
 

 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la validarea hotărîrilor colegiului de calificare din 25 mai 2012 

 referitor la atestarea unor judecători pentru acordarea gradului de calificare  

 

04 iunie 2012                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 341/19 

 

 Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrilor colegiului de calificare 

din 25 mai 2012 referitor la atestarea unor judecători pentru acordarea gradului de 

calificare, audiind informaţia domnului Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al 

Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

 
         La 25 mai 2012, a avut loc şedinţa colegiului de calificare, în cadrul căreia 

judecătorii Diana Stănilă şi Ana Cucerescu (Bălţi), Dorin Munteanu (Basarabeasca), 

Vitali Derevenco (Comrat), Oxana Banari (Donduşeni), Ludmila Grădinaru (Floreşti), 

Denis Băbălău (Ocniţa), Svetlana Uzun (Taraclia) şi Igor Botezatu (Vulcăneşti) au 

fost supuşi atestării pentru conferirea gradului de calificare. 

Atestarea judecătorilor are drept scop evaluarea nivelului de profesionalism al 

judecătorilor, stimularea instruirii şi autoinstruirii în domeniu, precum şi ridicarea 

responsabilităţii privind respectarea legislaţiei la înfăptuirea justiţiei.   

          Prin hotărîrile colegiului de calificare nr. 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 40/3, 41/3, 42/3 

şi 43/3 din 25 mai 2012, judecătorii Diana Stănilă, Ana Cucerescu, Dorin Munteanu, 

Vitali Derevenco, Oxana Banari, Ludmila Grădinaru, Denis Băbălău şi Igor Botezatu 

au fost atestaţi pentru acordarea gradului de calificare.   

 Prin Hotărîrea colegiului de calificare nr. 30/3 din 25 mai 2012, judecătorul 

Svetlana Uzun nu a fost atestată pentru conferirea următorului grad de calificare, 

fiindu-i acordat un termen de pregătire suplimentară de 6 luni. 

 Hotărîrea colegiului de calificare nu a fost contestată de judecătorul Svetlana 

Uzun conform alin. (1) art. 13 din Legea cu privire la colegiul de calificare şi atestarea 

judecătorilor, fiind depusă Consiliului Superior al Magistraturii pentru validare. 

 Examinînd materialele prezentate, Consiliul Superior al Magistraturii, conform 

articolelor 22 şi 25 din Legea cu privire la colegiul de calificare şi atestarea 

judecătorilor, alin (1) art. 13 din Legea cu privire la statutul judecătorului şi art. 4 şi 

24 al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 1. A valida hotărîrile colegiului de calificare nr. 36/3, 37/3, 38/3, 39/3, 40/3, 

41/3, 42/3 şi 43/3 din 25 mai 2012 prin care au fost atestaţi şi acordate grade de 

calificare următorilor judecători: 

 Dorin Munteanu (instr) Basarabeasca IV (patru) 

 Diana Stănilă Bălţi IV (patru) 

 Vitali Derevenco Comrat IV (patru) 

 Oxana Banari Donduşeni IV (patru) 

 Ana Cucerescu Bălţi V (cinci) 

 Ludmila Grădinaru Floreşti V (cinci) 

 Denis Băbălău  Ocniţa V (cinci) 

 Igor Botezatu  Vulcăneşti V (cinci) 



 
 

2. A valida hotărîrea colegiului de calificare nr. 30/3 din 25 mai 2012 prin care 

judecătorul Svetlana Uzun nu a fost atestată pentru conferirea gradului de calificare. 

3. Prezenta hotărîre se expediază pentru informare instanţelor judecătoreşti 

nominalizate. 
 

Preşedinte interimar al Consiliului                                                            

Superior al Magistraturii                                                                      Nichifor Corochii                                        


