
H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la delegarea președintelui interimar al Colegiului civil, comercial și de 

contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție pentru participare la 

seminarul Convenția Europeană a Drepturilor Omului-un instrument viu de 70 de 

ani și la Ședința solemnă a Curții Europene,  

 

14 ianuarie 2020                                                                                   mun. Chişinău  

nr. 23/1 

 

  Examinând demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Vladimir Timofti,  cu privire la delegarea președintelui interimar al Colegiului 

civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție Tamara 

Chișca-Doneva pentru participare la seminarul Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului-un instrument viu de 70 de ani și la Ședința solemnă a Curții Europene, la 

Strasburg, Franța, luând act de informația domnului, Dorel Musteață, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 
 

La 13 ianuarie 2020, președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Vladimir Timofti a adresat  Consiliului Superior al Magistraturii demers referitor la 

delegarea președintelui interimar  al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ  al Curții Supreme de Justiție Tamara Chișca-Doneva pentru 

participare la seminarul Convenția Europeană a Drepturilor Omului-un instrument 

viu de 70 de ani și la Ședința solemnă a Curții Europene, la Strasburg, Franța.  

Demersul a fost generat de invitația parvenită în adresa Curții Supreme de 

Justiție și adresată Tamarei Chișca-Doneva, judecător al Curții Supreme de Justiție 

de a participa la seminarul Convenția Europeană a Drepturilor Omului-un 

instrument viu de 70 de ani și la Ședința solemnă a Curții Europene. 

În acest  context, președintele interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Vladimir Timofti solicită Consiliului Superior al Magistraturii autorizarea delegării 

judecătorului Curții Supreme de Justiție, Tamarei Chișca-Doneva de a participa la 

seminarul Convenția Europeană a Drepturilor Omului-un instrument viu de 70 de 

ani și la Ședința solemnă a Curții Europene, în perioada 29 ianuarie – 

2 februarie 2020 la Strasburg, Franța. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c² ) din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996 (cu modificările și 

completările ulterioare), Consiliul Superior al Magistraturii deleagă judecătorii 

pentru participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire şi deplasări în interes 

de serviciu. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis 

al majorității membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art.19 alin. (4).  



Luând în considerare importanța și actualitatea tematicii abordate, ținând cont 

de rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședință, cu 8 (opt) voturi 

pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar de a admite 

demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, 

referitor la delegarea președintelui interimar al Colegiului civil, comercial și de 

contencios administrativ Tamara Chișca-Doneva pentru participare la seminarul 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului-un instrument viu de 70 de ani și la 

Ședința solemnă a Curții Europene, ce va avea loc în perioada 29 ianuarie – 

2 februarie 2020 la Strasburg, Franța. 

Astfel, în temeiul celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție 

Vladimir Timofti, referitor la delegarea judecătorului Tamara Chișca-Doneva 

pentru participare la seminarul Convenția Europeană a Drepturilor Omului-un 

instrument viu de 70 de ani și la Ședința solemnă a Curții Europene, ce va avea loc 

în perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2020 la Strasburg, Franța.  

 2. Se autorizează delegarea judecătorului Curții Supreme de Justiție Tamara 

Chișca-Doneva pentru participare la seminarul Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului-un instrument viu de 70 de ani și la Ședința solemnă a Curții Europene, ce 

va avea loc în perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2020 la Strasburg, Franța. 

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

termen de 30 de zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Curții Supreme de 

Justiție și se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).  

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                         Dorel Musteață 

 

 

 

 

 

 


