
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, referitor la delegarea 

reprezentanților instanțelor pilot și a unui membru CSM pentru participare la 

trainingul organizat în vederea raportării sondajelor realizate pentru evaluarea 

funcționării instanțelor pilot 

 

04 octombrie 2016                                                                                   mun. Chişinău  

nr. 659/27 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la 

Chișinău, referitor la delegarea reprezentanților instanțelor pilot și a unui membru 

CSM pentru participare la trainingul organizat în vederea raportării sondajelor 

realizate pentru evaluarea funcționării instanțelor pilot, audiind informaţia domnului 

Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Jose Luis 

Herrero, Şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, referitor la delegarea 

reprezentanților instanțelor pilot și a unui membru CSM pentru participare la 

trainingul organizat în vederea raportării sondajelor realizate pentru evaluarea 

funcționării instanțelor pilot. 

Potrivit demersului, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, informează despre 

faptul că, urmare a discuțiilor purtate de către experții Comisiei Europene pentru 

Eficiența Justiției (CEPEJ), pe parcursul implementării Proiectului „Consolidarea 

eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”, 

finanțat în cadrul Programului de Cooperare al Uniunii Europene și a Consiliului 

Europei, au fost elaborate cele trei tipuri de chestionare pentru evaluarea funcționării 

instanțelor pilot. Recent, aceste chestionare au fost testate în instanțe și, ca urmare, a 

fost coordonată cu ele și perioada de realizare a acestora, care este luna octombrie.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine că, pentru implementarea 

Proiectului nominalizat, au fost desemnate în calitate de instanţe pilot, Curtea 

Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Cahul, Judecătoriile 

Rîşcani, mun. Chişinău, Ialoveni şi Soroca. 

În această ordine de idei, în scopul organizării unei discuții asupra modului de 

realizare a sondajelor, precum și a analizei rezultatelor acestora și a unui schimb de 

păreri în privința provocărilor întîlnite în aceste procese, se va organiza un training 

pentru instanțele pilot cu privire la raportarea asupra rezultatelor sondajelor, care va 

avea loc pe data de 26 – 27 octombrie 2016 la Strasbourg, Franța, cu participarea 

echipei experților CEPEJ, consultantului național, reprezentanților celor șase instanțe 

pilot și a celorlalți beneficiari de bază. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

oportun a accepta demersul domnului Jose Luis Herrero, Şeful Oficiului Consiliului 

Europei la Chişinău şi va delega, pentru participarea la trainingul organizat în vederea 



raportării sondajelor realizate pentru evaluarea funcționării instanțelor pilot, pe 

domnul Dorel Musteaţă, membrul Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, 

președinții instațelor pilot vor asigura delegarea reprezentaților Secretariatelor 

judecătoriilor, prin ordin intern, la evenimentul nominalizat supra. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului 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. Se acceptă demersul domnului Jose Luis Herrero, Şeful Oficiului Consiliului 

Europei la Chişinău, referitor la delegarea reprezentanților instanțelor pilot și a unui 

membru CSM pentru participare la trainingul organizat în vederea raportării 

sondajelor realizate pentru evaluarea funcționării instanțelor pilot. 

2. Se deleagă domnul Dorel Musteață, membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, pentru participare la trainingul organizat în vederea raportării 

sondajelor realizate pentru evaluarea funcționării instanțelor pilot, în cadrul 

Proiectului „Consolidarea eficienţei justiţiei şi acordarea sprijinului profesiei de 

avocat în Republica Moldova”, care va avea loc în perioada 26 – 27 octombrie 2016, 

la Strasbourg, Franţa. 

3. Președinții instațelor pilot vor asigura delegarea reprezentaților 

Secretariatelor judecătoriilor, prin ordin intern, pentru participare la trainingul 

organizat în vederea raportării sondajelor realizate pentru evaluarea funcționării 

instanțelor pilot, în cadrul Proiectului „Consolidarea eficienţei justiţiei şi acordarea 

sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova”, care va avea loc în perioada 26 

– 27 octombrie 2016, la Strasbourg, Franţa. 

4. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare Oficiului Consiliului 

Europei la Chişinău, instanţelor judecătoreşti vizate şi se publică pe pagina web a 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 

 

 
 

http://www.csm.md/

