
 H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul domnului Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme de 

Justiţie, referitor la conferirea titlului onorific unui judecător 
 

09 februarie 2016                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 64/3 
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul domnului Mihai Poalelungi, 

preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, referitor la conferirea titlului onorific unui 

judecător, audiind informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţie, Mihai Poalelungi, privind conferirea titlului onorific ,,Veteran al 

sistemului judiciar’’ doamnei Galina Vavrin, judecător şi preşedinte interimar al Curţii 

de Apel Cahul. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind conferirea titlului onorific 

,,Veteran al sistemului judiciar’’, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 

2013, titlul onorific se decernează prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

către întrunirea Adunarii Generale a Judecătorilor, convocată de CSM, precum şi în alte 

cazuri la decizia Consiliului. 

 Totodată, titlurile onorifice se acordă doar judecătorilor care întrunesc 

următoarele condiţii, prevăzute în pct. 4 din Regulamentul menţionat: 

- au o vechime în funcţia de judecător mai mult de 25 de ani; 

- pe parcursul activităţii în cadrul sistemului au manifestat un comportament 

ireproşabil; 

- au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor; 

- nu au fost supuşi răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate; 

- nu au fost suspendaţi din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului. 

Plenul Consiliului reţine următoarele date relevante despre activitatea 

judecătorului menţionat. Doamna Galina Vavrin a fost numită în funcţia de judecător la 

Judecătoria raională Vulcăneşti, începînd cu 15 iunie 1990, iar la 10 noiembrie 1994, a 

fost transferată în funcţia de judecător la Judecătoria raională şi orăşenească Cahul. La 

05 iulie 1996, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 188 a fost numită în 

funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei raionale Cahul, iar la 24 august 1996, prin 

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 241, a fost numită în funcţia de judecător 

şi preşedinte al Judecătoriei raionale şi orăşeneşti Cahul. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1583-II din 27 iulie 2000, 

doamna Galina Vavrin, a fost numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului 

de vîrstă, iar, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 616-III din 17 aprilie 

2002, a fost eliberată din funcţia de preşedinte al Judecătoriei de sector Cahul. 

La 22 ianuarie 2004, Galina Vavrin a fost numită, prin transfer, în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel Cahul, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1646-III, fiind numită la 13 ianuarie 2012 în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel 

Cahul, pe un termen de 4 ani, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 472-

VI. 



La 28 martie 2014, judecătorul Galina Vavrin a fost supusă procedurii de evaluare 

ordinară şi Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, prin hotărîrea nr. 50/4, a 

apreciat activitatea sa, în calitate de judecător, cu calificativul ”foarte bine”, iar, prin 

hotărîrea nr. 61/4, activitatea în calitate de vicepreşedinte al Curţii de Apel Cahul, a 

apreciat-o cu calificativul ”excelent”. 

De asemenea, Consiliul reţine că, pe parcursul ultimului an de activitate, 

judecătorul propus spre decorare nu a fost sancţionat disciplinar. 

În urma examinării materialelor relevante, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii concluzionează că, doamna Galina Vavrin are o vechime în muncă de 

peste 25 de ani în funcţia de judecător.  

În această ordine de idei, Plenul Consiliului constată că judecătorul Galina Vavrin 

întruneşte condiţiile impuse de pct. 4 al Regulamentului nominalizat supra, din care 

considerente îi va acorda titlul onorific ,,Veteran al sistemului judiciar’’. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile pct. 8 al Regulamentului privind conferirea titlului onorific ,,Veteran al 

sistemului judiciar’’, art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul domnului Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme 

de Justiţie, referitor la conferirea titlului onorific unui judecător. 

2. Se conferă titlul onorific ,,Veteran al sistemului judiciar’’ doamnei Galina 

Vavrin, preşedinte interimar al Curţii de Apel Cahul. 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază Curţii de Apel Cahul şi se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 
 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                            Victor MICU 

 

 


