
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererile unor judecători, referitor la delegarea pentru participare la 

cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar for Legal Personnel of B&R 

Countries” 

 

03 octombrie 2017                                                                           mun. Chişinău  

nr. 646/29 

 

Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor judecători, referitor la 

delegarea pentru participare la cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar for 

Legal Personnel of B&R Countries”, luînd act de informaţia membrului CSM, 

Dumitru Visternicean, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit cererile judecătorilor 

Victor SANDU de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Cristina PANFIL 

de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), prin care solicită delegarea la 

cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar for Legal Personnel of B&R 

Countries”. 

Potrivit invitațiilor expediate în adresa judecătorilor de Biroul 

Consilierului economic și comercial al Ambasadei Chineze în Republica 

Moldova, Guvernul Republicii Populare Chineze organizează un curs de 

instruire cu tematica “2017 Seminar for Legal Personnel of B&R Countries”, 

care se va desfășura în Beijing, China, în perioada 10–31 octombrie 2017. 

În acest sens, ținînd cont de importanța și actualitatea acestui curs de 

instruire și a schimbului de informații și experiență de natură juridică, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, consideră oportună acceptarea cererilor 

judecătorilor menționați privind delegarea la cursul de instruire cu tematica 

“2017 Seminar for Legal Personnel of B&R Countries”. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         1. Se acceptă cererile judecătorilor Victor SANDU de la Judecătoria 

Chișinău (sediul Centru) și Cristina PANFIL de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Ciocana) privind  la delegarea la cursul de instruire cu tematica “2017 Seminar 

for Legal Personnel of B&R Countries”. 



          2. Se deleagă judecătorii Victor SANDU de la Judecătoria Chișinău 

(sediul Centru) și Cristina PANFIL de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), 

în perioada 09-31 octombrie 2017 pentru participare la cursul de instruire cu 

tematica “2017 Seminar for Legal Personnel of B&R Countries”, care se va 

desfășura în perioada 10–31 octombrie 2017, în Beijing, China.             

          3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de 

orice persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în 

partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare. 

          4. Copia de pe prezenta hotărîre se remite spre informare și executare 

Judecătoriei Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                           Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

