
H O T Ă R Î R E 
cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unor judecători 

pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces 

penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele 

tratamente”  

 

30 mai 2017                                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 372/17                 
  

Examinînd demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unor 

judecători pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea 

unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură 

sau rele tratamente”, audiind informaţia președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit demersul nr. 250-INJ din 25 mai 

2017 al directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, potrivit căruia 

Institutul Național al Justiției în colaborare cu Asociația Obștească Amnesty International 

Moldova, va organiza o școală de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui 

proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele 

tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului 

turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, programul de instruire va oferi 

formatorilor posibilitatea să dobîndească competențe în domeniul metodologiei pentru 

organizarea și desfășurarea simulărilor de procese, perfecționîndu-și aptitudinile și abilitățile 

de formare. 

În contextul celor relatate mai sus, se solicită delegarea pentru participare la școala de 

vară formare formatori a următorilor judecători: Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, 

Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la 

Judecătoria Bălți (sediul central).  

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că, 

demersul Institutului Național al Justiției urmează a fi admis, iar judecătorii sus-menționați, 

urmează a fi delegați pentru participare la școala de vară formare formatori. 

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 școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea 

unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură 

sau rele tratamente”.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, 

Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la 

Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu 

genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea 

încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 

iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.  



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, Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) și Judecătoriei Bălți (sediul 

central). 
 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                               Victor MICU 


