
H O T Ă R Î R E  

cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor judecători  

la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în cadrul 

formării inițiale” 
 

05 februarie 2019                                                                                     mun. Chişinău  

nr. 53/3  
 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor 

judecători la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în 

cadrul formării inițiale”, luînd act de informaţia membrului CSM, Țurcan Serghei, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  
 

C O N S T A T Ă:  

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Diana 

Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, membru al CSM și Vladislav Clima, 

judecător la Curtea de Apel Chișinău, în vederea participării la seminarul de instruire 

cu tematica „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în cadrul formării inițiale”. 

Consiliul reține că, evenimentul nominalizat supra va fi organizat de Institutul 

Național al Justiției, la data de 07 februarie 2019, cu începere de la ora 09:00. 

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.  

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi. 

Luând în considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, ținând cont de 

rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 8 voturi pro, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acceptă demersul Institutului Naţional al 

Justiţiei, referitor la delegarea judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, 

membru al CSM și Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în 

vederea participării, la seminarul de instruire cu tematica „Gestionarea disciplinei pe 

platforma ILIAS în cadrul formării inițiale”.  

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 seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS 

în cadrul formării inițiale” 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, 

membru CSM și Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în vederea 

participării, la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în 

cadrul formării inițiale”, ce se va desfășura la data de 07 februarie 2019 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 şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  
 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                     Victor MICU  

  

http://www.csm.md/

