
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, referitor la 

delegarea unui judecător pentru participare la lucrările Congresului XXIII  

mondial al executorilor judecătorești  

 

17 aprilie 2018                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 204/10                 
  

Examinând demersul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, referitor la 

delegarea unui judecător pentru participare la lucrările Congresului XXIII mondial al 

executorilor judecătorești, luând act de informaţia membrului CSM, Sergiu Țurcanu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești, referitor la delegarea judecătorului Iana Talmaci de la 

Judecătoria Strășeni pentru participare la lucrările Congresului XXIII mondial al 

executorilor judecătorești, care se va desfăşura în perioada 02-10 mai 2018 în orașul 

Bangkok, Thailanda. 

Potrivit demersului, participarea la eveniment a magistratului sus-nominalizat ar 

contribui la cunoașterea unor instrumente internaționale aplicabile activității de 

executare silită, cît și a bunelor practici în domeniu, dar și o eventuală evaluare a 

reglementărilor naționale prin prisma practicilor din alte state. 

Avînd în vedere importanţa și actualitatea subiectelor ce vor fi abordate în cadrul 

evenimentului, precum și necesitatea schimbului de informații şi experiență, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului și 

delegarea judecătorului Iana Talmaci de la Judecătoria Strășeni pentru participare la 

lucrările Congresului XXIII mondial al executorilor judecătorești, care se va desfăşura 

în perioada 02-10 mai 2018 în orașul Bangkok, Thailanda. 

Ţinînd cont de cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, referitor la 

delegarea unui judecător pentru participare la lucrările Congresului XXIII mondial al 

executorilor judecătorești.  

2. Se autorizează delegarea judecătorului Iana Talmaci de la Judecătoria Strășeni 

pentru participare la lucrările Congresului XXIII mondial al executorilor 

judecătorești, care se va desfăşura în perioada 02-10 mai 2018 în orașul Bangkok, 

Thailanda. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești, instanţei judecătoreşti vizate 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/

