
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul domnului Vladimir Cebotari, ministrul Justiţiei, referitor la 

desemnarea unor reprezentanți ai CSM în calitate de membri în componenţa Grupului de 

lucru pentru elaborarea noului document de politici în vederea asigurării continuității și 

finalității reformelor în justiție conform Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 

2016-2018 

28 martie 2017            mun. Chișinău 

nr. 243/12  

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul domnului Vladimir Cebotari, 

ministrul Justiţiei, referitor la desemnarea unor reprezentanți ai CSM în calitate de 

membri în componenţa Grupului de lucru pentru elaborarea noului document de politici 

în vederea asigurării continuității și finalității reformelor în justiție conform Planului de 

Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, luînd act de informația membrului CSM 

Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi, 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturi a parvenit demersul ministrului Justiției, 

Vladimir Cebotari, prin care informează despre inițierea procedurii de elaborare a unui 

nou document de politici pentru asigurarea continuității reformei sectorului justiției. 

 În acest context s-a solicitat desemnarea unor reprezentanți ai CSM în calitate de 

membri în componenţa Grupului de lucru pentru elaborarea noului document de politici. 

 Avînd în vedere importanța documentului de politici care urmeză a fi elaborat, 

Plenul CSM va desemna în calitate de membri în componenţa Grupului de lucru pentru 

elaborarea noului document de politici în vederea asigurării continuității și finalității 

reformelor în justiție conform Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, 

pe membrii CSM Nina Cernat și Dorel Musteață. 

 Astfel, reieșind din cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, conform 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se desemnează în calitate de membri în componenţa Grupului de lucru pentru 

elaborarea noului document de politici în vederea asigurării continuității și finalității 

reformelor în justiție conform Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, 

membrii CSM Nina Cernat și Dorel Musteață. 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice persoană 

interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare. 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova și se publică pe pagina web a CSM. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii           Victor Micu 


