
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desemnarea unui membru al CSM în componența Comitetului de 

Coordonare al Proiectului ”Sprijinirea prevenirii eficiente și combaterii corupției în 

sectorul justiției” 

 

 

02 octombrie 2018                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 399/20 

 

Examinînd chestiunea cu privire la desemnarea unui membru al CSM în 

componența Comitetului de Coordonare al Proiectului ”Sprijinirea prevenirii eficiente 

și combaterii corupției în sectorul justiției”, luînd act de informaţia membrului CSM, 

Alexandru Gheorghieș, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Proiectului finanțat de 

UE ”Sprijinirea prevenirii eficiente și combaterii corupției în sectorul justiției” cu 

privire la desemnarea unui membru al CSM în componența Comitetului de Coordonare 

a Proiectului. 

Potrivit demersului, obiectivul principal al Proiectului cu referire este accelerarea 

reformei durabile a sectorului justiției în Republica Moldova prin sprijinirea 

implementării legislației de prevenire și combatere a corupției în sectorul justiției. 

Proiectul are o durată de trei ani și va fi implementat de un consorțiu condus de Hulla 

& Co. Dinamica umane (Austria). 

Conform termenilor de referință ai Proiectului, Comitetul de Coordonare a 

Proiectului va avea un rol consultativ în asigurarea implementării Proiectului prin 

implicarea tuturor părților interesate relevante pentru a garanta durabilitatea 

rezultatelor Proiectului pe termen lung. 

Comitetul de Coordonare a Proiectului urmează a fi convocat cel puțin de două 

ori pe an, iar prima întrunire este preconizată pentru începutul lunii octombrie 2018 

odată cu finalizarea fazei inițiale a Proiectului. 

Luând în considerare cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră că instituirea Comitetului de Coordonare a Proiectului ”Sprijinirea prevenirii 

eficiente și combaterii corupției în sectorul justiției” va aduce o plus valoare sistemului 

judecătoresc din Republica Moldova și desemnează ca reprezentant al CSM pentru 

participare în calitate de membru al Comitetul de Coordonare al Proiectului în cauză 

pe dl Alexandru Gheorghieș, membru al CSM. 



Asfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile 

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 admite demersul Proiectului ”Sprijinirea prevenirii eficiente și combaterii 

corupției în sectorul justiției” cu privire la desemnarea unui membru al CSM în 

componența Comitetului de Coordonare a Proiectului. 

2. Se desemnează membrul CSM, Alexandru Gheorghieș, în calitate de membru 

al Comitetului de Coordonare a Proiectului ”Sprijinirea prevenirii eficiente și 

combaterii corupției în sectorul justiției”. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Copia de pe prezenta Hotărîre se remite Proiectului ”Sprijinirea prevenirii 

eficiente și combaterii corupției în sectorul justiției” și se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).        

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Victor MICU 
 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

