
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Camerei Notariale referitor la delegarea judecătorului 

Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursul de instruire a 

notarilor cu tematica ”Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de 

insolvabilitate a persoanelor juridice” 

 

02 noiembrie 2021                                                                                    mun. Chișinău 

nr. 266/25 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Camerei Notariale referitor la 

delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la 

cursul de instruire a notarilor cu tematica ”Autentificarea actelor juridice în cadrul 

procedurii de insolvabilitate a persoanelor juridice”, luând act de informația membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin demersul înregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii la 12 octombrie 

2021, secretarul general al Camerei Notariale, Angela Maxim, a solicitat delegarea 

judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursul de 

instruire a notarilor cu tematica ”Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de 

insolvabilitate a persoanelor juridice”, ce va avea loc la data de 14, 16, 21 și 23 

decembrie 2021 în format on-line.  

Ca urmare a examinării demersului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

relevă următoarele. 

În temeiul art. 45 lit. f) din Legea nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la 

organizarea activității notarilor, Camera Notarială din Republica Moldova are 

competența să organizeze cursuri de instruire destinate notarilor. 

În conformitate cu informația vizată în demers, activitatea nominalizată este 

planificată potrivit Planului de desfășurare a cursurilor de instruire a notarilor în 

semestrul II al anului 2021. 

În acest sens, judecătorul Gheorghe Mîțu de la Judecătoria Chișinău, sediul 

Botanica, a exprimat disponibilitatea participării la cursul de instruire a notarilor cu 

tematica ”Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de insolvabilitate a 

persoanelor juridice”. 

În consolidarea soluției, se consideră oportună delegarea judecătorului Gheorghe 

Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursul de instruire menționat supra, 

având în vedere că, activitatea magistratului sus-indicat este specializată în materie de 

insolvabilitate și lichidare. 

În vederea exercitării funcţiilor sale în domeniul instruirii continue a 

judecătorilor Consiliul Superior al Magistraturii deleagă judecătorii pentru participare 

la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu în 



соnformitate сu prevederile аrt. 4 alin. (2), lit. c2) din Legea cu рrivirе la Consiliul 

Suрeriоr al Magistraturii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996.  

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în 

lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți invitați. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale enunțate, luând în considerare 

actualitatea tematicii abordate, ținând cont de rezultatul exprimării voturilor membrilor 

cu drept de vot, prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi „pro”, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii admite demersul Camerei Notariale a Republicii Moldova, referitor la 

delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu în calitate de formator la seminarul cu 

genericul „Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de insolvabilitate a 

persoanelor juridice” 

În baza celor expuse supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. (3) Cod administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se admite demersul Camerei Notariale a Republicii Moldova, referitor la 

delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu în calitate de formator la seminarul cu 

genericul „Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de insolvabilitate a 

persoanelor juridice”.  

 2. Se autorizează delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu de la Judecătoria 

Chișinău, sediul Botanica,  în calitate de formator la seminarul de instruire a notarilor 

cu tematica „Autentificarea actelor juridice în cadrul procedurii de insolvabilitate a 

persoanelor juridice”, ce va avea loc la data de 14, 16, 21 și 23 decembrie 2021.   

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 zile.   

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Camerei Notariale a 

Republicii Moldova, Judecătoriei Chișinău și se plasează pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii (www.csm.md).   

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Dorel MUSTAȚĂ 

 

 

 


