
 

 
 

COMUNICAT 

 

privind vizita delegaŃiei Republicii Uzbekistan  

la Institutul NaŃional al Magistraturii  

23-25 septembrie 2013 
 
 

În perioada 23–25 septembrie 2013, o delegaŃie a Republicii Uzbekistan a efectuat o vizită la 

Institutul NaŃional al Magistraturii, organizată în cadrul Proiectului finanŃat de Uniunea Europeană 

„AsistenŃă acordată reformei judiciare în materie penală din Uzbekistan”.  

 
Pe parcursul a celor trei zile, delegaŃia compusă din domnii K. Abdukhamid - şeful de departament 

al Cabinetului Preşedintelui Republicii Uzbekistan, K. Gayrat - judecător la Curtea Supremă, P. 

Bakhtiyar - şeful Departamentului de formare din cadrul Parchetului General al Republicii  

Uzbekistan,  S. Saidillakhodja – adjunctul şefului de departament din cadrul Ministerului de 

JustiŃie al Republicii Uzbekistan, J. Utkir – şef de departament LTC din cadrul Ministerului de 

JustiŃie al Republicii Uzbekistan,  N. Mikhmanali – formator senior la LTC din cadrul Ministerului 

de JustiŃie al Republicii Uzbekistan, K. Alisher -  formator senior la Departamentul de formare din 

cadrul Parchetului General al Republicii  Uzbekistan, I. Azamat – consultant principal la Centrul 

de cercetare al CurŃii Supreme, K. Feruza şi A. Asadullo– expert local al proiectului Uniunii 

Europene a avut întrevederi cu conducerea INM, reprezentată de doamna judecător dr. O. 

Spineanu-Matei - director, doamna judecător A. Garofil – director adjunct şi domnul procuror M. 

Truşcă – director adjunct. 

De asemenea, delegaŃia a avut întrevederi cu doamna D. Mihăilă – şeful Departamentului de 

formare continuă, doamna S. łiŃeica – şeful Departamentului de concursuri, examene şi politici 

publice şi doamna R. Ana – şeful Departamentului de formare formatori. 

În cadrul acestor întrevederi, s-au purtat discuŃii privind rolul jucat de INM în sistemul judiciar, 

obiectivele strategice ale Institutului şi au fost prezentate principalele componente ale activităŃilor 

desfăşurate de INM. 

 
Totodată, membrii delegaŃiei Republicii Uzbekistan au participat, în aceste zile, la o serie de 

sesiuni de formare din cadrul programelor de formare iniŃială şi continuă având ca tematică 

“Medierea”, “Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă” şi “Criminalistică”. 
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În ultima zi a vizitei în România, delegaŃia Republicii Uzbekistan a vizitat sediul Tribunalului 

Bucureşti şi a avut o întrevedere cu preşedintele Tribunalului Bucureşti, doamna judecător L. 

Andrei. 

 

DelegaŃia a fost însoŃită de doamna N. Cochet, liderul proiectului finanŃat de Uniunea Europeană 

„AsistenŃă acordată reformei judiciare în materie penală din Uzbekistan”. 

 

 

Biroul de RelaŃii Publice al INM 

 
 


