
 H O T Ă R Î R E 

cu privire la conferirea titlurilor onorifice „Decan al autorităţii judecătoreşti” 
şi „Veteran al sistemului judiciar” 

17 septembrie 2009                                                                              mun. Chişinău
  nr. 284/12

Examinînd prezentările unor preşedinţi  ai  instanţelor judecătoreşti  privind 
conferirea titlurilor onorifice ale Consiliului Superior al Magistraturii „Decan al 
autorităţii  judecătoreşti”  şi  „Veteran  al  sistemului  judiciar”  unor  judecători  din 
instanţele  judecătoreşti,  audiind  informaţia  domnului  Nicolae  Clima,  Consiliul 
Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă:
 
Domnul  Ion Muruianu, preşedintele Curţii  Supreme de Justiţie şi  domnul 

Gheorghe  Scutelnic,  preşedintele  Curţii  de  Apel  Bălţi  au  înaintat  Consiliului 
Superior al Magistraturii prezentări privind conferirea titlului onorific „Decan al 
autorităţii  judecătoreşti”  respectiv  domnului  Iurie  Şumcov,  judecător  la  Curtea 
Supremă de  Justiţie  şi  doamnei  Tatiana  Podoprigora,  preşedinte  al  Judecătoriei 
Bălţi  în  care  se  menţionează  vechimea  considerabilă  de  muncă  în  funcţia  de 
judecător, mai mare de 30 de ani, înaltul lor nivel profesional şi comportamentul 
ireproşabil.

Domnul  Ion Muruianu,  preşedintele  Curţii  Supreme de  Justiţie  a  înaintat 
Consiliului Superior al Magistraturii prezentări privind conferirea titlului onorific 
„Veteran  al  sistemului  judiciar”  doamnei  Svetlana  Caitaz,  vicepreşedinte  al 
Colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie şi domnului Vasile Cherdivară, 
judecător al Curţii Supreme de Justiţie.

Astfel de prezentări au înaintat şi domnul Anatolie Doga, preşedinte al Curţii 
de Apel Chişinău în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chşinău Dina Rotarciuc 
şi Grigore Zubati, şi domnul Dumitru Chebac, preşedinte al Curţii de Apel Cahul 
în privinţa judecătorului Curţii de Apel Cahul Ion Palencu şi domnul Gheorghe 
Scutelnic, preşedinte al Curţii de Apel Bălţi în privinţa doamnei Elena Tverdohleb, 
vicepreşedinte al Judecătoriei Briceni.

Prin  prezentările  respective  este  relevată  activitatea  fiecărui  judecător 
nominalizat, vechimea în funcţia de judecător mai mare de 25 de ani, experienţa 
înaltă  în  domeniul  respectiv,  cunoaşterea  şi  aplicarea  corectă  a  legislaţiei, 
atitudinea conştiincioasă faţă de atribuţiile de serviciu.

Consiliul  Superior  al  Magistraturii,  examinînd  prezentările  menţionate  şi 
dosarele  personale  ale  judecătorilor  vizaţi  reţine  că  candidaţii  la  titlul  onorific 
„Decan  al  autorităţii  judecătoreşti”  Iurie  Şumcov  şi  Tatiana  Podoprigora  au 
vechimea de activitate în funcţia de judecător mai mare de 30 de ani iar candidaţii 
la  titlul  onorific  „Veteran  al  sistemului  judiciar”,  Svetlana  Caitaz,  Vasile 
Cherdivară, Dina Rotarciuc, Grigore Zubati, Ion Palencu şi Elena Tverdohleb au 
vechimea de activitate în funcţia de judecător mai mare de 25 de ani, întrunesc 
condiţiile pentru conferirea titlurilor onorifice respective, dînd dovadă de un înalt 
nivel profesional şi o reputaţie ireproşabilă.      

În  temeiul celor  expuse,  Consiliul  Superior  al  Magistraturii  conform 
prevederilor art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,



H O T Ă R Ă Ş T E:

1.  Se conferă  titlul  onorific  „Decan al  autorităţii  judecătoreşti”  domnului 
Iurie  Şumcov,  judecător  al  Curţii  Supreme  de  Justiţie  şi  domanei  Tatiana 
Podoprigora, preşedinte al Judecătorie Bălţi.

2. Se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” următorilor:
• Svetlana Caitaz, vicepreşedinte al Colegiului economic al Curţii Supreme 

de Justiţie;
• Vasile Cherdivară, judecător al Curţii Supreme de Justiţie;
• Dina Rotarciuc, judecător al Curţii de Apel Chişinău;
• Grigore Zubati, judecător al Curţii de Apel Chişinău;
• Ion Palencu, judecător al Curţii de Apel Cahul; 
• Elena Tverdohleb, vicepreşedinte al Judecătoriei Briceni;
3.  Conform regulamentelor  privind  conferirea  titlului  onorific  „Decan  al 

autorităţii  judecătoreşti”  şi  „Veteran  al  sistemului  judiciar”,  se  recomandă 
premierea judecătorilor nominalizaţi cu cîte un salariu mediu lunar din economiile 
bugetului instanţelor judecătoreşti respective.

4. Prezenta hotărîre se remite pentru informare şi executare Curţii Supreme 
de Justiţie,  Curţii de Apel Chişinău,  Curţii de Apel Cahul,  Judecătoriei Bălţi  şi 
Judecătoriei Briceni.

Preşedintele Consiliului                                                                       Nicolae Clima 
Superior al Magistraturi


