HOTĂRÂRE
cu privire la crearea Grupului de lucru pentru modificarea cadrului legislativ
17 noiembrie 2020
nr. 344/29

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la crearea Grupului de lucru pentru
modificarea cadrului legislativ, luând act de informația președintelui Consiliului
Superior al Magistraturii, Luiza Gafton, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii
C O N S T A T Ă:
La data de 16 aprilie 2020 prin Hotărârea CSM nr. 59/6, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a aprobat Planul de acțiuni al Consiliului Superior al
Magistraturii pentru anul 2020 în care sunt incluse acțiunile ce urmează a fi
realizate de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Secretariatul Consiliului
Superior al Magistraturii și organele specializate pe parcursul anului fiind
prevăzuți indicatorii de produs și termenele de realizare.
Potrivit acțiunii nr. 4 din Planului vizat supra, Consiliul Superior al
Magistraturii își propune să consolideze cadrul legislativ aferent sistemului
judiciar, cu respectarea principiilor stabilității şi predictibilității normelor în
vederea aducerii în concordanță cu ultimele modificări la legislația în vigoare a
Republicii Moldova.
A fortiori, prerogativa de modificare a cadrului legislativ în domeniul justiției
este inclusă și în Strategia pentru asigurarea independenței și integrității
sectorului justiției pentru anii 2021-2024, precum și în Planul de acțiuni pentru
implementarea acestei aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova.
În acest sens, la 22 iunie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a expediat
un demers cu nr. 1406 m/i către președinții instanțelor judecătorești, ai curților de
apel și președintelui Curții Supreme de Justiție cu solicitarea de a prezenta în
adresa CSM-ului propuneri și recomandări referitor la revizuirea cadrului legislativ
din domeniul justiției.
In finem, Consiliul Superior al Magistraturii își propune ca Grupul de lucru să
analizeze și să sistematizeze toate propunerile înaintate de către instanțele
judecătorești, curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție, precum și să identifice
lacunele în actele legislative aferente sistemului judecătoresc, pentru ca ulterior
acestea să fie expediate către Guvernul și Parlamentul Republici Moldova pentru
examinare.

Este necesar de menționat faptul că, subiectul dat nu ține de cariera
judecătorului, corespunzător hotărârea urmează a fi adoptată cu votul majorității
membrilor Plenului CSM.
Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii
adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului
prevăzut la art. 19 alin. (4), votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se
examinează şi în lipsa celorlalți invitați.
În contextul celor evidențiate supra, cu 8 (opt) voturi pro și 3 (trei) voturi
împotrivă ale membrilor prezenți în ședința Plenului, se consideră oportună
constituirea Grupului de lucru pentru modificarea cadrului legislativ în vederea
realizării activităților pentru implementarea acțiunii nr. 4 – ”Consolidarea cadrului
legislativ aferent sistemului judiciar, cu respectarea principiilor stabilității şi
predictibilității normelor în vederea aducerii în concordanța cu ultimele
modificări la legislație” din Planul anual de acțiuni al CSM pentru 2020 în
următoarea componență:
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de
lucru, responsabili pentru domeniul civil:
 CERNAT Nina – Membru CSM;
 BELEI Elena – Membru CSM;
 CREȚU Ion – Membru CSM;
 CLIMA Vladislav – președinte, Curtea de Apel Chișinău;
 PULBERE Ruxanda – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
 MITROFAN Livia – judecător, Judecătoria Chișinău.
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de
lucru, responsabili pentru domeniul penal:
 TIMOTIN Mariana – Membru CSM;
 FURDUI Sergiu – judecător, Curtea de Apel Chișinău;
 SANDU Victor – judecător, Judecătoria Chișinău
 ȚURCAN Lilia – președinte, Judecătoria Edineț;
 LUPAȘCO Lilia – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).
În baza celor expuse, Plenul Consiliului 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 constituie Grupul de lucru pentru modificarea cadrului legislativ în
vederea realizării activităților pentru implementarea acțiunii nr. 4 – ”Consolidarea
cadrului legislativ aferent sistemului judiciar, cu respectarea principiilor

stabilității şi predictibilității normelor în vederea aducerii în concordanța cu
ultimele modificări la legislație” din Planul anual de acțiuni al CSM pentru 2020 în
următoarea componență:
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de
lucru, responsabili pentru domeniul civil:
 CERNAT Nina – Membru CSM;
 BELEI Elena – Membru CSM;
 CREȚU Ion – Membru CSM;
 CLIMA Vladislav – președinte, Curtea de Apel Chișinău;
 PULBERE Ruxanda – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
 MITROFAN Livia – judecător, Judecătoria Chișinău.
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de
lucru, responsabili pentru domeniul penal:
 TIMOTIN Mariana – Membru CSM;
 FURDUI Sergiu – judecător, Curtea de Apel Chișinău;
 SANDU Victor – judecător, Judecătoria Chișinău
 ȚURCAN Lilia – președinte, Judecătoria Edineț;
 LUPAȘCO Lilia – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).
2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de apel Chișinău în termen de
30 zile.
3. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite persoanelor vizare și se publică pe
pagina web a Consiliului Superior a Magistraturii.
Președintele ședinței Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii

Luiza Gafton

