
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Centrului de Instruire a Avocaților referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele destinate 

avocaților și avocaților stagiari 

 

29 noiembrie 2021                                                                                    mun. Chișinău 

nr. 305/30 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersurile Centrului de Instruire a 

Avocaților referitor la delegarea unor judecători pentru participare în calitate de 

formatori la seminarele destinate avocaților și avocaților stagiari, luând act de 

informația membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Timotin, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii   

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin demersurile înregistrate la Consiliul Superior al Magistraturii la 12 

noiembrie 2021, Directorul Centrului de Instruire a Avocaților a solicitat delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele destinate 

avocaților și avocaților stagiari, care vor avea loc la 17 decembrie și 24 decembrie 

2021. 

Potrivit demersurilor vizate, seminarele sunt organizate de Centrul de 

Instruire a Avocaților, conform Planului de instruire continuă a avocaților și instruire 

inițială a avocaților stagiari. 

În acest sens, la activitățile menționate a fost solicitată delegarea în calitate de 

formatori a judecătorilor de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Ion Chirtoaca 

pentru participare la seminarul cu genericul ”Investigația sub acoperire și provocare 

prin/și practica CEDO” din 17 decembrie 2021 și Tatiana Bivol la seminarul din 24 

decembrie curent cu tematica ”Fă-te auzit și văzut în fața instanței de judecată”. 

În scopul realizării competențelor sale, conferite de art. 39 lit. d) din Legea nr. 

1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, Consiliul Uniunii Avocaţilor aprobă 

programul de formare iniţială pentru avocaţii stagiari şi de formare continuă pentru 

avocaţi. 

Sub acest aspect, incidență prezintă prevederile pct. 8 și 9 din Regulamentul 

Centrului de Instruire a Avocaților, aprobat prin Hotărârea nr. UA/C/18/15 din 16 

februarie 2018, conform cărora scopul și atribuțiile Centrului constau în instruirea 

inițială și continuă a avocaților stagiari și a avocaților, precum și în pregătirea, 

perfecționarea profesională a acestora în corespundere cu Planurile de instruire 

elaborate de Centrul de Instruire a Avocaților, aprobate de Congresul Uniunii 

Avocaților și Consiliul Uniunii Avocaților, potrivit standardelor și practicilor 

internaționale. 

În corespundere 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.  

Având în vedere că, seminarele vizate vor contribui la aprofundarea 

cunoștințelor în unele domenii de specialitate recunoscute în profesia de avocat, iar 

informațiile dobândite în cadrul instruirii vor fi utilizate în exercitarea apărării în 

fața instanțelor de judecată, ținând cont de rezultatul exprimării voturilor membrilor 

cu drept de vot, prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi „pro” Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii admite demersurile Centrului de Instruire a Avocaților 

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

seminarele destinate avocaților și avocaților stagiari.  

În baza celor expuse supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. (3) Cod administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă demersurile Centrului de Instruire a Avocaților referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele 

destinate avocaților și avocaților stagiari.  

 2. Se autorizează delegarea judecătorilor Tatiana Bivol și Ion Chirtoaca de la 

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

seminarele destinate avocaților și avocaților stagiari din data de 17 decembrie și 24 

decembrie 2021.  

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

de 30 de zile.   

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Centrului de Instruire 

a Avocaților, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani și se plasează pe pagina web a 

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

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Dorel MUSTEAȚĂ 
 


