
 

H O T Ă R Î R E 
 

        cu privire la demersul Asociației Judecătorilor din Republica Moldova,  

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la vizita privind schimbul de 

experiență în domeniul contenciosului administrativ 
 

01  noiembrie 2016                                                                         mun. Chişinău  

nr. 734/30 
 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul Asociației Judecătorilor din 

Republica Moldova, referitor la delegarea unor judecători pentru participare  la vizita 

privind schimbul de experiență în domeniul contenciosului administrativ, audiind 

informaţia doamnei Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Asociației 

Judecătorilor din Republica Moldova, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la vizita privind schimbul de experiență în domeniul contenciosului 

administrativ, organizată de către Fundația Germană de Cooperare Juridică 

Internațională în cadrul proiectului ”Promovarea statului de drept Republica 

Moldova”, care va avea loc în perioada 04 – 09 decembrie 2016, la Bonn, Germania.  

   Astfel, prin demersul înaintat, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova,  

solicită autorizarea delegării judecătorilor Alexandru Gheorghieș (Curtea de Apel 

Bălți), Eugenia Festican (Curtea de Apel Chișinău), Luiza Gafton (Judecătoria 

Botanica, mun. Chișinău), Dorin Dulghieru (Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău) 

Ecaterina Palanciuc (Judecătoria Centru, mun. Chișinău), Vladislav Clima (Judecătoria 

Ciocana, mun. Chișinău), Stella Bleșceaga (Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău) pentru 

perioada 05-09 decembrie 2016,  în vederea participării la evenimentul sus-menționat. 

 Prin urmare, avînd în vedere importanţa tematicii abordate și schimbul de 

informaţii în domeniul contenciosului administrativ, cît şi oportunitatea colaborării 

judecătorilor din Republica Moldova cu judecătorii din Germania, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii consideră că, participarea magistraţilor din sistemul 

judecătoresc naţional la evenimente internaţionale constituie un bun prilej pentru 

realizarea schimbului de experiență între participanţi la acest eveniment, fapt ce va 

avea un impact pozitiv la soluţionarea eventualelor dificultăţi şi deficienţe în domeniul 

justiției. 

Din considerentele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va da 

curs demersului Asociației Judecătorilor din Republica Moldova și va autoriza 

delegarea judecătorilor sus-menționați, în vederea participării la vizita privind 

schimbul de experiență în domeniul contenciosului administrativ, pentru perioada 14 – 

18 noiembrie 2016, la Bonn, Germania. 



Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform prevederilor 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 admite demersul Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, referitor 

la delegarea unor judecători pentru participare la vizita privind schimbul de experiență 

în domeniul contenciosului administrativ. 

  2. Se autorizează delegarea judecătorilor Alexandru Gheorghieș (Curtea de Apel 

Bălți), Eugenia Festican (Curtea de Apel Chișinău), Luiza Gafton (Judecătoria 

Botanica, mun. Chișinău), Dorin Dulghieru (Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău) 

Ecaterina Palanciuc (Judecătoria Centru, mun. Chișinău), Vladislav Clima (Judecătoria 

Ciocana, mun. Chișinău), Stella Bleșceaga (Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău), 

pentru participare la vizita privind schimbul de experiență în domeniul contenciosului 

administrativ pentru perioada 05-09 decembrie 2016, la Bonn, Germania. 

  3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

4. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare și executare Asociației 

Judecătorilor din Republica Moldova, Curții de Apel Bălți, Curții de Apel Chișinău, 

Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, 

Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău și se publică 

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

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                  Victor MICU 
 

 

 

 

http://www.csm.md/

