
    

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători la cursul de formare formatori cu genericul 

”Protocol și etichetă diplomatică”  

13 noiembrie 2018                                                                               mun. Chişinău  

nr. 529/24                 
  

Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători la cursul de formare formatori cu genericul ”Protocol și etichetă 

diplomatică”, luând act de informaţia membrului CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul directorului 

Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, nr. 490-INJ din 09 noiembrie 

2018, prin care solicită delegarea unor judecători, în vederea participării, la cursul 

de formare formatori cu genericul ”Protocol și etichetă diplomatică” ce se va 

desfăşura la 23 noiembrie 2018 în incinta Institutului Național al Justiției, cu 

începere de la ora 09:00. 

Astfel, potrivit demersului în calitate de particitanți la seminarul sus-

nominalizat sunt invitați următorii judecători-formatori: 

-Dorel Musteață, judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 

-Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 

-Igor Bațalai, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana). 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, formarea formatorilor se 

organizează în vederea instruirii unui personal care să asigure formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror, precum şi formarea continuă a 

judecătorilor, procurorilor şi a altor persoane care participă la înfăptuirea justiţiei 

(grefieri, asistenţi judiciari, şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti, 

consilieri de probaţiune etc.). 

Totodată, Plenul CSM relevă că, cursul de formare formatori sus-menționat 

organizat de către INJ este în concordanță și rezultă din Planul de formare 

formatori pentru anul 2018, iar tema ce urmează a fi abordată prezintă actualitate și 

importanță semnificativă, pentru întregul sistem judecătoresc. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul 

deschis al majorităţii membrilor săi. 

  Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale enunțate și ținînd cont de 

ponderea tematicii abordate, precum și în rezultatul procedurii de votare a 

membrilor CSM prezenți la ședință, cu 8 voturi pro, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, consideră oportună acceptarea demersului Institutului Naţional al 

Justiţiei și va delega judecătorii sus-nominalizati pentru participare la cursul 



formare formatori cu genericul ”Protocol și etichetă diplomatică” ce se va 

desfăşura la 23 noiembrie 2018 în incinta Institutului Național al Justiției. 

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători la cursul de formare formatori cu genericul ”Protocol și etichetă 

diplomatică.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Dorel Musteață, membru al CSM, 

Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău și Igor Bațalai de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Ciocana), pentru participare la cursul formare formatori cu 

genericul ”Protocol și etichetă diplomatică” ce se va desfăşura la 23 noiembrie 

2018 în incinta Institutului Național al Justiției. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Prezenta Hotărîre se remite spre informare Institutului Naţional al Justiţiei, 

Curții de Apel Chișinău și Judecătoriei Chișinău şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  
 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Victor MICU 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

