
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Consiliului Superior al Magistraturii din România, referitor la 

delegarea membrului CSM, Alexandru Gheorghieș, pentru participare la Întâlnirea 

Profesională a Tribunalelor 2018 

 

08 mai 2018                                                                                                        mun. Chişinău 

nr. 238/12 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Consiliului Superior al Magistraturii din 

România, referitor la delegarea membrului CSM, Alexandru Gheorghieș, pentru participare 

la Întâlnirea Profesională a Tribunalelor 2018, luând act de informația membrului CSM, Ion 

Postu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Consiliului Superior al 

Magistraturii din România, referitor la delegarea membrului CSM, Alexandru Gheorghieș, 

pentru participare la Întâlnirea Profesională a Tribunalelor 2018, ce se va desfășura în 

perioada 17-18 mai 2018 la Tîrgu Jiu, România. 

Potrivit demersului, participarea membrului CSM nominalizat la această întrunire ar fi 

una benefică, având în vedere rolul deosebit de important al Consiliului Superior al 

Magistraturii în domeniul administrării, organizării și funcționării instanțelor judecătorești, 

precum și a bunei funcționări a întregului sistem. 

Scopul acestor întâlniri constă în asigurarea unui dialog profesional, prin abordarea unor 

teme ce ar putea contribui la realizarea unui schimb de experiență și de bune practici, în 

contextul provocărilor profesionale actuale ce apar în procesul activității instanțelor de 

judecată la acest capitol. 

Având în vedere cele expuse, luând în considerare importanța evenimentului, 

oportunitatea schimbului de experiență și consolidarea dialogului profesional, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună admiterea demersului Consiliului 

Superior al Magistraturii din România și va autoriza delegarea membrului CSM, Alexandru 

Gheorghieș, pentru participare la Întâlnirea Profesională a Tribunalelor 2018. 

Astfel, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor art. 4, 17, 24 și 

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite demersul Consiliului Superior al Magistraturii din România, referitor la 

delegarea membrului CSM, Alexandru Gheorghieș, pentru participare la Întâlnirea 

Profesională a Tribunalelor 2018. 

2. Se deleagă membrul CSM, Alexandru Gheorghieș, în perioada 16-18 mai 2018, 

pentru participare la Întâlnirea Profesională a Tribunalelor 2018, ce se va desfășura la Tîrgu 

Jiu, România. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție 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 prezentei Hotărâri se expediază Consiliului Superior al Magistraturii din 

România spre informare şi se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                        Victor MICU 


