
 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), referitor la delegarea unui judecător pentru 

participare la întîlnirea cu experții internaționali în cadrul Modulului EASO – 

Evaluarea probelor în procedura de azil  
 

29 noiembrie 2016                                                                                     mun. Chişinău  

nr. 832/33 
 

 Examinând chestiunea cu privire la demersul Biroului Național al Înaltului 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), referitor la 

delegarea unui judecător, audiind informaţia membrului CSM, Violeta Cojocaru, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 21 noiembrie 2016, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 

demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați la Chișinău (UNHCR), privind delegarea unui judecător pentru participare 

la întîlnirea cu experții internaționali în cadrul Modulului EASO – Evaluarea probelor 

în procedura de azil, care se va desfășura la Tbilisi, Georgia, în perioada 07-09 

decembrie 2016. 

Totodată, prin demersul înaintat s-a solicitat delegarea la evenimentul 

menționat a judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Svetlana Tizu din 

motivul implicării active a judecătorului în activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului. 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii apreciază intenţia organizatorilor 

de a desfăşura acest eveniment, considerînd tematica abordată actuală și de o 

importanță semnificativă. 

Totodată, schimbul de experiență în domeniul procedurii de azil, cît și 

oportunitatea colaborării cu experții internaționali va favoriza evaluarea problemelor 

actuale în domeniu și spori la identificarea unor soluții eficiente pentru înlăturarea lor. 

 Avînd în vedere cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră că, demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite 

pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR) urmează a fi admis, iar judecătorul Svetlana 

Tizu, delegat pentru a participa la întîlnirea sus-menționată, cu experții internaționali.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17 și 24 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Biroului Național al Înaltului Comisariat al Națiunilor 

Unite pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR), referitor la delegarea unui judecător 

pentru participare la întîlnirea cu experții internaționali în cadrul Modulului EASO – 

Evaluarea probelor în procedura de azil.  

2. Se autorizează delegarea judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, 

Svetlana Tizu, pentru participare la întîlnirea cu experții internaționali în cadrul 



 

Modulului EASO – Evaluarea probelor în procedura de azil, care se va desfășura la 

Tbilisi, Georgia, în perioada 07-09 decembrie 2016.  

3. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare Biroului Național al 

Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați la Chișinău (UNHCR) și 

Judecătoriei Centru, mun. Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior 

al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


