
    

H O T Ă R Â R E 
 

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

judecători  în calitate de formatori la seminarele de instruire ce vor avea loc în 

perioada lunii decembrie 2018 

11 decembrie 2018                                                                               mun. Chişinău  

nr. 593/27                 
  

   Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători în calitate de formatori la seminarele de instruire ce vor avea loc în 

perioada lunii decembrie 2018, 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. 509-INJ din 07 decembrie 

2018 privind delegarea unor judecători, în vederea participării, în calitate de 

formatori, la seminarele de instruire continuă pentru judecători, asistenți judiciari, 

grefieri și sefi ai secretariatelor ce se vor desfăşura la 17, 18, 19 și 21 decembrie 

2018 la  INJ. 

 Temele ce urmează a fi abordate în cadrul seminarelor de instruire  sunt: 

-Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor ce țin de traficul de 

persoane, organe, țesuturi și celule (17-18 decembrie 2018); 

-Investigarea și judecarea infracțiunilor privind viața sexuală (19 decembrie 

2018); 

-Dreptul de proprietate în contextul procedurii de insolvabilitate (21 

decembrie 2018). 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarele 

nominalizate, sunt în concordanță cu și rezultă din Planul de formare continuă 

pentru semestrul II al anului 2018, iar temele ce urmează a fi abordate prezintă 

actualitate și importanță semnificativă, atît pentru judecători, cît și pentru asistenții 

judiciari, grefieri și sefi ai secretariatelor. 

În acest context, pentru participarea la aceste activități se solicită delegarea 

următorilor judecători-formatori:  

-Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 17-18 și 21 

decembrie 2018; 

- Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 19 decembrie 

2018; 

-Boris Bîrcă de la Curtea de Apel Chișinău pentru data de 21 decembrie 2018.    

Reieșind din competențele sale în domeniul instruirii inițiale și continuie a 

judecătorilor și a personalului din instanțele judecătorești prevăzute în art. 4 alin. 

(1) lit. c
2
) din Legea nr. 947 din 19 iulie 2018 cu privire la Consiliul Superior al 

magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, 

cursuri de instruire și deplasări în interes de serviciu. 



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 9 voturi pro, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, consideră oportună acceptarea demersului Institutului Naţional al 

Justiţiei, privind delegarea judecătorilor sus-menţionaţi pentru participare în 

calitate de formatori la seminarele nominalizate supra.  

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 pentru participare în calitate de formatori la seminarele ce vor avea 

loc pe perioada lunii decembrie 2018 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de 

formatori la seminarele de instruire pentru judecători, asistenți judiciari, grefieri și 

sefi ai secretariatelor, ce se vor desfăşura la 17, 18, 19 și 21 decembrie 2018 la  

INJ, 

după cum urmează: 

-Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 17-18 și 21 

decembrie 2018; 

- Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 19 decembrie 

2018; 

-Boris Bîrcă de la Curtea de Apel Chișinău pentru data de 21 decembrie 2018. 

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 Supreme de Justiție și Curții de Apel 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/

