
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor judecători pentru participare în 

calitate de formatori la seminarele „Metodologia întocmirii actelor procesual-civile” și 

„Metodologia întocmirii actelor procedurale penale și contravenționale”  

 

26 februarie 2019                                                                                             mun. Chişinău  

nr. 76/4 

 

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

judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele „Metodologia întocmirii 

actelor procesual-civile” și „Metodologia întocmirii actelor procedurale penale și 

contravenționale”, luînd act de informaţia membrului CSM, Ion Postu, 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 unor judecători pentru 

participare în calitate de formatori la seminarele „Metodologia întocmirii actelor 

procesual-civile” și „Metodologia întocmirii actelor procedurale penale și 

contravenționale”, ce vor avea loc la 12 și 13 martie 2019. 

Potrivit demersului, în conformitate cu Planul de formare continuă aprobat pentru 

semestrul I al anului 2019, Institutul Național al justiției urmează să organizeze pentru 

asistenți judiciari și grefieri seminarele nominalizate supra. 

În cadrul instruirilor prognozate, în calitate de formatori vor participa judecătorii 

Judecătoriei Chișinău, Aliona Miron și Stela Bleșceaga. 

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 9 voturi pro, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acceptă demersul Institutului Naţional al Justiţiei  și 

va autoriza delegarea pentru participare în calitate de formatori la seminarele 

„Metodologia întocmirii actelor procesual-civile” și „Metodologia întocmirii actelor 

procedurale penale și contravenționale” a judecătorilor Judecătoriei Chișinău, Aliona 

Miron, pentru data de 12 martie 2019, și Stela Bleșceaga, pentru data de 13 martie 2019. 



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 INJ, referitor la delegarea unor judecători pentru participare în 

calitate de formatori la seminarele „Metodologia întocmirii actelor procesual-civile” și 

„Metodologia întocmirii actelor procedurale penale și contravenționale”. 

2. Se deleagă pentru participare în calitate de formatori la seminarele „Metodologia 

întocmirii actelor procesual-civile” și „Metodologia întocmirii actelor procedurale penale 

și contravenționale” judecătorii Judecătoriei Chișinău, Aliona Miron, pentru data de 12 

martie 2019, și Stela Bleșceaga, pentru data de 13 martie 2019. 

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

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Prezenta Hotărîre se remite spre informare Institutului Naţional al Justiţiei, 

Judecătoriei 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/

