
H O T Ă R Â R E 

privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău referitor la 

delegarea unor reprezentanți ai instanțelor judecătorești și ai CSM pentru participare la 

prezentarea unor rapoarte 

 

19 ianuarie 2021                                                                                               mun. Chișinău 

nr. 26/1 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la 

Chișinău referitor la delegarea unor reprezentanți ai instanțelor judecătorești și ai CSM 

pentru participare la prezentarea unor rapoarte, luând act de informația membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La 13 ianuarie 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a înregistrat cu nr. 114m 

demersul șefului Oficiului Consiliului Europei la Chișinău William Massolin, prin care a 

solicitat delegarea unor reprezentanți ai curților de apel, Judecătoriei Chișinău și ai 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru participare la prezentarea unor rapoarte în 

cadrul unei videoconferințe. 

Ca urmare a examinării demersului și a materialelor anexate, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii relevă următoarele. 

Proiectul „Susţinere pentru consolidarea în continuare a eficienţei şi calităţii 

sitemului judiciar din Republica Moldova” din cadrul Parteneriatului Consiliului Europei 

şi Uniunii Europene pentru Buna Guvernare în ţările Parteneriatului Estic 2019-2021 (PGG 

II), organizează la 20 ianuarie 2021 două activități care se vor desfășura prin intermediul 

aplicației de teleconferință Kudo. 

În corespundere cu primа activitate din Agenda videoconferinței, obiectivul acesteia 

constă în îmbunătățirea рrасtiсilоr de соmunicare în саdrul sistemului judecătoresc, ce 

include рrezеntаrеа Raportului de evaluare а Strategiei de соmunicare а Consiliului 

Superior al Magistraturii din Republica Moldova și а Ghidului privind relațiile dintre 

sistemul judecătoresc și mass-media. 

Respectiv, în cadrul celei de-a două activități va fi prezentat Raportul privind 

îmbunătățirea accesului la instanțele judecătorești pentru grupurile vulnerabile din 

Republica Moldova.   

În vederea identificării judecătorilor interesați pentru participare la eveniment, 

demersul vizat a fost remis în adresa Сurților de Apel Chișinău, Cahul, Bălți, Comrat și 

Judecătoriei Chișinău.  



Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii a recepționat răspunsul de la 

instanțele judecătorești sus-menționate cu privire la disponibilitatea participării la 

evenimentul din 20 ianuarie 2021 a următorilor judecători: 

- Ruslan Petrov, președinte al Curții de Apel Cahul; 

- Stela Procopciuc, judecător al Curții de Apel Bălți; 

- Ștefan Starciuc, judесătоr și рurtătоr de cuvânt al Curții de Apel Comrat; 

- Radu Țurcanu, președinte al Judecătoriei Chișinău. 

Având în vedere că, în cadrul reuniunii vor participa reprezentanții actorilor cheie 

din sectorul justiției, parteneri internaționali și ONG-uri, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a considerat oportună delegarea membrilor CSM Dorel Musteață și Ion 

Crețu, pentru participare la videoconferința organizată de Proiectul „Susţinere pentru 

consolidarea în continuare a eficienţei şi calităţii sitemului judiciar din Republica 

Moldova”. 

Subsecvent, este relevant de menționat faptul că, videoconferința va oferi 

posibilitatea de a reitera importanța realizării prevederilor tratatelor internaţionale în 

domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, în special 

implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prin analiza 

legislației și a obiectivelor documentelor strategice naționale din perspectiva corespunderii 

acestora cu normele Convenției și standardele internaționale.  

În același timp, recomandările experților din cele două rapoarte ce urmeză a fi 

prezentate în cadrul întrunirii vor avea un impact pozitiv la îmbunătățirea accesului la 

justiție, în special a accesului la instanțele judecătorești pentru grupurile vulnerabile - 

victime ale discriminării, persoane cu dizabilități, etc. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. c
2
) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM deleagă judecătorii pentru participare 

la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu.  

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis 

al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează şi în lipsa celorlalți invitați.  

Luând în considerare importanţa și actualitatea tematicii abordate, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, ținând cont de rezultatul exprimării voturilor membrilor cu drept 

de vot, prezenți la ședință, cu 12 (doisprezece) voturi „pro” Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii admite demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, referitor la 

delegarea unor reprezentanți ai instanțelor judecătorești și ai Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru participare la prezentarea unor rapoarte în cadrul videoconferinței din 

20 ianuarie 2021. 



În baza celor expuse,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate 

cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se admite demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, referitor la 

delegarea unor reprezentanți ai instanțelor judecătorești și ai Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru participare la prezentarea unor rapoarte. 

2. Se autorizează delegarea pentru participare la videoconferința de prezentare a 

Raportului de evaluare a Strategiei de comunicare a Consiliului Superior al Magistraturii și 

Ghidului privind relațiile dintre sistemul judecătoresc și mass-media și discuțiile pe 

marginea acestuia și a Raportului privind îmbunătățirea accesului la instanțele judecătorești 

pentru grupurile vulnerabile din Republica Moldova și discuțiile pe marginea acestuia, care 

va avea loc la 20 ianuarie 2021, prin intermediul aplicației de teleconferință Kudo, a 

următorilor participanți: 

- Dorel Musteață, membru CSM, judecător detașat de la Judecătoria Chișinău; 

- Ion Crețu, membru CSM, lector universitar; 

- Ruslan Petrov, președinte al Curții de Apel Cahul; 

- Ștefan Starciuc, judecător și рurtătоr de cuvânt al Curții de Apel Comrat; 

- Stela Procopciuc, judecător al Curții de Apel Bălți; 

- Radu Țurcanu, președinte al Judecătoriei Chișinău. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare persoanelor vizate și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                   Luiza GAFTON 

 

 

 

 

 

 

 

 


