
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la forumul internațional 

cooperarea judiciară „Drumul mătăsii (Silk Road)” 

 

05 septembrie 2017                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 588/26 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui Curții Supreme de 

Justiție, Mihai Poalelungi, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la 

forumul internațional cooperarea judiciară „Drumul mătăsii (Silk Road)”, luînd act de 

informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui Curții 

Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la forumul internațional cooperarea judiciară „Drumul mătăsii (Silk Road)”, 

care va avea loc în perioada 23-30 septembrie 2017, la Dunhuang, Republica Populară 

Chineză. 

Evenimentul nominalizat are scopul de a stabili o platformă de comunicare eficientă 

în domeniul justiției între Republica Moldova și Republica Populară Chineză, precum și 

de a demara un forum de discuții ce va contrubui la sporirea calității justiției. 

În acest sens, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi solicită 

autorizarea delegării doamnei Tatiana Vieru,  judecător și președinte al Colegiului civil, 

comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție și a domnului Oleg 

Sternioală, judecător la Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții 

Supreme de Justiție, pentru participare la forumul internațional de cooperare judiciară 

„Drumul mătăsii (Silk Road)”. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului menționat și va autoriza delegarea judecătorilor nominalizați pentru 

participare la forumul internațional „Drumul mătăsii (Silk Road)”. 

În baza celor expuse, avînd în vedere importanţa și actualitatea evenimentului, 

precum și necesitatea schimbului de informaţii şi experienţă, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la forumul internațional 

cooperarea judiciară „Drumul mătăsii (Silk Road)”. 

2. Se autorizează delegarea doamnei Tatiana Vieru,  judecător și președinte al 

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

a domnului Oleg Sternioală, judecător la Colegiul civil, comercial și de contencios 

administrativ al Curții Supreme de Justiție, pentru participare la forumul internațional de 

cooperare judiciară „Drumul mătăsii (Silk Road)”, care va avea loc în perioada 23-30 

septembrie 2017. 



3. Hotărîrea 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 hotărîri se expediază spre informare și executare Curții Supreme 

de Justiție și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


