

judecătorilor delegați pentru participare la Atelierul de instruire ”Dezvoltarea 

sistemului de monitorizare electronică a persoanelor și executarea obligațiilor stabilite 

de instanța de judecată ca alternativă la pedeapsa închisorii” 
08 iunie 2018, orele 10:00 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției (str. 31 august 1989, nr. 82, etajul 2, sala 227) 

 

Nr. 

d/o 

 

Numele, prenumele 

 

Instanța de judecată 

unde activează judecătorul 

1.  Moscalciuc Galina Curtea de Apel Chișinău 

2.  Robu Oxana Curtea de Apel Chișinău 

3.  Cerbu Andrian Judecătoria Criuleni 

4.  Mocanu Andrei Judecătoria Anenii Noi 

5.  Negurița Veaceslav Judecătoria Strășeni 

6.  Răileanu Victoria Judecătoria Căușeni 

7.  Caragia Veaceslav Judecătoria Orhei 

8.  Costiuc Elena Judecătoria Chișinău 

9.  Ciobanu Sergiu Judecătoria Chișinău 

10.  Lupașco Lilia Judecătoria Chișinău 

11.  Sîrbu Victor Judecătoria Chișinău 

12.  Tertea Maria Judecătoria Chișinău 

 

 


