
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la crearea Grupului de lucru, referitor la elaborarea Studiului  

privind încrederea în sistemul judecătoresc 

 

20 decembrie 2016                                                                       mun. Chişinău 

nr. 923/37 

 

Examinînd chestiunea cu privire la crearea Grupului de lucru, referitor la 

elaborarea Studiului privind încrederea în sistemul judecătoresc, audiind informaţia 

președintelui CSM Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă:  

Prin Legea nr. 231 din 25.11.2011, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat 

Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, iar prin hotărîrea 

nr. 6 din 16.02.2012 a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. 

Obiectivul general al Strategiei îl constituie edificarea unui sector al justiţiei 

accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de 

societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi 

respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în 

actul de justiţie. 

Astfel, în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei, au fost stabilite 

domeniile specifice de intervenție, acțiunile, indicatorii, termenul-limită și 

instituțiile responsabile de implementare, fiind prevăzute acțiunile ce urmează a fi 

realizate în vederea reformării sistemului judecătoresc. 

În acest context, Plenul Consiliului notează că Consiliul Superior al 

Magistraturii, în calitatea sa de organ de autoadministrare judecătorească și garant 

al independenţei autorităţii judecătoreşti, în virtutea competențelor care-i sunt 

atribuite prin lege, cît și în calitatea de instituție responsabilă de realizarea unor 

acțiuni concrete din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei, a realizat permanent diverse activități și măsuri în vederea 

asigurării organizării şi funcţionării eficiente a sistemului judecătoresc național, 

îmbunătățirii calității actului de justiție, consolidării integrității magistraților, 

inclusiv sporirii transparenței și credibilității în activitatea CSM și a instanțelor 

judecătorești. 

Totodată, este important de menționat că, potrivit art. 114 din Constituția 

Republicii Moldova, justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele 

judecătoreşti, care, în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea privind organizarea 

judecătorească, înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. 

Așadar, acțiunile realizate în vederea reformării sistemului judecătoresc au 

fost destinate pentru persoanele care se adresează în instanțele judecătorești pentru 

apărarea și realizarea drepturilor și libertăților lor, pentru ca acestea să beneficieze 

de o justiție echitabilă, calitativă, accesibilă, incoruptibilă și transparentă, și, în 



 
 

acest sens, este foarte importantă opinia acestora despre schimbările din sistemul 

judecătoresc și impactul acestora. 

Prin urmare, Plenul Consiliului consideră oportună efectuarea unui studiu 

obiectiv privind estimarea încrederii justițiabililor și/sau a altor categorii de public 

în sistemul judecătoresc, implicit în finalitatea actului de justiție, în vederea 

cuantificării impactului acțiunilor de reformare a sistemului judecătoresc și, 

eventual, a stabilirii noilor priorități de dezvoltare.  

În acest sens, este necesar de a constitui un grup de lucru, din reprezentanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii și ai sistemului judecătoresc, inclusiv un 

expert, în vederea realizării Studiului privind încrederea în sistemul judecătoresc.  

Ținînd cont de cele expuse supra, Plenul Consiliului consideră oportună 

participarea la lucrările acestui grup de lucru a unui expert din cadrul Proiectului 

Uniunii Europene ”ATRECO – Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței 

instanțelor de judecată din Moldova”, or, obiectivele de bază ale Proiectului sunt: 

sporirea eficienţei, imparţialității, responsabilității şi transparenţei instanţelor 

judecătoreşti din Republica Moldova, în special în contextul reformelor demarate 

prin Strategia de reformare a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni privind 

implementarea acesteia; acordarea asistenţei în aplicarea celor mai bune practici, în 

vederea reducerii nivelului de corupţie judiciară şi sporirii încrederii cetățenilor în 

sistemul judecătoresc; eficientizarea bugetelor instanţelor de judecată, cît și 

dezvoltarea capacităţii instanțelor judecătoreşti privind utilizarea sistemelor 

informaţionale IT, de înregistrare audio şi video, pentru îmbunătăţirea procesului 

de gestionare a datelor generate de instanţele judecătoreşti. 

Totodată, se remarcă faptul că Consiliul Superior al Magistraturii întreprinde 

acțiuni de administrare a  sistemului judecătoresc în scopul asigurării beneficiarilor 

acestuia cu o justiţie echitabilă, calitativă, responsabilă, cu zero toleranţă faţă de 

corupţie, care ar asigura dezvoltarea economică durabilă a ţării, prin sporirea 

fluxului de investiţii, ar răspunde nevoilor justiţiabililor și ar contribui la 

consolidarea statului de drept, iar încrederea în autoritatea judecătorească este unul 

din indicatorii principali ai implementării cu succes a reformelor în sectorul 

justiției inițiate și promovate. 

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se constituie Grupul de lucru, referitor la elaborarea Studiului privind 

încrederea în sistemul judecătoresc, în următoarea componență: 

- Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii – președinte 

al Grupului de lucru; 

- Carolina Mangîr, specialist principal al Serviciului protocol, relații cu 

publicul și mass-media, Secretariatul CSM – secretar al Grupului de lucru. 

Membrii: 

- Alexandru Gheorghieș, președintele Curții de Apel Bălți; 

- Victoria Sîrbu, judecător al Judecătoriei Chișinău; 

- Valentin Lastavețchi, șeful Secretariatului Curții Supreme de Justiție; 



 
 

- Carmen Mușat, expert al Proiectului UE ATRECO. 

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 adoptare. 

3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoștința persoanelor vizate și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU 


