
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție 

 

09 iunie 2020                                                                                   mun. Chişinău 

nr. 150/12 

 

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție, luând act de informația 

membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 544 din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, cariera judecătorilor presupune 

promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la o instanţă 

de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară. Promovarea în funcţia de judecător la o 

instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă 

şi transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară 

vor fi precedate de evaluarea performanţelor judecătorului în condiţiile art.13 al 

prezentei Legi, Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor şi regulamentelor Consiliului Superior al 

Magistraturii. Promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în 

funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la 

o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se fac numai cu consimţămîntul 

lui, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, de către Preşedintele 

Republicii Moldova sau, după caz, de Parlament. 

Conform art. 9 alin. (1), funcţiile de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte 

al instanţei judecătoreşti sînt ocupate în bază de concurs, iar la selecţia judecătorilor 

pentru promovarea la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de 

preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferul la o instanţă 

judecătorească de același nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, media de 

concurs se calculează potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 154 din  05 iulie 2012 

privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor. 

Potrivit art. 9 alin. (4) Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii anunţă, prin intermediul publicării 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în mass-media şi pe pagina sa web, 

lansarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de vicepreşedinte şi 

preşedinte şi stabileşte termenul-limită pentru iniţierea procesului de selectare a 

candidaţilor. 



Conform prevederilor punctului 3.7. din Regulamentul cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea CSM 

nr. 612/29 din 20 decembrie 2018, termenul de depunere a cererilor privind 

participarea la concurs se stabilește prin Hotărârea Plenului CSM, însă acesta nu va fi 

mai mic de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului. 

Astfel, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 436/32 

din 13 decembrie 2019, a fost anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție în număr de 8 posturi, anunțul fiind publicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-2 din 03 ianuarie 2020. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr. 21/1 din 14 ianuarie 2020, s-a anunțat concurs 

pentru suplinirea a două posturi vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție, 

anunțul fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-43 din 07 

februarie 2020. 

În termenul stabilit, cereri de participare la concursul în cauză au depus  

judecătorii Sergiu Furdui, Anatolie Minciuna și Oxana Robu de la Curtea de Apel 

Chișinău, Viorica Puica, Svetlana Garștea-Bria, Nina Arabadji și Ghenadie Pavliuc 

de la Judecătoria Chișinău. 

În conformitate cu art. 15 alin. (4) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, candidații înscriși la concurs au fost înștiințați 

despre data, ora şi locul desfășurării acestuia. 

Până la începerea examinării chestiunii, judecătorul Ghenadie Pavliuc de la 

Judecătoria Chișinău a depus cerere de retragere privind participarea la concursul 

nominalizat, fiind acceptată cu 9 voturi pro a membrilor cu drept de vot. 

Fiind prezenți la ședința Plenului, judecătorii Sergiu Furdui, Anatolie Minciuna 

și Oxana Robu de la Curtea de Apel Chișinău, Viorica Puica, Svetlana Garștea-Bria, 

Nina Arabadji și Ghenadie Pavliuc de la Judecătoria Chișinău au susținut cererea de 

participare la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție. 

În conformitate cu pct. 1.4. din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 612/29 din 20 decembrie 2018, promovarea în funcţia de 

judecător la o instanţă ierarhic superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei şi transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel 

sau la o instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea performanţelor judecătorului. 

Potrivit pct. 1.5. din Regulament, concursul se organizează şi se desfăşoară în 

baza următoarelor principii:  



1) competiţie deschisă – informarea societăţii privind posturile vacante de 

judecător, asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs a candidaților 

care întrunesc condiţiile;  

2) competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competenți candidați în 

baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;  

3) imparţialitate – aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii unice de 

selecţie;  

4) transparenţă –organizarea şi desfăşurarea concursului în mod public;  

5) egalitate – asigurarea accesului de participare la concurs a oricărei persoane 

care întrunește condiţiile stabilite de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire 

la statutul judecătorului. 

În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. b) Legea nr. 154 din 05 iulie 2012 privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, judecătorul este supus 

evaluării performanțelor în mod extraordinar în cazul promovării la o instanță 

superioară. 

Totodată, potrivit prevederilor pct. 11 din Regulamentul cu privire la criteriile 

de selecție, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 

613/29 din 20 decembrie 2018, judecătorii pot fi promovaţi la o instanţă ierarhic 

superioară ţinînd cont de: a) vechimea în muncă în funcţia de judecător, 

corespunzător: minim 6 ani pentru funcţia de judecător la curtea de apel şi 10 ani 

pentru funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie; b) lipsa sancţiunilor 

disciplinare nestinse; c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea 

Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor. 

În contextul expus, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține 

următoarele date relevante despre activitatea candidaților care solicită promovarea în 

funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. 

Furdui Sergiu și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție la 

Judecătoria Hînceşti prin Ordinul ministerului justiţiei nr. 54 din 30 iulie 1990. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 4 din 12 ianuarie 1995, 

a fost numit în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Hînceşti. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240 din 24 august 

1996 a fost numit în funcția de judecător la Tribunalul Chişinău. 

De asemenea, prin Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 1579-II din 

27 iulie 2000 şi nr. 1584-II din 27 iulie 2000 a fost numit, prin transfer, în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel, şi respectiv, în funcţia de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. 

Totodată, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 411-III din 26 

decembrie 2001 domnul Sergiu Furdui a fost numit în funcţia de vicepreşedinte la 

Curtea de Apel Chişinău, pe un termen de 4 ani. 



Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 226-XV din 05 iunie 2003, 

a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 448-VII din 28 

decembrie 2012, a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel 

Chişinău. 

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 1/1 

din 31 ianuarie 2020, judecătorului Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chișinău, în 

rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost acordat 

calificativul „excelent”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 17/04 din 21 

februarie 2020, s-a admis candidatura judecătorului Sergiu Furdui pentru participare 

la concursul privind suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 

80 (optzeci) de puncte. 

Anatolie Minciuna și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție la 

Judecătoria sectorului Rîşcani, mun. Chișinău, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 44 

din 12 iulie 1991, pe un termen de 5 ani. 

Potrivit Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 302 din 08 octombrie 

1996, a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Rîşcani, 

municipiul Chişinău, iar prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 77-III 

din 12 iunie 2001 domnul Anatolie Minciuna a fost numit în funcţia de judecător, 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 577-III din 26 

martie 2002, magistratul Anatolie Minciuna se eliberează din funcţia de 

vicepreşedinte al Judecătoriei Rîşcani, municipiul Chişinău. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1534-IV din 28 februarie 

2008, a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

85/10 din 13 septembrie 2019, judecătorului Anatolie Minciuna de la Curtea de Apel 

Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost 

acordat calificativul „excelent”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 171/12 din 

08 noiembrie 2019, s-a admis candidatura judecătorului Anatolie Minciună pentru 

participare la concursul privind suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție cu 78 (șaptezeci și opt) de puncte. 

Oxana Robu și-a început activitatea de judecător fiind numită în funcție la 

Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1810-III din 13 mai 2004. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2203-IV din 21 aprilie 

2009, este numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 



Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1074-VI din 01 aprilie 

2004, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 2/1 

din 25 ianuarie 2019, judecătorului Oxana Robu de la Curtea de Apel Chișinău, în 

rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost acordat 

calificativul „excelent”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 19/02 din 15 

februarie 2019, candidatura judecătorului Oxana Robu a fost admisă pentru 

participare la concursul privind suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție cu 74 (șaptezeci și patru) de puncte. 

Viorica Puica și-a început activitatea de judecător fiind numită în funcție la 

Judecătoria sect. Botanica, mun. Chișinău, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 978-III din 26 noiembrie 2002, pe un termen de 5 ani. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1310-IV din 26 

septembrie 2007, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

În perioada 2011-2012, judecătorul Viorica Puica a fost detașată din funcție în 

legătură cu angajarea în funcția de Șef al Direcției instruire și cercetare INJ. 

Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, 

judecătorul Viorica Puica, a fost transferată la instanța nou-creată Judecătoria 

Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017, iar prin Hotărârea CSM nr. 584 din 11 

decembrie 2018 s-a specializat în materie de drept civil, începând cu 01 ianuarie 

2019. 

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

113/13 din 30 noiembrie 2018, judecătorului Viorica Puica de la Judecătoria 

Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost 

acordat calificativul „excelent”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 187/13 din 

15 noiembrie 2019, candidatura judecătorului Viorica Puica a fost admisă pentru 

participare la concursul privind suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție cu 76 (șaptezeci și șase) de puncte. 

Svetlana Garștea-Bria și-a început activitatea de judecător, fiind numită în 

funcție la Judecătoria sectorului Botanica, municipiul Chișinău, prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 179-XIII din 14 iulie 1994, pe un termen de 5 

ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1916-III din 16 iulie 2004, a 

fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.  

Prin Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferată în 

funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, iar prin Hotărârea 



CSM nr. 584 din 11 decembrie 2018 s-a specializat în materie de drept penal, 

începând cu 01 ianuarie 2019. 

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 

23/3 din 05 aprilie 2018, judecătorului Svetlana Garștea-Bria de la Judecătoria 

Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost 

acordat calificativul „bine”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 168/12 din 

08 noiembrie 2019, candidatura judecătorului Svetlana Garștea-Bria a fost admisă 

pentru participare la concursul privind suplinirea funcției de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție cu 70 (șaptezeci) de puncte. 

Nina Arabadji și-a început activitatea de judecător fiind numită în funcție la 

Judecătoria sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 303 din 08 octombrie 1996, pe un termen de 5 ani. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 291-III din 30 

octombrie 2001, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, judecătorul Nina 

Arabadji, a fost transferat la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 

ianuarie 2017, iar prin Hotărârea CSM nr. 584 din 11 decembrie 2018 s-a specializat 

în materie de drept civil, începând cu 01 ianuarie 2019. 

Conform Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 4/1 

din 26 ianuarie 2018, judecătorului Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău, în 

rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, i-a fost acordat 

calificativul „bine”. 

Prin Hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 20/02 din 15 

februarie 2019, candidatura judecătorului Nina Arabadji a fost admisă pentru 

participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție cu 62 (șaizeci și două) de puncte. 

Totodată, se reține că, potrivit prevederilor pct. 3.32 din Regulamentul cu privire 

la organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător, de 

vicepreședinte și de președinte al instanței judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM 

nr. 612/29 din 20 decembrie 2018, în cadrul concursului judecătorilor pentru 

promovarea în funcţia de judecător în instanța ierarhic superioară, preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei judecătorești, media de concurs constituie maximum 100 

de puncte și se calculează,după cum urmează:  

- nu mai puțin de 50% se constituie din rezultatul evaluării performanţelor;  

- nu mai mult de 30% din punctajul acordat de Colegiul pentru selecţia și cariera 

judecătorilor; 

- nu mai mult de 20% din punctajul acordat de Consiliul Superior al 

Magistraturii.  



Punctajul maxim acordat de CSM nu va constitui mai mult de 20 de puncte. 

Concomitent potrivit pct. 3.16. din Regulamentul vizat supra, în cadrul ședinței 

CSM membrul raportor prezintă informația privind verificarea reputației ireproșabile 

a candidatului în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului. Informația cu privire la reputația persoanei va fi acumulată în baza 

datelor prezentate de organele abilitate referitor la respectarea legislației de către 

persoana vizată. CSM este în drept să utilizeze toate mijloacele legale de verificare a 

reputației participantului la concurs. 

Astfel, analizând motivarea personală a candidaților, motivele care i-au 

determinat să participe la concurs, obiectivele acestora vizând ocuparea funcției 

pentru care candidează, fermitatea în expunere în cadrul ședinței Plenului, precum și 

reputația persoanei în contextul prevederilor legale, Plenul CSM, ținând cont de 

meritele fiecăruia, competențele profesionale și personale ale candidaților, a acordat 

acestora următorul punctaj: Sergiu Furdui – 13,2 puncte; Anatolie Minciună – 14,4 

puncte; Oxana Robu – 14,5 puncte; Viorica Puica – 17,1 puncte; Svetlana Garștea-

Bria – 9,6 puncte; Nina Arabadji – 7,4 puncte; 

Respectiv, punctajul final acumulat de candidații înscriși în concurs este 

următorul: Sergiu Furdui – 93,2 de puncte; Anatolie Minciună – 92,4 de puncte; 

Oxana Robu – 88,5 de puncte; Viorica Puica – 93,1 de puncte; Svetlana Garștea-Bria 

– 79,6 de puncte; Nina Arabadji – 69,4 de puncte; 

Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 privind statutul 

judecătorului, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi de către Parlament, la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 

În temeiul art. 20 art. (3
1
) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, 

se face în baza recomandărilor Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului. 

Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind promovarea judecătorului la o 

instanţă superioară, trebuie să fie motivată şi este adoptată prin votul deschis al 

membrilor Consiliului. 

În conformitate cu art. 20 alin. (4) din Legea sus citată, hotărârile privind 

promovarea judecătorului la o instanță superioară, însoţite de curriculum vitae din 

care să rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîre, se înaintează 

Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului de către Preşedintele 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Conform art. 24 alin. (1) din Legea menționată supra, Plenul CSM adoptă 

hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în 

art. 19 alin. (4). La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, 

răspunderea disciplinară a acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a 

judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără 

drept de vot. 



În conformitate cu prevederile legale relevante, urmare a examinării 

candidaturilor judecătorilor participanți la concurs, în rezultatul deliberării, cu 8 (opt) 

voturi ”pro” și 3 (trei) contra ale membrilor CSM, cu drept de vot, prezenți la ședință, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune Președintelui Republicii 

Moldova numirea judecătorului Viorica Puica în funcția de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție. 

Luând în considerare cele enunțate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

în temeiul prevederilor art. art. 11 alin. (2),  20 alin. (1) și (4) din Legea nr. 544 din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 20 alin. (1), (3
1
), (4), art. 

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

Magistraturii și art. 191 alin. (3) din Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se propune Parlamentului Republicii Moldova numirea judecătorului Viorica 

Puica în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, înaintând proiectul 

hotărârii. 

2. Se anunță concurs pentru suplinirea a nouă posturi vacante de judecător la 

Curtea Supremă de Justiție. 

3. Candidaţii pot depune cererile de participare la concurs la Consiliul Superior 

al Magistraturii în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

4. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 418/17 din 02 iunie 2015, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04 septembrie 2015. 

5. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Secretariatul Consiliului Superior al 

Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 5, tel. 0 22 990-801). 

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

30 de zile. 

7. Copia prezentei Hotărâri se remite Parlamentului Republicii Moldova și se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Anatol PAHOPOL 

 

 


