
 

H O T Ă R Î R E 

 

cu privire la crearea Grupului de lucru referitor la revizuirea criteriilor de selecție și 

promovare a judecătorilor 

 

08 august 2017                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 557/25 

 

Examinînd chestiunea cu privire la crearea Grupului de lucru referitor la 

revizuirea criteriilor de selecție și promovare a judecătorilor, luînd act de informaţia 

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 asistență în 

vederea creării unui Grup de lucru pentru revizuirea criteriilor de selecție și promovare 

a judecătorilor. Astfel, în componența Grupului de lucru urmează a fi desemnați 

reprezentanți ai CSM, ai Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, precum și 

reprezentanți ai Programului pentru Justiție Transparentă. 

Persoanele care vor fi incluse în Grupul de lucru vor participa la revizuirea 

criteriilor de selecție și promovare a judecătorilor, a sistemului de punctaj acordat, a 

modului de organizare a concursurilor și la îmbunătățirea motivării, atît a deciziilor 

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, cît și a hotărîrilor Consiliului Superior 

al Magistraturii în acest domeniu. 

Totodată, Grupul de lucru va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ și a 

practicilor corespunzătoare în domeniul selecției și carierei judecătorilor.  

Membrii Grupului de lucru vor conveni asupra unei agende de lucru, cu 

distribuirea sarcinilor și stabilirea unei limite de timp pentru livrarea produselor finale. 

Aprobarea produselor finale va fi realizată de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Programul pentru Justiție Transparentă va participa, prin intermediul 

reprezentanților săi, la lucrările Grupului de lucru, oferind expertiza și asistența 

necesară pentru atingerea obiectivului propus.  

În contextul celor relatate, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se acceptă demersul doamnei Cristina Malai, Director al Programului pentru 

Justiție Transparentă, referitor la desemnarea unor reprezentanți ai CSM și ai sistemului 



judecătoresc în calitate de membri ai Grupului de lucru pentru îmbunătățirea 

procedurilor ce țin de selecția și cariera judecătorilor. 

2. Se desemnează în calitate de membri ai Grupului de lucru pentru îmbunătățirea 

procedurilor ce țin de selecția și cariera judecătorilor, următorii: 

- Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Nina Cernat, membrul Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Dorel Musteață, membrul Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Liliana Catan, președintele Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor; 

- Nicolae Craiu, membrul Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor; 

- Alexandru Gheorghieș, membrul Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor; 

- Mihail Macar, membrul Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor; 

- Serghei Țurcan, membrul Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor; 

- Nadejda Popic, șef al Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Natalia Cioară, șef adjunct al Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii; 

- Cristina Malai, Director, Programul pentru Justiție Transparentă; 

- Ruslan Grebencea, Lider de echipă, Obiectiv 2, Programul pentru Justiție 

Transparentă. 

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 hotărîri se expediază spre informare Programului pentru 

Justiție Transparentă și se publică pe pagina web a CSM. 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                  Victor MICU 

 

 

 


