
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desemnarea unui membru CSM responsabil de anumite activități 

 

24 ianuarie 2017         mun. Chișinău 

nr. 72/3  

 Examinînd chestiunea cu privire la desemnarea unui membru CSM 

responsabil de anumite activități, audiind informația prezentată de către membru 

CSM Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

 Prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 258 din 8 decembrie 

2016, Tatiana Răducanu a fost eliberată din funcția de judecător al Curții Supreme 

de Justiție în baza cererii de demisie. Situația respectivă a avut ca rezultat și 

încetarea, de drept, a mandatului de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, pentru care a fost aleasă la Adunarea Generală a Judecătorilor din 18 

octombrie 2013. 

Pe parcursul exercitării mandatului de membru al CSM, doamna Tatiana 

Răducanu a fost desemnată responsabilă de anumite activități printre care: 

- Monitorizarea și controlul permanent al activității Colegiului Disciplinar 

(Hot. CSM nr. 583/19 din 01 iulie 2014); 

- Membru permanent al grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei (Hot. CSM 

nr. 107/4 din 10 februarie 2015); 

- Membru al grupului de lucru pentru elaborarea de strategii și regulamente 

referitor la specializarea judiciară, în vederea realizării acțiunilor din Planul de 

activitate al proiectului ATRECO (Hot. CSM nr. 725/28 din 06 octombrie 2015); 

- Membru al Consiliului consultativ de pe lîngă Agentul Guvernamental (Hot. 

CSM nr. 849/34 din 10 noiembrie 2015). 

În contextul circumstanțelor expuse, a devenit necesară desemnarea unui 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii responsabil de activitățile în care a 

fost încadrată doamna Tatiana Răducanu. 

Luînd în considerație că, la 20 decembrie 2016, prin hotărîrea nr. 903/37, 

judecătorul Curții de Apel Chișinău, Nina Cernat, a fost detașată în calitate de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul CSM consideră oportun de 

a o desemna responsabilă de activitățile nominalizate supra. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 24 și 25 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se desemnează Nina Cernat, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 

responsabilă pentru exercitarea următoarelor activități/calități: 

- Monitorizarea și controlul permanent al activității Colegiului Disciplinar; 



- Membru permanent al grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea 

Strategiei; 

- Membru al grupului de lucru pentru elaborarea de strategii și regulamente 

referitor la specializarea judiciară, în vederea realizării acțiunilor din Planul 

de activitate al proiectului ATRECO; 

- Membru al Consiliului consultativ de pe lîngă Agentul Guvernamental; 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice persoană 

interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere și adoptare. 

3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md) și se expediază pentru informare Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova și proiectului ATRECO. 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii      Victor Micu 

http://www.csm.md/

