
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Programului pentru Justiție Transparență, referitor la 

delegarea unor membri ai CSM pentru participare la o vizită de studiu  
 

05 septembrie 2017                                                                              mun. Chişinău  

nr. 579/26 
 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Programului pentru Justiție 

Transparență, referitor la delegarea unor membri ai CSM pentru participare la o 

vizită de studiu, luînd act de informaţia membrului CSM, Anatolie Țurcan, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Programului pentru 

Justiție Transparență, referitor la delegarea unor membri ai CSM la o vizită de 

studiu în Odesa, Ucraina, pentru perioada 13-15 septembrie 2017. 

Potrivit demersului, vizita de studiu în cauză este organizată în scopul 

documentării proceselor de funcționare a modulului E-Dosar, ce constituie 

componentă a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) din cadrul 

instanțelor judecătorești și procuraturilor din Ucraina.  

În cadrul vizitei se planifică discutarea bunelor practici și identificarea celor 

mai frecvente  aspecte pozitive și negative întîmpinate de reprezentanții instanțelor 

judecătorești și procuraturii din Ucraina în procesul de utilizare a modulului E-

Dosar din PIGD. 

Avînd în vedere importanța evenimentului, actualitatea tematicii abordate, 

schimbul de informații şi experiență, precum și oportunitatea colaborării în 

domeniul justiției a Republicii Moldova cu Ucraina, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului Programului pentru Justiție 

Transparentă, referitor la delegarea unor membri ai CSM pentru participare la 

vizita de studiu cu referire. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va autoriza 

delegarea Președintelui CSM, Victor Micu, și a membrului CSM, Dorel Musteață, 

pentru perioada 13-15 septembrie 2017, în vederea participării la vizita de studiu 

organizată de Programul pentru Justiție Transparență, care va avea loc în Odesa, 

Ucraina. 

Avînd în vedere cele 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 Programului pentru Justiție Transparență, referitor la 

delegarea unor membri ai CSM pentru participare la o vizită de studiu. 



2. Se autorizează delegarea Președintelui CSM, Victor Micu, și a membrului 

CSM, Dorel Musteață, pentru perioada 13-15 septembrie 2017, în vederea 

participării la vizita de studiu organizată de Programul pentru Justiție Transparență, 

care va avea loc în Odesa, Ucraina. 

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 publică pe pagina web a CSM (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 
 

http://www.csm.md/

