
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea unui 

judecător pentru participare în calitate de formator la seminarele „Particularităţile 

investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite de minori. Procedura audierii 

minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale 

organului care efectuiază activitatea specială de investigaţii”  

 

01 noiembrie 2016                                                                                    mun. Chişinău 

 nr. 729/30     

 

Examinînd chestiunea, cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, 

referitor la delegarea unui judecător pentru participare în calitate de formator la 

seminarele „Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite de minori. 

Procedura audierii minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi 

actelor ilegale ale organului care efectuiază activitatea specială de investigaţii”, la 

INJ, audiind informaţia domnului Teodor Cârnaţ, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Institutului Naţional 

al Justiţiei, prin care solicită delegarea judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. 

Chişinău, Ion Morozan, pentru participare în calitate de formator la seminarele de 

instruire cu genericul: „Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite 

de minori. Procedura audierii minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva 

acţiunilor şi actelor ilegale ale organului care efectuiază activitatea specială de 

investigaţii”, care se vor desfăşura la 02 şi 28 noiembrie 2016, în incinta Institutului 

Naţional al Justiţiei (mun. Chişinău, str. S. Lazo 1), începînd cu ora 9:00. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine că, Institutul 

Naţional al Justiţiei, organizează două seminare pentru judecători, conform Planului 

de formare continuă pentru semestrul II al anului 2016. 

Astfel, avînd în vedere importanţa tematicilor, prezenţa judecătorului 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Ion Morozan, în calitate de formator, ar 

constitui un bun prilej privind schimbul de bune practici şi experienţe, din care 

considerente, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun a admite 

demersul Institutului Naţional al Justiţiei şi va autoriza delegarea judecătorului 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Ion Morozan, pentru participare în calitate de 

formator la seminarele sus-menţionate. 

În baza celor enunţate, 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 Naţional al Justiţiei, referitor la delegarea 

unui judecător pentru participare în calitate de formator la seminarele 

„Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite de minori. Procedura 



audierii minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale 

ale organului care efectuiază activitatea specială de investigaţii”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, 

Ion Morozan, pentru participare în calitate de formator la seminarele de instruire cu 

genericul: „Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite de minori. 

Procedura audierii minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi 

actelor ilegale ale organului care efectuiază activitatea specială de investigaţii”, care 

se vor desfăşura la 02 şi 28 noiembrie 2016, în incinta Institutului Naţional al Justiţiei 

(mun. Chişinău, str. S. Lazo 1). 

 3. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare Judecătoriei Buiucani, 

mun. Chişinău, Institutului Naţional al Justiţiei 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/

