
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare la seminarul „Jurisprudența 

internațională în bioetică: evaluare și perspective”, care se va desfășura la 5 

decembrie 2016, la Strasbourg, Franța 

 

29 septembrie 2016                                                                        mun. Chișinău 

nr. 646/26      

  

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui Curții Supreme de 

Justiție, Mihai Poalelungi, referitor la delegarea unui judecător pentru participare la 

seminarul „Jurisprudența internațională în bioetică: evaluare și perspective”, care se va 

desfășura la 5 decembrie 2016, la Strasbourg, Franța, audiind informația domnului Victor 

Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

 C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui Curții 

Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, referitor la delegarea domnului Petru Moraru, 

judecător al Colegiului penal din cadrul Curții Supreme de Justiție, pentru participare 

la seminarul „Jurisprudența internațională în bioetică: evaluare și perspective”. 

Evenimentul cu referire, este prognozat pentru data de 05 decembrie 2016 și se 

va desfășura sub auspiciul Președinției Republicii Cipru, la Comitetul de Miniștri al 

Consiliului Europei, Strasbourg, Franța, conform invitației parvenite din partea 

Directorului General pentru Drepturile Omului și Supremația Legii al Consiliului 

Europei, Philippe Boillat. 

Scopul seminarului cu referire, este de a identifica cele mai bune practici și 

provocări în partea ce ține de modalitățile în care instanțele naționale și internaționale 

abordează problemele legate de drepturile omului care apar în domeniile biologice și 

medicale.  

Totodată, la evenimentul cu referire vor participa judecători din mai multe țări 

din Uniunea Europeană, precum și judecători din cadrul Curții Europene pentru 

Drepturile Omului.  

Prin urmare, avînd în vedere importanţa tematicii abordate, schimbul de 

informaţii şi experienţă, cît şi oportunitatea colaborării judecătorilor din Republica 

Moldova cu judecătorii din cadrul instanțelor internaționale, precum și cu 

reprezentanții Consiliului Europei, 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 președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare la seminarul „Jurisprudența 

internațională în bioetică: evaluare și perspective”, care se va desfășura la 5 decembrie 

2016, la Strasbourg, Franța. 

2. Se autorizează delegarea domnului Petru Moraru, judecător al Colegiului penal 

din cadrul Curții Supreme de Justiție, pentru participare la seminarul „Jurisprudența 

internațională în bioetică: evaluare și perspective”, care se va desfășura la 5 decembrie 

2016, la Strasbourg, Franța. 

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă 

la procedura de emitere/adoptare.  

4. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare Curții Supreme de Justiție şi 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).     

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                      Victor Micu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

