
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție referitor la delegarea 

vicepreședintelui CSJ, Tatiana Vieru, pentru participare la cea de-a VIII-a Conferință a 

președinților de instanțe judecătorești din Europa Centrală și de Est 

 

 

08 mai 2018                                                                                                mun. Chişinău  

nr. 239/12 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție referitor 

la delegarea vicepreședintelui CSJ, Tatiana Vieru, pentru participare la cea de-a VIII-a 

Conferință a președinților de instanțe judecătorești din Europa Centrală și de Est, luînd 

act de informaţia 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 Curții Supreme de 

Justiție referitor la delegarea vicepreședintelui CSJ, Tatiana Vieru, pentru participare la 

cea de-a VIII-a Conferință a președinților de instanțe judecătorești din Europa Centrală 

și de Est, ce va avea loc în perioada 27–30 mai 2018 la Vilnius, Lituania. 

Conferința cu referire va fi găzduită de Curtea Supremă de Justiție din Lituania și 

are drept scop organizarea unor discuții constructive cu privire la cele mai acute și 

importante probleme din domeniul justiției, precum și identificarea posibilităților de 

promovare și modernizare a sistemului judecătoresc în Europa Centrală și de Est. 

Având în vedere importanța și actualitatea conferinței preconizate, precum și 

necesitatea schimbului de informații şi experiență, Plenul Consiliului Superior al  

Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului vizat și, respectiv, va delega 

vicepreședintele Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, la Vilnius, Lituania, în 

perioada 27–30 mai 2018, pentru participare la cea de-a VIII-a Conferință a 

președinților de instanțe judecătorești din Europa Centrală și de Est. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17, 24 și 25 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă demersul Curții Supreme de Justiție referitor la delegarea 

vicepreședintelui CSJ, Tatiana Vieru, pentru participare la cea de-a VIII-a Conferință a 

președinților de instanțe judecătorești din Europa Centrală și de Est. 

2. Se deleagă vicepreședintele Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, la 

Vilnius, Lituania, în perioada 27–30 mai 2018, pentru participare la cea de-a VIII-a 

Conferință a președinților de instanțe judecătorești din Europa Centrală și de Est. 



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 Hotărîre se expediază Curții Supreme de Justiție şi se 

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

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Victor MICU 
 

 

 

 

http://www.csm.md/

