
H O T Ă R Î R E 

cu privire la delegarea unui judecător pentru participare la Conferința regională  

“Rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar în abordarea discursului 

de ură în mass-media” 

 

16 octombrie 2018                                                                                     mun. Chişinău  

nr. 439/21 

 

Examinînd chestiunea cu privire la delegarea unui judecător pentru participare la 

Conferința regională “Rolul autorităților de reglementare și al sistemului judiciar în 

abordarea discursului de ură în mass-media”, luînd act de informaţia membrului 

CSM, Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit invitația Consiliului Europei cu 

privire la participarea unui judecător la Conferința regională “Rolul autorităților de 

reglementare și al sistemului judiciar în abordarea discursului de ură în mass-media”, 

ce va avea loc la 6-7 noiembrie 2018 la Zagreb, Croația. 

Potrivit invitației, evenimentul cu referire urmează a fi organizat de Consiliul 

Europei în parteneriat cu Agenția croată pentru mass-media electronică. 

În cadrul Conferinței regionale urmează a fi examinat modul în care discursul de 

ură este reglementat în diferite state-membre ale Consiliului Europei, evaluarea rolului 

și activității specifice a autorităților naționale de reglementare, a organelor judiciare și 

a organismelor de autoreglementare în mass-media. Scopul Conferinței cu referire este 

de a crea un cadru benefic de schimb de experiență în sfera discursurilor de ură, a 

rolului acestora, precum și identificarea strategiilor necesare pentru combaterea 

eficientă a acestui fenomen. 

Cheltuielile, inclusiv cele pentru transport și cazare, urmează a fi acoperite de 

Consiliul Europei. 

La acest capitol, Plenul Consiliului reține că, prevenirea și combaterea 

discursurilor de ură în mass-media reprezintă o sarcină multidimensională și necesită 

un complet de strategii prestabilite în acest sens. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c
2
) 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. 

Asfel, avînd în vedere faptul că, evenimentul prognozat va acorda oportunitatea 

de a împărtăși standardele europene în domeniu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră necesară acceptarea invitației Consiliului Europei și va delega 

judecătorul Alexandru Arhip de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru 

participare la Conferința regională “Rolul autorităților de reglementare și al 



sistemului judiciar în abordarea discursului de ură în mass-media”, în perioada 5-8 

noiembrie 2018 la Zagreb, Croația.. 

Reieșind din cele expuse, Plenul CSM, în temeiul art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se deleagă judecătorul Alexandru Arhip de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru) pentru participare la Conferința regională “Rolul autorităților de reglementare 

și al sistemului judiciar în abordarea discursului de ură în mass-media”, în perioada 

5-8 noiembrie 2018 la Zagreb, Croația. 

2. Judecătorul delegat va prezenta Consiliului Superior al Magistraturii un Raport 

privind evenimentul la care a participat în termen de 10 zile calendaristice de la data 

revenirii la serviciu. 

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 prezentei Hotărîri se remite Consiliului Europei, Judecătoriei Chișinău şi 

se publică pe pagina web al Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).        

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Victor MICU 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

