
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea judecătorului Judecătoriei Chișinău, Gheorghe Mîțu, referitor la  

delegarea sa pentru participare la Programul de stagiere și schimb de experiență în 

domeniul contenciosului administrativ 

 

02 mai 2017                                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 310/15 

 

Examinând chestiunea cu privire la cererea judecătorului Judecătoriei Chișinău, 

Gheorghe Mîțu, referitor la delegarea sa pentru participare la Programul de stagiere și 

schimb de experiență în domeniul contenciosului administrativ, luînd act de informaţia 

Preşedintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea judecătorului de la 

Judecătoria Chișinău, Gheorghe Mîțu, referitor la delegarea sa pentru participare la 

Programul de stagiere și schimb de experiență în domeniul conteciosului administrativ. 

Potrivit invitației expediate în adresa judecătorului, Fundația Germană IRZ și 

Asociația Germană a Judecătorilor de Contencios Adminitrativ, organizează Programul 

de stagiere și schimb de experiență în domeniul conteciosului administrativ, care se va 

desfășura în Konigswinter, Germania, în perioada 07–20 mai 2017, eveniment care este 

la cel de-al treilea program de stagiu practic pentru judecătorii de contencios 

administrativ. 

În acest sens, ținînd cont de importanța acestui program de stagiere și a 

schimbului de informații și experiență de natură juridică, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, consideră oportună acceptarea cererii judecătorului Judecătoriei Chișinău, 

Gheorghe Mîțu, referitor la delegarea sa pentru participare la Programul de stagiere și 

schimb de experiență în domeniul contenciosului administrativ. 

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

cu prevederile 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 cererea judecătorului de la Judecătoria Chișinău, Gheorghe Mîțu, 

referitor la delegarea sa pentru participare la Programul de stagiere și schimb de 

experiență în domeniul contenciosului administrativ. 



 2. Se deleagă judecătorul Gheorghe Mîțu, pentru participare la Programul de 

stagiere și schimb de experiență în domeniul contenciosului administrativ, care se va 

desfășura în Konigswinter, Germania, în perioada 07–20 mai 2017. 

3. Copia prezentei hotărîri 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/

