
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la delegarea 

unui judecător în calitate de formator al cursurilor de instruire în materia 

reglementată de Codul administrativ 

 

10 noiembrie 2020                                                                              mun. Chișinău 

nr. 334/28 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare referitor la delegarea unui judecător pentru participare în calitate de 

formator la cursurile de instruire în domeniul Codului administrativ, luând act de 

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

 

C O N S T A T Ă: 

 

Comisia Națională a Pieței Financiare a adresat Consiliului Superior al 

Magistraturii un demers referitor la delegarea unui judecător pentru participare în 

calitate de formator la cursurile de instruire în materia reglementată de Codul 

administrativ, menționând că Comisia Națională a Pieței Financiare are ca obiectiv 

aplicarea conformă și univocă a prevederilor Codului administrativ, imperativ 

pentru care se impune necesitatea organizării unor cursuri de instruire pentru 

angajații autorității în materie de aplicare a Codului nominalizat. 

Analizând demersul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii relevă următoarele. 

În scopul identificării unui judecător specializat în materie de contencios 

administrativ, demersul vizat a fost remis vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău 

(sediul Rîșcani) și președintelui Curții de Apel Chișinău – în cadrul cărora 

activează judecători specializați în materie de contencios administrativ. Drept 

urmare, a fost înaintată candidatura judecătorului Violeta Chisilița de la 

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), care este specializată în materie de 

contencios administrativ, totodată, fiind și lector universitar. 

În acest sens, 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. 

Astfel, în scopul instruirii angajaților în materie de aplicare a Codului 

administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, consideră oportună 

admiterea demersului Comisiei Naționale a Pieței Financiare și autorizează 

delegarea judecătorului Violeta Chisilița de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Rîșcani) pentru participare în calitate de formator la cursurile de instruire în 

domeniul Codului administrativ. 



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

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi. 

Reieșind din cele expuse, în temeiul prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea 

cu privire la Consiliul Superior a Magistraturii, art. 191 alin. (3) din Codul 

administrativ și ca rezultatul exprimării votului de membrii CSM cu drept de vot 

prezenți la ședință, cu 10 (zece) voturi pro și 1 (unul) împotrivă, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite demersul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, referitor la 

delegarea unui judecător pentru participare în calitate de formator la cursurile de 

instruire în domeniul Codului administrativ. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Violeta Chisilița de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Rîșcani) pentru participare în calitate de formator la cursurile de 

instruire în materia reglementată de Codul administrativ. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile.   

4. Prezenta Hotărâre se remite Comisiei Naționale a Pieței Financiare, 

judecătorului vizat și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                   Luiza Gafton 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

