
    

H O T Ă R Â R E 
 

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

judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele organizate la 

data de 4,5,7 și 8 iunie 2018 

 

05 iunie 2018                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 301/15                 
  

Examinând demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele organizate 

la data de 4,5,7 și 8 iunie 2018, luând act de informaţia membrului CSM, Serghei 

Țurcanu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul directorului 

Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, nr. 228-INJ din 25 mai 2018, 

privind delegarea unor judecători, în vederea participării, în calitate de formatori, 

la seminarele de instruire continuă pentru judecători și procurori, ce se vor 

desfăşura la 4, 5, 7 și 8 iunie la INJ, cu genericul: 

-Garanții normative și jurisprudențiale concurente activității speciale de 

investigații; 

-Competența subiecților procesuali în domeniul activității speciale de 

investigații; 

-Investigația sub acoperire și provocarea prin prisma CEDO și practica 

CEDO. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, seminarele ce vor fi 

organizate de către INJ, sunt în concordanță cu și rezultă din Planul de formare 

continuă pentru semestrul I al anului 2018, iar temele ce urmează a fi abordate 

prezintă actualitate și importanță semnificativă, atît pentru judecători, cît și pentru 

procurori. 

În acest context, pentru participarea la aceste activități se solicită delegarea 

următorilor judecători-formatori:  

-Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru data de 04 

iunie 2018; 

- Ion Morozan de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru zilele de 

5,7 și 8 iunie 2018. 

Astfel, analizînd demersul menţionat şi luînd în considerare ponderea 

tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului Institutului Naţional al Justiţiei, privind delegarea 

judecătorilor sus-menţionaţi pentru participare la seminarele în cauză în calitate de 

formatori.  

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 Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea 

unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarele organizate 

la 4,5,7 și 8 iunie 2018.  

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de 

formatori la seminarele pentru judecători și procurori, incluse în Planul de formare 

continuă pentru semestrul I al anului 2018, după cum urmează: 

-Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru data de 04 

iunie 2018; 

- Ion Morozan de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru zilele de 

5,7 și 8 iunie 2018. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție 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).  
 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Victor MICU 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

