
 

 
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și 

de contencios administrativ 

20 decembrie 2016                                                                                      mun. Chișinău  

nr. 896/37 
 

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului 

civil, comercial și de contencios administrativ, audiind informația membrului CSM, 

Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,    
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 701/29 din 18 octombrie 

2016, a fost anunţat concurs pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al 

Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ.  

Pe parcurs a depus cerere de participare la concursul în cauză doamna Tatiana 

Vieru, judecătorul Curţii Supreme de Justiţie. 

Potrivit legislaţiei, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 478/20 

din 05 iulie 2016, materialele în privinţa judecătorului Tatiana Vieru au fost remise la 

Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor și Colegiului pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de evaluare şi selectare pentru 

accederea în funcție administrativă. 

Respectiv, prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor nr. 73/6 din 30 

septembrie 2016, judecătorului Tatiana Vieru, i-a fost acordat calificativul „Excelent”.  

Ulterior, prin hotărârea Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor nr. 

109/14 din 17 octombrie 2016, candidatura doamnei judecător a fost admisă pentru 

participarea ulterioară la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreședinte 

al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ, fiindu-i apreciate şi capacităţile profesionale și atitudinea sârguincioasă 

față de activitatea de magistrat, obținând 110 puncte.  

Doamna Tatiana Vieru a fost considerată compatibilă cu funcţia de judecător prin 

hotărârea CSM nr. 614/30 din 09 octombrie 2012.  

Magistratul deţine gradul superior de calificare, conferit prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova, nr. 1715-III din 03 martie 2004. 

În cadrul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Tatiana Vieru a 

susţinut cererea de participare la concursul în cauză.  

Cât priveşte activitatea profesională pertinentă a doamnei magistrat, Consiliul 

Superior al Magistraturi constată următoarele.  



La 21 iunie 1982, doamna Tatiana Vieru, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 27 

din 28 iunie 1982, și-a început activitatea în funcția de judecător la Judecătoria 

raionului Sovietic, mun. Chișinău, iar la 22 iunie 1987 și respectiv 15 iunie 1990, prin 

Ordinele Ministrului Justiției nr. 55 din 23 iunie 1987 și nr. 39 din 29 iunie 1990, a fost 

reconfirmată în funcția de judecător în cadrul aceleiași instanțe.  

Ulterior, la 23 septembrie 1996, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 274, doamna Tatiana Vieru a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la 

Curtea de Apel, iar la 05 februarie 2002, a fost numită în funcția de judecător, până la 

atingerea plafonului de vârstă, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 490-

III. 

În continuare, la 26 iunie 2003, prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 260-XV, doamna Tatiana Vieru a fost numită în funcția de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție, unde activează până în prezent.  

Având în vedere nivelul cunoştinţelor profesionale şi vechimea în funcţia de 

judecător, la 12 iulie 2007, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

242/9, i-a fost conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, iar prin hotărârea 

CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012, i s-a conferit titlul onorific ”Decan al autorităţii 

judecătoreşti”.  

În această ordine de idei, Consiliul reţine că doamna Tatiana Vieru, pe parcursul 

perioadei de activitate, s-a evidențiat ca o persoană onestă, responsabilă, care deține 

calități remarcabile privind organizarea activității de judecător. 

În plus, Plenul Consiliului menționează că, în funcțiile de judecător, 

vicepreședinte și președinte în cadrul instanțelor judecătorești, urmează a fi promovate 

persoane competente, integre, independente, imparțiale, cu o înaltă responsabilitate și 

cu o reputație ireproșabilă, care vor asigura calitatea și eficiența actului de justiție, 

inclusiv vor spori credibilitatea societății în sistemul judecătoresc.  

De asemenea, doamna Tatiana Vieru, pe parcursul activității în calitate de 

judecător, a contribuit la ridicarea profesionalismului corpului judecătoresc, acordând 

asistență judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești inferioare. 

Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, în alin. (2) al art. 15, consacră caracterul deliberativ al şedinţelor CSM, 

dacă la ele participă cel puţin două treimi din membrii lui.  

În acest sens, Plenul Consiliului menţionează că, la şedinţa nr. 37 din 20 

decembrie 2016, au fost prezenţi şi au participat 9 membri, fapt ce i-a conferit 

deliberativitate.  

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al 

majorităţii membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează şi în lipsa celorlalţi invitaţi. Totodată, se impune de a menţiona faptul că 

votarea pentru un candidat sau altul, este un drept exclusiv al membrului CSM.  



Prin urmare, Plenul Consiliului consideră că, doamna Tatiana Vieru corespunde 

acestor exigențe și întrunește condițiile prevăzute de lege pentru numirea în funcția de 

vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și 

de contencios administrativ. 

Reieșind din cele expuse, în urma examinării materialelor referitoare la judecător, 

precum şi a procedurii de votare, cu votul unanim al membrilor prezenţi la şedinţă, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, va înainta Parlamentului Republicii 

Moldova, pentru numire în funcţia de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, 

președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, pe un termen de 

4 ani, candidatura doamnei Tatiana Vieru.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 9, 9
1
 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, art. 4, 

17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se propune Parlamentului Republicii Moldova numirea doamnei Tatiana Vieru 

în funcţia de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, 

comercial și de contencios administrativ, pe un termen de 4 ani. 

2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare. 

3. Copia prezentei hotărâri se expediază Parlamentului Republicii Moldova și se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                       Victor MICU 
 

 

 


