
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la constituirea Grupului de lucru în vederea actualizării 

 Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale  

a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale 

24 ianuarie 2017                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 60/3 

 

  Examinînd chestiunea cu privire la constituirea Grupului de lucru în vederea 

actualizării Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice 

naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale, audiind informaţia 

doamnei Vera Toma, Consiliul Superior al Magistraturii,  

 C O N S T A T Ă: 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 165/6 din 18 

februarie 2014 a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea gradelor de 

complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale 

şi Nomenclatorul gradelor de complexitate, fiind parte componentă a 

Regulamentului.  

Ulterior, prin hotărîrea CSM nr. 486/19 din 23 iunie 2015, Nomenclatorul 

gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi 

contravenţionale, a fost modificat, completat și expus într-o redacție nouă.  

Dat fiind faptul, că pe parcurs au survenit multiple modificări şi completări a 

cadrului legislativ, domnul Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel Chişinău, a 

intervenit cu un demers către Consiliu în vederea actualizării Regulamentului 

privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare 

civile, penale şi contravenţionale şi a Nomenclatorului gradelor de complexitate, 

precum și a listelor categoriilor în PIGD, totodată, introducerea noilor categorii de 

cauze (civile/penale/contravenționale) cu atribuirea unui grad de complexitate. 

  Prin urmare, avind in vedere faptul, că in legislatia Republicii Moldova au 

fost aduse mai multe modificări, iar formula de calcul a complexității unui dosar 

este bazata si pe obiectul litigiului, Consiliul Superior al Magistraturii consideră, că 

demersul înaintat urmează a fi admis, cu instituirea Grupului de lucru, care va 

analiza cadrul legislativ în vigoare, în vederea actualizării Regulamentului privind 

stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, 

penale şi contravenţionale, precum și Nomenclatorul gradelor de complexitate. 

Grupul de lucru urmează să includă reprezentanţi ai Consiliului Superior al 

Magistraturii şi instanţelor judecătoreşti. 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 



1. A constitui Grupul de lucru în vederea actualizării Regulamentului privind 

stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, 

penale şi contravenţionale în următoarea componenţă:  

- Vera Toma, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele 

Grupului de lucru;  

- Nellea Budăi, vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău;  

- Ioana Chironeţ, judecător al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana); 

- Valentin Lastavețchi, șeful Secretariatului Curții Supreme de justiție; 

- Tatiana Moșneaga, şef interimar al Direcţiei documentare şi contencios, 

Secretariatul CSM, secretarul grupului de lucru;  

-  Andrei Ojoga, asistent judiciar al Curţii de Apel Chişinău;  

2. Preşedintele grupului de lucru va asigura convocarea acestuia şi realizarea 

sarcinilor trasate.  

3. Hotărîrea se aduce la cunoştinţă membrilor grupului de lucru, se remite 

instanţelor judecătoreşti vizate şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

 

 Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor Micu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


