
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Ministerului Justiţiei, referitor la delegarea judecătorului 

Sergiu Furdui pentru participare la lucrările Grupului de lucru privind formularea 

propunerilor de revizuire a Codului contravenţional 

 

15 noiembrie 2016                                                                                    mun. Chişinău 

nr. 757/30 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Ministerului Justiţiei, referitor la 

delegarea judecătorului Sergiu Furdui, pentru participare la lucrările Grupului de 

lucru privind formularea propunerilor de revizuire a Codului contravenţional, audiind 

informaţia membrului CSM, Tatiana Răducanu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ministerului Justiţiei, 

referitor la delegarea judecătorului Sergiu Furdui, pentru participare la şedinţele 

Grupului de lucru privind formularea propunerilor de revizuire a Codului 

contravenţional al Republicii Moldova, în scopul simplificării procesului 

contravenţional la toate etapele desfăşurării acestuia, precum şi în scopul facilitării 

celerităţii constatării şi examinării contravenţiilor.  

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine că, prin Ordinul 

MJ nr. 950 din 04 octombrie 2016, a fost instituit un grup de lucru interinstituţional, 

care are drept scop formularea propunerilor constructive pentru revizuirea procedurii 

contravenţionale per ansamblu. 

Din considerentele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportun a admite demersul Ministerului Justiţiei, referitor la delegarea 

judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Sergiu Furdui, pentru participare la şedinţele 

Grupului de lucru privind formularea propunerilor de revizuire a Codului 

contravenţional al Republicii Moldova. 

 Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul 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 Justiţiei, referitor la delegarea judecătorului 

Sergiu Furdui, pentru participare la şedinţele Grupului de lucru privind formularea 

propunerilor de revizuire a Codului contravenţional. 

2. Se autorizează delegarea judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Sergiu 

Furdui, pentru participare la şedinţele Grupului de lucru privind formularea 

propunerilor de revizuire a Codului contravenţional. 

3. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare Ministerului Justiţiei, 

Curţii de Apel Chişinău şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                   Victor MICU 


