
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul NORLAM, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la seminarele de instruire continuă, organizate în perioada  

noiembrie – decembrie 2016 

 

22 noiembrie 2016                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 788/32 
 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul NORLAM, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare la seminarele de instruire continuă, organizate în 

perioada noiembrie – decembrie 2016, audiind informaţia doamnei Violeta Cojocaru, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Şefului Misiunii 

NORLAM, Jogeir Nogva, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la 

seminarele de instruire continuă, organizate în perioada noiembrie – decembrie 2016. 

Potrivit demersului, în mai 2013, NORLAM și ABA ROLI au creat Grupul 

Resursă pentru Drepturile Omului, format din judecători, procurori și avocați, care se 

bucură de o înaltă reputație.  

Pe parcursul anului 2016, au fost realizate mai multe activități. În cadrul 

reuniunii plenare, a fost propus planul de acțiuni. În conformitate cu acest plan, 

NORLAM a inițiat în luna mai 2016, Programul Lideri Promotori ai Schimbărilor, în 

cadrul căruia membrii activi ai Grupului Resursă au elaborat cîte un mini-proiect, pe 

care l-au prezentat public la 10 iunie 2016, în fața unei Comisii, iar pînă la finele 

anului 2016 urmează să le implementeze. În această ordine de idei, în perioada 13 – 

15 septembrie 2016, zece membri ai Grupului Resursă au efectuat o vizită de studiu în 

Norvegia, scopul vizitei fiind, de a contribui la îmbunătățirea conținutului mini – 

proiectelor elaborate anterior, prin studierea elementelor comparative legislative și 

identificarea bunelor practici aplicate de colegii norvegieni. 

Astfel, trei din cele cinci proiecte care urmează a fi implementate pînă la finele 

acestui an sunt seminarele de instruire continuă, care au drept auditoriu țintă și 

judecătorii. Prin urmare, se solicită delegarea unor judecători și judecători – formatori 

pentru participare la instruirile, care vor avea loc, după cum urmează: 

–  25 noiembrie 2016 – seminar pentru cele trei profesii juridice (judecător, 

procuror și avocat), cu tema: “Uniformizarea practicii judiciare în privința probelor 

viciate supuse nulității absolute (consolidarea practicii judiciare în aplicarea 

uniformă a nulităților procesuale prin prisma art. 6 CEDO)”.  

Prin urmare, se solicită delegarea judecătorului Curții de Apel Chișinău, Ludmila 

Ouș, în calitate de formator, dar și a următorilor judecători: Maria Ghervas (Curtea 

Supremă de Justiție), Svetlana Balmuș (Curtea de Apel Chișinău), Virgiliu Buhnaci 

(Judecătoria Botanica, mun. Chișinău), Igor Mînăscurtă (Judecătoria Ciocana, mun. 



Chișinău), Sergiu Daguța (Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău), Alexandru Spoială 

(Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău), Ion Morozan (Judecătoria Buiucani, mun. 

Chișinău).  

Evenimentul va avea loc la Institutul Național al Justiției, începînd cu orele 9.00. 

 –  02 decembrie 2016 – seminar mixt pentru judecători, procurori și ofițeri de 

urmărire penală, cu tema: “Protecția victimei în procesul penal”.  

În acest sens, se solicită delegarea judecătorului Curții Supreme de Justiției, 

Maria Ghervas, care va participa în calitate de formator.   

Evenimentul va avea loc la Ministerul Justiției, bir. 227 (sala de conferințe, et. 

2), începînd cu orele 9.00. 

–  05 decembrie 2016 – seminar pentru judecători, cu tema: “Constituirea de 

mesaje de contracarare a proastei imagini a justiției”. 

Din considerentele expuse, se solicită delegarea judecătorului Curții de Apel 

Chișinău, Domnica Manole, în calitate de formator. 

Evenimentul va avea loc la Ministerul Justiției, bir. 227 (sala de conferințe, et. 

2), începînd cu orele 9.00. 

În contextul celor enunțate, avînd în vedere importanţa subiectelor ce urmează a 

fi abordate în cadrul seminarelor de instruire, în vederea asigurării continuității 

instruirilor şi impactul pozitiv pe care îl va avea asupra formării profesionale asupra 

persoanelor instruite, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va admite demersul 

Şefului Misiunii NORLAM, Jogeir Nogva și va autoriza delegarea pentru participare 

a judecătorilor nominalizați supra la seminarele de instruire continuă, ce vor avea loc 

în data de 25 noiembrie, 02 şi 05 decembrie curent. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17 și 24 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul domnului Jogeir Nogva, Şeful Misiunii NORLAM, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la seminarele de instruire 

continuă, organizate în perioada noiembrie – decembrie 2016.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de 

formator la seminarele de instruire continuă, după cum urmează:  

–   Ludmila Ouș (Curtea de Apel Chișinău) la seminarul cu tema: 

“Uniformizarea practicii judiciare în privința probelor viciate supuse nulității 

absolute (consolidarea practicii judiciare în aplicarea uniformă a nulităților 

procesuale prin prisma art. 6 CEDO)”, care se va desfășura la data de 25 noiembrie 

2016, la Institutul Național al Justiției, începînd cu orele 9.00. 

–   Maria Ghervas (Curtea Supremă de Justiție), la seminarul cu tema: “Protecția 

victimei în procesul penal”, care se va desfășura la data de 02 decembrie 2016, la 

Ministerul Justiției, bir. 227 (sala de conferințe, et. 2), începînd cu orele 9.00.  

–   Domnica Manole (Curtea de Apel Chișinău), la seminarul cu tema 

“Constituirea de mesaje de contracarare a proastei imagini a justiției”, care se va 



desfășura la data de 05 decembrie 2016, la Ministerul Justiției, bir. 227 (sala de 

conferințe, et. 2), începînd cu orele 9.00.  

3. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare la seminarele de 

instruire continuă, care se vor desfășura la data de 25 noiembrie 2016, 02 și 05 

decembrie 2016, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărîri. 

4. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare Misiunii NORLAM în 

Moldova, instanţelor judecătoreşti vizate 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/


Anexă  

la hotărîrea CSM 

nr. 788/32 din 22 noiembrie 2016 

 

 

LISTA 
judecătorilor delegați pentru participare la seminarul cu genericul: 

“Uniformizarea practicii judiciare în privința probelor viciate supuse nulității 

absolute (consolidarea practicii judiciare în aplicarea uniformă a nulităților 

procesuale prin prisma art. 6 CEDO)” 
 

25 noiembrie 2016, ora 9
00 

 

Organizatori: NORLAM, INJ 
 

Locația: Institutul Național al Justiției (mun. Chișinău, str. S.Lazo, 1) 
 

Nr. 

d/o 
Numele/Prenumele Instanța 

1. Svetlana BALMUȘ  Curtea de Apel Chișinău 

2. Virgiliu BUHNACI  Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 

3. Ion MOROZAN  Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 

4. Igor MÎNĂSCURTĂ Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 

5. Sergiu DAGUȚA  Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 

6. Alexandru SPOIALĂ Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 

 

 

LISTA 
judecătorilor delegați pentru participare la seminarul cu genericul: 

“Protecția victimei în procesul penal” 
 

Organizatori: NORLAM, INJ 
 

02 decembrie 2016, ora 9
00 

 

Locația: Ministerul Justiției, bir. 227 (sala de conferințe, et. 2)  

(mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82) 

 

Nr. 

d/o 
Numele/Prenumele Instanța 

1. Maria GHERVAS  Curtea Supremă de Justiție 

2. Ghenadie LÎSÎI Curtea de Apel Chișinău 

3. Silvia VRABIE Curtea de Apel Chișinău 

4. Victoria SÎRBU Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău 



LISTA 
judecătorilor delegați pentru participare la seminarul cu genericul: 

“Constituirea de mesaje de contracarare a proastei imagini a justiției” 

 

05 decembrie 2016, ora 9
00 

 

Organizatori: NORLAM, INJ 
 

Locația: Ministerul Justiției, bir. 227 (sala de conferințe, et. 2)  

(mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82) 

 

Nr. 

d/o 
Numele/Prenumele Instanța 

1. Liliana CATAN Curtea Supremă de Justiție 

2. Nina VASCAN Curtea de Apel Chișinău 

3. Ana PANOV Curtea de Apel Chișinău 

4. Iurie COTRUȚĂ Curtea de Apel Chișinău 

5. Grigore DAȘCHEVICI Curtea de Apel Chișinău 

6. Veronica NEGRU Curtea de Apel Chișinău 

7. Marina ANTON Curtea de Apel Chișinău 

8. Viorica PUICA Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 

9. Valentina GARABAGIU Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 

10. Vitalie STRATAN Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 

11. Virgiliu BUHNACI Judecătoria Botanica, mun. Chișinău 

12. Dumitru GHERASIM Judecătoria Bălți 

13. Arina IALANJI Judecătoria Bender 

14. Ghenadie COMERZAN Judecătoria Briceni 

15. Aurelia CAZACLIU Judecătoria Criuleni 

16. Boris TALPĂ Judecătoria Dubăsari 

17. Marina GALUPA Judecătoria Leova 

18. Veronica CUPCEA Judecătoria Orhei 

19. Sergiu OSOIANU Judecătoria Strășeni 

20. Mariana STRATAN Judecătoria Ungheni 

 

 

 
 


