
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Programului pentru Justiție Transparentă, referitor la delegarea 

unor reprezentaţi ai CSM şi judecători pentru participare la Atelierul de lucru privind 

standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public generată de ele 

08 august 2017                                                                                         mun. Chişinău 

nr. 559/25 

  Examinînd demersul Programului pentru Justiție Transparentă, referitor la 

delegarea unor reprezentaţi ai CSM şi judecători pentru participare la Atelierul de 

lucru privind standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public 

generate de ele, luînd act de informația Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

  La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul doamnei Cristina 

Malai, director al Programului pentru Justiție Transparentă, prin care se solicită 

desemnarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi a 5 judecători 

pentru participare la Atelierul de lucru privind standardele de performanţă judiciară şi 

informaţia de interes public generate de ele. 

 Atelierul de lucru sus-menţionat va avea loc pe data de 06 septembrie 2017 în 

incinta Hotelului Jolly Alon şi va întruni reprezentanţi ai sistemului judecătoresc, 

societăţii civile, avocaţi şi mass-mediea. Scopul evenimentului organizat de 

Programul pentru Justiţie Transparentă constă în obţinerea viziunii participanţilor 

referitor la informaţia privind indicatorii statistici de performanţă judiciară. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine că, Proiectul “Justiţie 

transparentă” este finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională 

(USAID), scopul principal fiind promovarea unei justiţii transparente, eficiente şi 

accesibile pentru toţi membrii societăţii prin consolidarea instituţională şi 

implementarea soluţiilor şi tehnologiilor informaţionale avansate. 

În acest sens, avînd în vedere importanţa şi actualitatea evenimentului în cauză, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun acceptarea demersului 

doamnei Cristina Malai, director al Programului pentru Justiție Transparentă, referitor 

la delegarea  unor reprezentanţi ai CSM şi judecători, pentru participarea la Atelierul 

de lucru privind standardele de performanţă judiciară şi informaţia de interes public 

generate de ele. 

În contextul celor relatate, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul 

prevederilor 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 acceptă demersul doamnei Cristina Malai, director al Programului pentru 

Justiție Transparentă, referitor la delegarea unor reprezentanţi ai CSM şi judecători 

pentru participarea la Atelierul de lucru privind standardele de performanţă judiciară 

şi informaţia de interes public generate de ele. 

 

 



 

2. Se desemnează, pentru participare la Atelierul de lucru privind standardele 

de performanţă judiciară şi informaţia de interes public generate de ele, care va avea 

loc la 06 septembrie 2017, în incinta Hotelului Jolly Alon următorii reprezentanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii și judecători: 

 - Visternicean Dumitru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 

 - Cernat Nina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 

   - Crigan Dragoş, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica); 

   - Beşelea Eugeniu, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Botanica); 

 - Manoli Grigore, judecător al Judecătoriei Chişinău (sediul Centru); 

   - Cupcea Veronica, preşedinte al Judecătoriei Orhei; 

   - Mocanu Andrei, judecător al Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central). 

  3. Hotărârea 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.  

4. Copia prezentei hotărâri se expediază spre informare Programului pentru 

Justiție Transparentă și se publică pe pagina web a CSM (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

http://www.csm.md/

