
 

H O T Ă R Î R E 

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

judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la 

distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului” 

 

12 septembrie 2017                                                                              mun. Chişinău  

nr. 606/27 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al 

Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la ședința de 

închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, luînd act de informaţia membrului 

CSM, Teo Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Institutului 

Național al Justiției, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la 

ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea 

penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”. 

Potrivit demersului, Institutul Național al Justiției, va organiza ședința de 

închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, în cooperare cu Programul European 

pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP), 

lansat la 26 aprilie 2017. Evenimentul se va desfășura în incinta Institutului 

Național al Justiției, mun. Chişinău, str. S. Lazo, nr. 1, la 14 septembrie 2017, ora 

10:00.  

În acest context, doamna Diana SCOBIOALĂ, director al Institutului 

Național al Justiției, solicită delegarea următorilor judecători  din cadrul instanţelor 

judecătoreşti: Maria Frunze, Constantin Roșca- Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru); Lilia Dașchevici, Dumitru Racoviță, Mariana Stratan- Judecătoria 

Ungheni (sediul Central); Viorica Puică și Eugeniu Beșelea, - Judecătoria Chișinău 

(sediul Central), pentru participare la ședința nominalizată. 

Avînd în vedere importanţa evenimentului sus-menţionat și actualitatea 

tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun 

de a da curs demersului şi a autoriza delegarea unor judecători pentru participare la 

ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea 

penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea 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 la ședința de închidere a cursului-pilot de 

instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului”. 



 2. Se autorizează delegarea unor judecători pentru participare la ședința de 

închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 

2017, ora 10:00, precum urmează: 

- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 

- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);  

- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 

- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 

- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 

- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central); 

- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central). 

3. Copia prezentei hotărîri se remite spre informare instanţelor judecătoreşti 

vizate, Institutului Național al Justiției 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/

