
H O T Ă R Î R E 

 
cu privire la demersul Curţii Supreme de Justiţie, referitor la delegarea unor judecători 

pentru participare la forumul Republica Moldova – România în domeniul justiţiei 

„Reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei în perspectivă europeană ” 

 

07 noiembrie 2017          mun. Chișinău  

nr. 733/32 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la forumul Republica Moldova 

– România în domeniul justiţiei „Reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei în 

perspectivă europeană ”, luând act de informația membrului CSM, Gheorghe Avornic, 

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, nr. 5-20/17 din 03 noiembrie 2017 referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la forumul Republica Moldova – 

România în domeniul justiţiei „Reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei în 

perspectivă europeană ”, care va avea loc în perioada 22 – 25 noiembrie 2017 la 

Bucureşti, România. 

În acest context, președintele Curții Supreme de Justiție, dl Mihai Poalelungi 

solicită autorizarea delegării pentru participare la evenimentul vizat a judecătorilor: 

Tatiana Vieru – vicepreședintele Curții Supreme de Justiție și  Oleg Sternioală – 

judecător în cadrul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al 

Curții Supreme de Justiție. 

Având în vedere însemnătatea și actualitatea forumului preconizat, precum și 

necesitatea schimbului de informații şi experiență, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului vizat și, respectiv va autoriza 

delegarea judecătorilor nominalizați pentru participare în cadrul forumului Republica 

Moldova – România în domeniul justiției. 

În baza celor expuse, 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 Republica Moldova 

– România în domeniul justiției. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Tatiana Vieru și  Oleg Sternioală, pentru 

participare la forumul Republica Moldova – România în domeniul justiţiei, care va 

avea loc în perioada 22 – 25 noiembrie 2017 la Bucureşti, România. 

3. Hotărârea 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 de pe prezenta hotărâre se expediază spre informare și executare Curții 

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

Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului                Nina CERNAT 

Consiliului Superior al Magistraturii  
 


