
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la propunerea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor 

Micu, referitor la acordarea distincției de stat ”Gloria muncii” unor judecători 

 

16 octombrie 2018                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 414/21  

 

Examinînd propunerea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Victor 

Micu, referitor la acordarea distincției de stat ”Gloria muncii” unor judecători, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

În cadrul ședinței Plenului Consiliul Superior al Magistraturii din 16 octombrie 

2018 Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a propus înaintarea Președintelui 

Republicii Moldova a candidaturilor judecătorilor Cernat Nina, Țurcan Lilia și Șchiopu 

Vasile pentru acordarea distincției de stat ”Gloria muncii”.  

Examinînd propunerea menționată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

menționează următoarele date relevante despre activitatea magistraților nominalizați.  

Doamna Cernat Nina și-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 

1990, fiind numită în funcția de judecător la Judecătoria raionului Sovietic (Botanica), 

or. Chișinău, prin Ordinul ministrului Justiției nr. 54 din 30 iulie 1990.  

La 24 august 1996, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240, a fost 

numită, prin transfer, în funcția de judecător la Tribunalul Chișinău, iar prin Decretele 

Președintelui Republicii Moldova nr. 258-III și nr. 259-III din 12 octombrie 2001 a fost 

numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel, fiind numită în funcția 

de magistrat pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

La 25 ianuarie 2002, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 469-III, 

doamna Cernat Nina a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător și 

vicepreședinte (pe un termen de 4 ani) la Tribunalul municipiului Chișinău. 

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 260-XV din 26 iunie 2003 a 

fost numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, iar prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 213-XVI din 12 octombrie 2007 a fost numită în 

funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție pe un 

termen de 4 ani.  

La 13 iunie 2008, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 135-XVI, 

a fost numită în funcțiile de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție și de președinte 

al Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, pe un 

termen de 4 ani, fiind eliberată din funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al 

Curții Supreme de Justiție. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 448-VII din 28 decembrie 

2012 a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

La 07 iulie 2005, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 134-IV, 

doamnei Cernat Nina i s-a acordat gradul superior de calificare.  

 Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13 din 09 

martie 2016, aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 158/7 din 15 martie 2016, doamnei 

Cernat Nina i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 



 
 

Magistraturii, iar prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 686/27 din 29 

septembrie 2015 i s-a conferit titlul onorific “Veteran al sistemului judiciar”.  
Prin Hotărîrile CSM nr. 903/37 din 20 decembrie 2016 și nr. 765/34 din 28 

noiembrie 2017 doamna Cernat Nina a fost detașată din funcția de judecător al Curții de 

Apel Chișinău pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Doamna Țurcan Lilia a fost aleasă în funcția de judecător la Judecătoria 

populară raională Dondușeni prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 179-

XIII din la 14 iulie 1994, iar la 05 noiembrie 2004, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 2079-III, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă.  

Prin Decretul Președintelui interimar al Republicii Moldova nr. 519-V din 26 

august 2010, a fost numită în calitate de președinte al Judecătoriei Dondușeni, pe un 

termen de 4 ani, iar prin Decretul Președintelui RM nr. 1421-VII din 30 decembrie 

2015, a fost numită pentru exercitarea unui nou mandat de președinte al aceleași 

instanțe judecătorești. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 170-

VIII din 11 mai 2017 a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț pe un 

termen de 4 ani. 

Prin Hotărîrile CSM nr. 151/6 din 12 februarie 2013 și nr. 147/8 din 20 martie 

2018 i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.  

Domnul Șchiopu Vasile şi-a început activitatea în calitate de magistrat la 17 

decembrie 2003, fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ungheni, pe un 

termen de 5 ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1588-III. La 29 

ianuarie 2009, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2093-IV, a fost numit 

în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin Deceretele 

Președintelui Republicii Moldova nr. 124-VII din 14 iunie 2012 și nr. 47-VIII din 27 

ianuarie 2017 a fost numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Ungheni. 

La 01 martie 2016, prin Hotărîrea CSM nr. 127/6, i s-a acordat gradul II de 

calificare, iar prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13 

din 09 martie 2016, aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 158/7 din 15 martie 2016, i-a fost 

decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Plenul CSM relevă că magistrații nominalizați activează o perioadă îndelungată 

în sistemul judecătoresc şi pe parcursul activității au dat dovadă de calificare 

profesională înaltă, competență, cunoștințe profunde în ramurile de drept practicate, 

responsabilitate, perseverență, contribuind activ la promovarea și implementarea 

reformelor în sectorul justiției, precum și la sporirea calității actului de justiție.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul examinării 

materialelor relevante, precum şi urmare a exprimării votului membrilor prezenţi la 

şedinţa Plenului Consiliului, în semn de recunoştinţă, pentru merite și succese deosebite 

în activitate şi contribuţia remarcabilă la consolidarea sistemului judecătoresc, spirit de 

iniţiativă și promovarea reformelor în justiţie, va propune Preşedintelui Republicii 

Moldova acordarea distincției de stat ”Gloria muncii” judecătorilor Cernat Nina, 

Țurcan Lilia și Șchiopu Vasile.  

Reieșind din cele menționate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 3, 6, 9, 17
9
 din Legea nr. 1123 din 30 iulie 1992 cu 



 
 

privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 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 propune Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat 

”Gloria muncii” următorilor judecători:  

Cernat Nina (Curtea de Apel Chișinău);  

Țurcan Lilia (Judecătoria Edineț);  

Șchiopu Vasile (Judecătoria Ungheni). 

2. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării.  

3. Hotărîrea se expediază Preşedintelui Republicii Moldova şi se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                                     Victor MICU 


