
H O T Ă R Î R E 

cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii 

 

23 ianuarie 2018                                                 mun. Chișinău 

nr. 37/3 

 Examinînd chestiunea cu privire la alegerea Președintelui Consiliului 

Superior al Magistraturii, luînd act de informația membrului CSM, Dorel Musteață, 

Președinte al Comisiei de organizare şi desfăşurare a procedurii de alegere a 

Preşedintelui Consiliului şi numărare a voturilor, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii nr. 947 din 19 iulie 1996, preşedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii este ales prin vot secret, pe durata mandatului, cu votul 

majorităţii membrilor Consiliului şi îşi exercită activitatea pe bază permanentă. 

Conform pct. 5.3 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 668/26 din 

15 septembrie 2015, chestiunea cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului se 

include în una din şedinţe, într-un termen de pînă la 30 zile de la apariţia funcţiei 

vacante.  

În conformitate cu pct. 5.4 din Regulamentul menționat, agenda şedinţei 

Plenului Consiliului se expediază membrilor şi se publică pe pagina web cu 3 zile 

înainte de şedinţă, procedură ce a fost respectată. 

Potrivit pct. 5.5, Comisia de organizare şi desfăşurare a procedurii de alegere 

a Preşedintelui Consiliului şi numărare a voturilor (în continuare Comisia) este 

formată din 3 membri ai Consiliului. 

Conform pct. 5.6, membrii Comisiei se propun de membrii Consiliului, care 

expun verbal în faţa Consiliului acceptul sau refuzul de a participa în calitate de 

membru al Comisiei. Membrii aleşi ai Comisiei se retrag pentru alegerea 

preşedintelui şi secretarului Comisiei. 

Astfel, în ședința Plenului CSM din 23 ianuarie 2018, membrii CSM Dorel 

Musteață, Petru Moraru și Serghei Țurcan au fost aleși, prin vot unanim, în calitate 

de membri ai Comisiei de organizare și desfășurare a procedurii de alegere a 

Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii și numărare a voturilor. 

Conform procesului-verbal nr. 1 din 23 ianuarie 2018 privind constituirea 

Comisiei de organizare și desfășurare a procedurii de alegere a Președintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii și numărare a voturilor, în rezultatul 

deliberării membrilor Comisiei, a fost ales în calitate de președinte al Comisiei, 

membrul CSM, Dorel Musteață și de secretar al Comisiei, membrul CSM, Serghei 

Țurcan. 

Pentru participarea la concurs în procedura de alegere a Președintelui CSM a 

fost propusă candidatura dlui Victor Micu, care și-a exprimat acordul de a fi inclus 

în buletinul de vot.  

Urmare acordului exprimat, la propunerea Președintelui Comisiei a fost 

aprobat buletinul de vot. 



În rezultatul votării secrete, membrul CSM Victor Micu a acumulat 11 

(unsprezece) voturi, acordate de 11 membri ai CSM prezenți la ședință.  Conform 

procesului-verbal nr. 2 din 23 ianuarie 2018 al ședinței Comisiei de organizare și 

desfășurare a procedurii de alegere a Președintelui CSM și numărare a voturilor,  

membrul CSM Victor Micu se consideră ales, unanim, în calitate de Președinte al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Potrivit pct. 5.12 din Regulamentul menționat supra, Plenul Consiliului 

validează procesele-verbale ale Comisiei de organizare şi desfăşurare a procedurii 

de alegere a Preşedintelui Consiliului şi numărare a voturilor şi confirmă 

rezultatele alegerii preşedintelui. 

Comisia de organizare și desfășurare a procedurii de alegere a Președintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii și numărare a voturilor a prezentat Plenului 

Consiliului spre aprobare procesele-verbale nr. 1 și nr. 2 din 23 ianuarie 2018, 

motiv din care Plenul CSM consideră necesar de a valida procesele-verbale 

respective. 

Având în vedere cele relatate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile pct. 5.12 din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii și art. 4, 5, 17, 24 și 25 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se validează procesele-verbale nr. 1 și nr. 2 ale Comisiei de organizare și 

desfășurare a procedurii de alegere a Președintelui Consiliului Superior al 

Magistraturii și numărare a voturilor. 

2. Se consideră ales în calitate de Președinte al Consiliului Superior al 

Magistraturii, membrul CSM, judecătorul Victor Micu cu un număr de 11 voturi. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare. 

 

Președintele  ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Nina CERNAT  
 


