
H O T Ă R Î R E 

cu privire la avizele consultative pe marginea verificării  

unui judecător și a unor candidați la funcția de judecător 

 

17 ianuarie 2017                                                                                    mun. Chişinău 

nr. 46/2 

 

Examinînd în şedinţă închisă chestiunea cu privire la avizele consultative pe 

marginea verificării unui judecător și a unor candidați la funcția de judecător, audiind 

informaţia domnului Anatolie Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

În vederea respectării prevederilor art. 8 din Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice și a hotărîrii CSM nr. 

54/3 din 09.02.2016, Consiliul Superior al Magistraturii a iniţiat verificarea în privința 

judecătorului Judecătoriei Briceni, Tverdohleb Elena Grigore, care în prezent este 

judecător al Judecătoriei Edineț (sediul Briceni). 

Totodată, Consiliul a inițiat și verificarea în privința candidaţilor la funcţia de 

judecător Ciumac Natalia Victor și Ceban Alexandru Serghei. 

După desfășurarea măsurilor de verificare, la Consiliul Superior al Magistraturii au 

parvenit avizele consultative întocmite în privința judecătorului Tverdohleb Elena 

Grigore și a candidaților la funcția de judecător Ciumac Natalia Victor și Ceban 

Alexandru Serghei. 

Potrivit avizelor consultative, organul de verificare nu a obținut date cu privire la 

nerespectarea legislației sau factori de risc în activitatea judecătorului și a candidaților la 

funcția de judecător nominalizați supra, informațiile comunicate de aceștia în 

chestionare fiind autentice.  

Persoanele vizate au luat cunoştinţă, sub semnătură, cu informaţia expusă în avizul 

organului de verificare şi nu l-au contestat.  

Prin urmare, Plenul Consiliului, examinînd în şedinţă avizele consultative în 

privinţa judecătorului și a candidaţilor la funcţia de judecător susmenționați, nu a 

constatat careva factori de risc în privinţa acestora și concluzionează că pot fi consideraţi 

compatibili cu interesele funcţiei publice. 

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

dispoziţiilor art. 15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la 

funcţii publice, art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se ia act de avizul consultativ al organului de verificare în privinţa judecătorului 

Judecătoriei Edineț (sediul Briceni), Tverdohleb Elena Grigore. 

2. Se ia act de avizele consultative ale organului de verificare în privinţa 

candidaţilor la funcţia de judecător Ciumac Natalia Victor și Ceban Alexandru Serghei. 

3. Se consideră compatibil cu interesele funcţiei publice judecătorul Judecătoriei 

Edineț (sediul Briceni), Tverdohleb Elena Grigore. 



4.  Se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice candidaţii la funcţia de 

judecător Ciumac Natalia Victor și Ceban Alexandru Serghei. 

5. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare, Serviciului de Informaţii 

şi Securitate al Republicii Moldova, se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate și se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                       Victor Micu 

 


