
 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la avizele consultative pe marginea verificării unui judecător 

 și candidat la funcția de judecător 

20 septembrie 2016                                                                                 mun. Chişinău  

nr. 620/25  
 

Examinînd în şedinţă închisă chestiunea cu privire la avizele consultative pe 

marginea verificării unui judecător și candidat la funcția de judecător, audiind 

informaţia domnului Anatolie Ţurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

În vederea respectării prevederilor art. 8 din Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, Consiliul Superior al 

Magistraturii a iniţiat verificarea în privinţa judecătorului Hadîrcă Victoria 

(Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău) și candidatului la funcția de judecător, Moraru 

Eduard. 

Ca urmare, la Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit avizele 

consultative în privinţa judecătorului Hadîrcă Victoria (Judecătoria Buiucani, mun. 

Chișinău) și candidatului la funcția de judecător, Moraru Eduard. 

Ulterior, persoanele vizate au luat cunoştinţă, sub semnătură, cu informaţia 

expusă în avizele organului de verificare şi nu le-au contestat.  

Prin urmare, Plenul Consiliului, examinînd în şedinţă închisă avizele 

consultative în privinţa judecătorului și candidatului la funcția de judecător sus-

menționați, nu a constatat careva factori de risc în privinţa acestora, astfel 

concluzionînd, că aceștia pot fi consideraţi compatibili cu interesele funcţiei publice.  

În rezultatul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

călăuzindu-se de dispoziţiile art. 15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a 

candidaţilor la funcţii publice, art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se ia act de avizul consultativ al organului de verificare în privinţa 

judecătorului Hadîrcă Victoria (Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău). 

2.  Se ia act de avizul consultativ ale organului de verificare în privinţa 

candidatului la funcția de judecător Moraru Eduard. 

3. Se consideră compatibil cu interesele funcţiei publice  judecătorul Hadîrcă 

Victoria (Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău).  

4. Se consideră compatibil cu interesele funcţiei publice candidatul la funcția 

de judecător Moraru Eduard. 

5. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare, Serviciului de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, se aduce la cunoştinţă persoanelor 

vizate şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

  

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                         Victor MICU 


