
H O T Ă R Î R E

cu privire la validarea Hotărârii colegiului de calificare
 din 15 mai 2009 privind atestarea  judecătorului Vasile Şchiopu 

pentru confirmarea gradului  de calificare deţinut

21 mai  2009                                                                                         mun. Chişinău
nr. 163/7

Examinând  chestiunea  cu  privire  la  validarea  Hotărîrii  Colegiului  de 
calificare  din  15 mai  2009  privind  atestarea  judecătorului  Şchiopu  Vasile 
(Ungheni),  pentru confirmarea gradului de calificare deţinut,  audiind informaţia 
domnului Nicolae Timofti, Consiliul Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă:

         La data de 15 mai 2009, a avut loc şedinţa colegiului de calificare şi atestare 
a judecătorilor, în cadrul căreia judecătorul Şchiopu Vasile (Ungheni) a fost supus 
atestării pentru confirmarea gradului de calificare deţinut (IV din 10.06.2009).
          În condiţiile legii, judecătorii sunt atestaţi, periodic, o dată la 3 ani, pentru 
confirmarea  gradului  de  calificare  deţinut.  Atestarea  judecătorilor  are  ca  scop 
evaluarea profesionalităţii judecătorilor, stimularea creşterii ei, precum şi ridicarea 
responsabilităţii în respectarea legislaţiei la judecarea cauzelor.  
          Prin Hotărîrea colegiului de calificare din 15 mai 2009, judecătorul Şchiopu 
Vasile a fost atestat şi menţinut gradul patru de calificare. 

Hotărîrea colegiului de calificare nu a fost contestată de către judecătorul 
supus  atestării,  fapt  pentru  care  Consiliul  Superior  al  Magistraturii  o  consideră 
pasibilă pentru validare. 

Examinând  materialele  prezentate,  Consiliul  Superior  al  Magistraturii, 
conform articolelor 22, 25 şi 27 din Legea cu privire la colegiul de calificare şi 
atestarea judecătorilor, alin (1) art. 13 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 din 15 mai 2009 prin care a fost 
atestat pentru confirmarea gradului patru de calificare deţinut de către judecătorul 
Vasile Şchiopu (Ungheni).

2.  Prezenta hotărîre se remite pentru informare Judecătoriei Ungheni.

Preşedintele Consiliului                                                                    Nicolae CLIMA
Superior al Magistraturii 
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