
H O T Ă R Î R E 

cu privire la aprobarea unor dispoziții emise de către Președintele Consiliului Superior al 

Magistraturii 

06 iunie 2017                                                           mun. Chișinău 

nr. 392/18 

Examinînd chestiunea cu privire la aprobarea unor dispoziții emise de către Președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, luînd act de informația membrului CSM Teo Cârnaț, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

Conform prevederilor art.6 lit.e) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Consiliului exercită și alte atribuții, în condițiile 

legii. 

Dat fiind faptul, că la Consiliul Superior al Magistraturii, a fost înregistrat un demers ce urma 

a fi examinat în termene restrînse, iar convocarea ședinței Plenului CSM nu a fost posibilă, 

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a emis următoarea dispoziție: 

- Dispoziția nr.41 din 31 mai 2017, cu privire la demersul Președintelui Uniunii 

Avocaților, Nina Lozan, referitor la autorizarea delegării judecătorului Bîrcă Boris, pentru 

participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Încetarea procesului și a procedurii 

de insolvabilitate. Răspunderea în cadrul procedurii de insolvabilitate”. 

Analizînd dispoziția emisă și materialele prezentate, în vederea asigurării bunei funcționări a 

instanțelor judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii conchide, că dispoziția menționată 

supra, urmează a fi aprobată printr-o hotărîre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

deoarece a fost emisă în scopul administrării sistemului judecătoresc. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile art.4, art.17, 

art.24 și art.25 din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se aprobă dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr.41 din 31 mai 

2017, cu privire la demersul Președintelui Uniunii Avocaților, Nina Lozan, referitor la autorizarea 

delegării judecătorului Bîrcă Boris, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu 

genericul „Încetarea procesului și a procedurii de insolvabilitate. Răspunderea în cadrul procedurii 

de insolvabilitate”. 

2. 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. 

3. Copia prezentei hotărîri se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                  Victor MICU 


