
    
 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor judecători  

pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul  

“Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale” 

 

03 iulie 2018                                                                                     mun. Chişinău  

nr.330/16                  
  

Examinînd demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul 

“Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale”, luînd act de 

informația membrului CSM, Ion Postu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 267-INJ din 26 

iunie 2018 al directorului Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Scobioală, prin care 

se solicită delegarea unor judecători pentru participare la școala de vară formare 

formatori cu genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității 

infractoriale”, ce se va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului 

turistic ”Vatra” din or. Vadul-lui-Vodă. 

Potrivit demersului, acest curs de instruire va fi organizat de Institutul Național 

al Justiției în colaborare cu AO”Amnesty International Moldova și va oferi 

formatorilor (judecători, procurori, avocați, reprezentanți ai mediului academic, 

colaboratori de poliție) posibilitatea dobîndirii competențelor în domeniul 

psihologiei comportamentului agresiv al persoanelor, perfecționîndu-și astfel, 

aptitudinile și abilitățile de formare în domeniul vizat. 

În acest context, în vederea participării la seminarul în cauză se solicită 

delegarea  următorilor judecători: 

-Musteață Dorel, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), membru CSM; 

-Bostan Angela, Curtea de Apel Chișinău; 

-Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 

-Frunze Maria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 

-Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 

-Bagrin Lucia, Judecătoria Chișinău (sediul Centru). 

 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 decătorii 

pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes 

de serviciu. 

 Analizînd demersul menţionat, luând în considerare importanța şi actualitatea 

tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului înaintat de Institutul Național al Justiției şi va autoriza 

delegarea judecătorilor pentru participare la școala de vară formare formatori cu 



genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale”, ce se 

va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului turistic ”Vatra” din 

or. Vadul-lui-Vodă. 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 1. Se admite demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul 

“Comportamentul agresiv și psihologia personalității infractoriale” ce se va 

desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului turistic ”Vatra” din or. 

Vadul-lui-Vodă. 

2. Se autorizează delegarea pentru participare la școala de vară formare 

formatori cu genericul “Comportamentul agresiv și psihologia personalității 

infractoriale” ce se va desfășura în perioada 5-7 iulie 2018 în incinta complexului 

turistic ”Vatra” din or. Vadul-lui-Vodă, a următorilor judecători:  

-Musteață Dorel, Judecătoria Chișinău (sediul Centru), membru CSM;  

-Bostan Angela, Curtea de Apel Chișinău; 

-Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);  

-Frunze Maria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);  

-Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);  

-Bagrin Lucia, Judecătoria Chișinău (sediul Centru). 

 3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Copia de pe prezenta Hotărîre se remite spre informare instanţelor 

judecătoreşti vizate, Institutului Național al Justiției şi se publică pe pagina web a 

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

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

