
 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la invitația Direcției Naționale Anticorupție din România, pentru participare 

la Conferința „Prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar în Sud-Estul 

Europei ” 
 

04 octombrie 2016                                                                                     mun. Chişinău  

nr. 657/27 
 

 Examinând chestiunea cu privire la invitația Direcției Naționale Anticorupție 

din România, pentru participare la Conferința „Prevenirea și combaterea corupției în 

sistemul judiciar în Sud-Estul Europei ”, audiind informaţia domnului Victor Micu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit invitația Direcției 

Naționale Anticorupție din România, referitor la delegarea unui membru CSM și a 

unui judecător, pentru participare la Conferința cu genericul „Prevenirea și 

combaterea corupției în sistemul judiciar în Sud-Estul Europei”. 

Evenimentul cu referire, este prognozat în perioada 01-02 noiembrie 2016, la 

București, România și se va desfășura în colaborare cu Fundația Konrad Adenauer, 

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. 

Scopul conferinței este de a crea un forum de discuții pe tema integrității, 

prevenirii și combaterii corupției în sistemele judiciare în statele din Sud-Estul 

Europei, aducînd împreună diferitele experiențe profesionale ale judecătorilor și 

membrilor Consiliilor judiciare. 

La rîndul său, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

evenimentul ca fiind unul actual şi extrem de important. Participarea judecătorilor la 

Conferința cu genericul „Prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar în 

Sud-Estul Europei”, va contribui esențial la crearea unui schimb de experiență 

internațional, care va construi astfel, noi relații de colaborare. 

Totodată, intervențiile participanților vor evidenția experiențele practice, 

provocări actuale și soluții posibile. 

Avînd în vedere cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportun a accepta invitația Direcției Naționale Anticorupție din România și 

va autoriza delegarea doamnei Vera Toma, membru CSM și domnului Valeriu 

Pădurari, judecător al Judecătoriei Bălți, pentru participarea la Conferința 

nominalizată. 

 În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă invitația Direcției Naționale Anticorupție din România, pentru 

participare la Conferința cu genericul „Prevenirea și combaterea corupției în sistemul 

judiciar în Sud-Estul Europei”, care se va desfășura la 01-02 noiembrie 2016, la 

București, România.  



 

2. Se autorizează delegarea doamnei Vera Toma, membru CSM și domnului 

Valeriu Pădurari, judecător al Judecătoriei Bălți, pentru participare la Conferința cu 

genericul „Prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar în Sud-Estul 

Europei”, care se va desfășura în perioada 01-02 noiembrie 2016, la București, 

România. 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare, persoanelor vizate şi 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


