
 

 

 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la validarea hotărîrilor colegiului de calificare  

din 25 martie 2011 privind atestarea unor judecători pentru  

confirmarea gradului de calificare deţinut 
 

05 aprilie 2011                                                                                           mun. Chişinău 

nr. 159/12 
 

Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrilor colegiului de calificare 

din 25 martie 2011 privind atestarea unor judecători pentru confirmarea gradului de 

calificare deţinut, audiind informaţiile domnilor Nicolae Timofti şi Dumitru 

Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 25 martie 2011, a avut loc şedinţa colegiului de calificare, în cadrul căreia 

judecătorii Grigore Daşchevici (Călăraşi), Nina Bănărescu şi Eugeniu Pşeniţa (Edineţ) 

au fost supuşi atestării pentru confirmarea gradului de calificare deţinut. 

          În condiţiile legii, judecătorii sunt atestaţi, periodic, o dată la 3 ani, pentru 

confirmarea gradului de calificare deţinut. Atestarea judecătorilor are drept scop 

evaluarea nivelului de cunoştinţe a judecătorilor, stimularea instruirii şi autoinstruirii, 

precum şi ridicarea responsabilităţii privind respectarea legislaţiei la judecarea 

cauzelor.   

          Prin hotărîrile colegiului de calificare nr. 24/2, 17/2 şi 20/2 din 25 martie 2011, 

judecătorii nominalizaţi au fost atestaţi, fiindu-le menţinut gradul de calificare deţinut.   

 Reieşind din cele expuse, 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. 24/2, 17/2 şi 20/2 din 25 martie 

2011 prin care au fost atestaţi şi confirmate gradele de calificare deţinute următorilor 

judecători: 
 

Daşchevici Grigore Călăraşi      III (trei) 

Bănărescu Nina  Edineţ IV (patru) 

Pşeniţa  Eugeniu Edineţ IV (patru) 
 

2. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Judecătoriilor Călăraşi şi 

Edineţ. 
 

Preşedintele Consiliului                                                               

Superior al Magistraturii                                                                       Nicolae Timofti 


