
 
 

 

HOTĂRÎRE 

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

judecătorului Aliona Miron, pentru participare, în calitate de formator, 

la seminarul ”Licențierea: examinarea cauzelor privind eliberarea,  

suspendarea și retragerea licenței”  

 

06 decembrie 2016                                                                               mun. Chişinău 

nr. 857/35 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, 

referitor la delegarea judecătorului Aliona Miron, pentru participare, în calitate de 

formator, la seminarul ”Licențierea: examinarea cauzelor privind eliberarea, 

suspendarea și retragerea licenței”, audiind informaţia membrului CSM, Teodor 

Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

La data de 01 decembrie 2016 la Consiliul Superior al Magistraturii a 

parvenit demersul nr. 750-INJ din 30.11.2016 al directorului Institutului Național 

al Justiției, Diana Scobioală, privind delegarea judecătorului Aliona Miron, pentru 

participare, în calitate de formator, la seminarul ”Licențierea: examinarea cauzelor 

privind eliberarea, suspendarea și retragerea licenței”, destinat pentru judecători, 

care se va desfășura la 08 decembrie 2016. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarul menționat 

va fi organizat de către INJ în conformitate cu Planul de formare continuă pentru 

semestrul II al anului 2016, iar tematica ce urmează a fi abordată este actuală și are 

o importanță semnificativă.  

Ținînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră necesar a admite demersul directorului Institutului Național al Justiției și 

va delega pe judecătorul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Aliona Miron, 

pentru participare, în calitate de formator, la seminarul ”Licențierea: examinarea 

cauzelor privind eliberarea, suspendarea și retragerea licenței”.   

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 24 și 25 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

judecătorului Aliona Miron, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul 

”Licențierea: examinarea cauzelor privind eliberarea, suspendarea și retragerea 

licenței”.  

2. Se autorizează delegarea judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. 

Chișinău, Aliona Miron, pentru participare, în calitate de formator, la seminarul 

”Licențierea: examinarea cauzelor privind eliberarea, suspendarea și retragerea 

licenței”, care se va desfășura la 08 decembrie 2016, la Institutul Național al 

Justiției.  

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată, la Curtea Supremă de Justiție, 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. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar copia se expediază, pentru informare, Institutului Național al 

Justiției și Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                      Anatolie ȚURCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


