
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, referitor la 

delegarea expertului național pentru participare la cea de-a 17-a reuniune plenară a 

Consiliului consultativ al judecătorilor europeni al Consiliului Europei 

 

18 octombrie 2016                         mun. Chişinău  

nr. 689/29  
 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe și 

Integrării Europene, referitor la delegarea expertului național pentru participare la cea 

de-a 17-a reuniune plenară a Consiliului consultativ al judecătorilor europeni al 

Consiliului Europei, audiind informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, referitor la delegarea expertului național pentru 

participare la cea de-a 17-a reuniune plenară a Consiliului consultativ al judecătorilor 

europeni al Consiliului Europei, care va avea loc în perioada 8-10 noiembrie 2016, la 

Strasbourg, Franța.  

Evenimentul este organizat în cadrul celei de-a 17-a reuniune plenară a 

Consiliului consultativ al judecătorilor europeni al Consiliului Europei. 

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, este un organ consultativ al 

Consiliului Europei, creat în vederea apărării aspectelor legate de independența, 

imparțialitatea și competența judecătorilor. Este primul organ în cadrul unei organizații 

internaționale, format exclusiv din judecători, care, subliniază rolul-cheie al sistemului 

judiciar în explorarea conceptului de democrație și regulile prin care operează. 

Plenul Consiliului, reține că, prin hotărîrea CSM nr. 259/12 din 19 aprilie 2016, 

domnul Radu Țurcanu, vicepreședintele Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, a fost 

desemnat în calitate de expert titular în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii apreciază intenţia organizatorilor de a 

desfăşura acest eveniment şi ținînd cont de importanța evenimentului pentru sistemul 

judecătoresc din Republica Moldova, precum și de participarea unui reprezentant din 

Republica Moldova, consideră oportun a accepta demersul Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, referitor la delegarea expertului național pentru 

participare la cea de-a 17-a reuniune plenară a Consiliului consultativ al judecătorilor 

europeni al Consiliului Europei și consideră necesară delegarea domnului Radu 

Țurcanu, vicepreședintele Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău în calitate de expert 

titular în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.  

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

cu prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

1. Se acceptă demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

referitor la delegarea expertului național pentru participare la cea de-a 17-a reuniune 

plenară a Consiliului consultativ al judecătorilor europeni al Consiliului Europei. 



2. Se autorizează delegarea domnului Radu Țurcanu, vicepreședintele 

Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, pentru participare la cea de-a 17-a reuniune 

plenară a Consiliului consultativ al judecătorilor europeni al Consiliului Europei, în 

calitate de expert titular în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului 

Europei, care va avea loc în perioada 8-10 noiembrie 2016, la Strasbourg, Franța. 

3. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare Ministerului Afacerilor 

Externe, Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău şi se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

  

Preşedintele ședinței  Plenului         

Consiliului Superior al Magistraturii                   Victor Micu 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


