
 

H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, referitor 

la delegarea unor judecători pentru participare la seminarul de formare profesională 

cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. Aspecte 

comparative Republica Moldova-România” 

 

06 martie 2018                                                                                        mun. Chişinău  

nr.137/7  

 

Examinând demersul președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, 

referitor la delegarea unor judecători pentru participare la seminarul de formare 

profesională cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. 

Aspecte comparative Republica Moldova-România”, luând act de informaţia 

doamnei Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin demersul nr.4 formulat la data de 27 februarie 2018 și înregistrart la 

Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile 

Șchiopu, solicită delegarea unor judecători la seminarul de formare profesională 

româno-moldovenesc cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și 

penale. Aspecte comparative Republica Moldova-România”, care va avea loc la 16 

martie 2018, în municipiul Iași, România. 

Totodată, printr-un alt demers suplimentar, domnul Vasile Șchiopu, a solicitat 

delegarea pentru participare la seminarul în cauză a președintelui Judecătoriei Bălți, 

Dumitru Gherasim. 

Potrivit art.4 alin.(2) lit.c
2
) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, 

cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu. 

Luând în considerare importanța tematicii abordate, precum și în scopul 

atingerii obiectivelor prevăzute de Protocolul de colaborare încheiat la 21 noiembrie 

2014 între Judecătoria Ungheni și Tribunalul Iași, România, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii consideră oportun acceptarea demersurilor înaintate şi va 

autoriza delegarea judecătorilor la seminarul de formare profesională româno-

moldovenesc cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. 

Aspecte comparative Republica Moldova-România”. 

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

conducându-se de prevederile art.26
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

articolele art.4 alin.(2) lit.c
2
), 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii,  



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se admit demersurile președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, 

referitor la delegarea judecătorilor la seminarul de formare profesională româno-

moldovenesc cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. 

Aspecte comparative Republica Moldova-România”. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor la seminarul de formare profesională 

româno-moldovenesc cu genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și 

penale. Aspecte comparative Republica Moldova-România”, care va avea loc la 16 

martie 2018 în municipiul Iași, România, conform anexei parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia hotărîrii se expediază spre informare și executare instanțelor 

judecătorești vizate, Institutului Național al Justiției și se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii - www.csm.md.  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

la hotărârea CSM nr.137/7 

din 06 martie 2018 

 

 

LISTA 

judecătorilor delegați la seminarul de formare profesională româno-moldovenesc cu 

genericul ”Cheltuielile de judecată în cauzele civile și penale. Aspecte comparative 

Republica Moldova-România”, 

 

16 martie 2018 

 

(locația: municipiul Iași, România) 

  

1. Vasile Șchiopu, Judecătoria Ungheni, 

2. Alexandru Parfeni, Judecătoria Ungheni, 

3. Grigore Șișcani, Judecătoria Ungheni, 

4. Maria Malanciuc, Judecătoria Ungheni, 

5. Mariana Stratan, Judecătoria Ungheni, 

6. Lilia Dașchevici, Judecătoria Ungheni, 

7. Petru Triboi, Judecătoria Ungheni, 

8. Mihai Ulinici, Judecătoria Ungheni, 

9. Valentina Stratulat, Judecătoria Ungheni, 

10.  Rodica Costru, Judecătoria Ungheni, 

11.  Dumitru Racoviță, Judecătoria Ungheni, 

12.  Alexandru Gheorghieș, Curtea de Apel Bălți, 

13.  Dumitru Gherasim, Judecătoria Bălți. 


