
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la seminarul cu genericul „Aspecte practice  

anticorupție cu care se confruntă sistemul judiciar”  

 

17 ianuarie 2017                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 34/2                   
  

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la seminarul cu genericul 

„Aspecte practice anticorupție cu care se confruntă sistemul judiciar”, audiind 

informaţia membrului CSM, Teo Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 11 ianuarie 2017, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 

demersul nr. 6-INJ din 10.01.2017 al directorului Institutului Național al Justiției, 

Diana Scobioală, privind delegarea în perioada 25 – 29 ianuarie 2017 a judecătorilor 

Elena Cobzac, de la Curtea de Apel Chișinău și Stella Bleșceaga, de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Rîșcani), pentru participare la seminarul cu genericul „Aspecte 

practice anticorupție cu care se confruntă sistemul judiciar”, care se va desfășura în 

perioada    26 – 28 ianuarie 2017, în or. Praga, Cehia.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarul menționat este 

organizat de către Institutul pentru Inițiativă Juridică în Europa Centrală și de Est din 

Republica Cehă, iar tematica va fi axată pe discutarea problemelor practice legate de 

corupție și are ca scop sporirea eficienței instanțelor prin consolidarea integrității 

actorilor din sistemul judiciar. 

Avînd în vedere cele expuse, ţinînd cont de importanţa şi actualitatea tematicii 

abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar a admite 

demersul directorului Institutului Național al Justiției și va delega, în perioada 25 – 29 

ianuarie 2017, judecătorii Elena Cobzac, de la Curtea de Apel Chișinău și Stella 

Bleșceaga, de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), pentru participare la seminarul 

cu genericul „Aspecte practice anticorupție cu care se confruntă sistemul judiciar”, 

care se va desfășura în perioada 26 – 28 ianuarie 2017, în or. Praga, Cehia. 

 Astfel, 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 Ș T E: 
 

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

judecători pentru participare la seminarul cu genericul „Aspecte practice anticorupție 

cu care se confruntă sistemul judiciar”.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Elena Cobzac, de la Curtea de Apel 

Chișinău și Stella Bleșceaga, de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), în perioada 

25 – 29 ianuarie 2017, pentru participare la seminarul cu genericul „Aspecte practice 

anticorupție cu care se confruntă sistemul judiciar”, care va avea loc la  26 – 28  

ianuarie 2017, în or. Praga, Cehia.  

 



 

 

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

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar copia se expediază pentru informare Institutului Național al 

Justiției, Curții de Apel Chișinău și Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani). 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 


