
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui judecător în calitate de formator 

la seminarul „Eliberarea condiționată înainte de termen și reducerea termenului 

pedepsei pentru condiții inumane de detenție” 

 

05 februarie 2019                                                                                   mun. Chişinău 

nr. 52/3 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui 

judecător în calitate de formator la seminarul „Eliberarea condiționată înainte de 

termen și reducerea termenului pedepsei pentru condiții inumane de detenție”, luând 

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 directorului-adjunct 

al Institutului Național al Justiției, Svetlana Novac, prin care solicită delegarea 

judecătorului Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru 

participare la seminarul cu genericul „Eliberarea condiționată înainte de termen și 

reducerea termenului pedepsei pentru condiții inumane de detenție”, organizat de 

Institutul National al Justiției pentru avocații care acordă asistență juridică garantată 

de stat, ce va avea loc la 06 februarie 2019. 

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, conferințe, cursuri de instruire şi deplasări în interes 

de serviciu. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nominalizată, Consiliul Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția 

cazului prevăzut de art.19 alin.(4). 

Luând în considerare cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportună acceptarea demersului Institutului Național al Justiției şi va 

delega judecătorul Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) la 

seminarul nominalizat. 

Astfel, în temeiul prevederilor art. 4, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, cu 8 voturi pro ale membrilor CSM prezenți la ședință, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se deleagă judecătorul Vitalie Budeci de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Buiucani) la seminarul cu genericul „Eliberarea condiționată înainte de termen și 



reducerea termenului pedepsei pentru condiții inumane de detenție”, ce va avea loc la 

06 februarie 2019.    

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Institutului Național al 

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

Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 

 


