
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la Conferinţa internaţională cu genericul 

„Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern” 

 

06 august 2019                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 332/19 

 

  Examinînd demersul UNEJ cu privire la delegarea unor judecători pentru 

participare la Conferinţa internaţională ,,Procesul civil şi executarea silită. De la clasic 

la modern”, luînd 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 domnului Valeriu 

Devderea, preşedinte al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din Moldova, 

referitor la delegarea unor judecători la Conferinţa internaţională cu genericul: 

,,Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”, ce se va desfăşura în 

perioada 29 august 2019 – 31 august 2019  la Tîrgu Mureş, România. 

În demersul menționat se solicită delegarea următorilor judecători pentru 

participare la eveniment, după cum urmează:  

1. Cupcea Veronica, preşedintele Judecătoriei Orhei; 

2. Buhnaci Virgiliu, judecător la Curtea de Apel Chişinău; 

3. Talmaci Iana, judecător la Judecătoria Străşeni (sediul Călăraşi); 

4. Stratulat Gheorghe, judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru). 

Potrivit demersului, conferinţa nominalizată este organizată de Camera 

Executorilor Judecătoreşti Tîrgu Mureş şi Facultatea de Economie şi Drept, Centrul 

de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii de Medicină, 

Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tîrgu Mureş, în colaborare cu UNEJ din 

România, UNEJ din Republica Moldova şi Universitatea de Stat “Alecu Russo” din 

Bălţi, Republica Moldova. La evenimentul respectiv se vor întruni executori 

judecătoreşti, magistraţi şi reprezentanţi ai mediului academic din Republica 

Moldova, România, Ukraina şi Federaţia Rusă. 

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, cu excepţia cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

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

Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi.  



Luînd în considerare importanța și actualitatea tematicii abordate, ținînd cont de 

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

voturi pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  acceptă demersul 

preşedintelui UNEJ, Valeriu Devderea referitor la delegarea unor judecători la 

conferinţa internaţională ,,Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”. 

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

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii 

 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite demersul preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti din Republica Moldova, Valeriu Devderea  referitor la delegarea unor 

judecători  la conferinţa internaţională ,,Procesul civil şi executarea silită. De la clasic 

la modern”. 

2. Se deleagă pentru participare la conferinţa internaţională cu genericul 

,,Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern”, ce va avea loc în perioada 

29 august 2019 – 31 august 2019 la Tîrgu Mureş, România, următorii judecători: 

-    Cupcea Veronica, preşedintele Judecătoriei Orhei; 

-    Buhnaci Virgiliu, judecător la Curtea de Apel Chişinău; 

-    Talmaci Iana, judecător la Judecătoria Străşeni (sediul Călăraşi); 

-    Stratulat Gheorghe, judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru). 

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

de 30 de zile.  

4. Copia prezentei Hotărîri se expediază spre informare Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova, instanţelor judecătoreşti vizate și 

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

 

 

Preşedinte interimar al Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                   Dorel MUSTEAŢĂ 
 


