
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 

responsabili de anumite domenii de activitate 

 

20 decembrie 2016                                                                       mun. Chişinău 

nr. 925/37 

 

Examinînd chestiunea cu privire la desemnarea unor membri ai Consiliului 

Superior al Magistraturii responsabili de anumite domenii de activitate, audiind 

informaţia membrului CSM Mihail Poalelungi, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

În cadrul ședinței, membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, 

președintele Curții Supreme de Justiție, Mihail Poalelungi, a înaintat Plenului 

Consiliului propunerea privind desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii responsabili de anumite domenii de activitate. 

Propunerea a fost înaintată în contextul existenței în societate a unor probleme 

ce vizează sistemul judecătoresc și înfăptuirea justiției.  

Astfel, domnul Mihail Poalelungi propune desemnarea unor membri ai 

Consiliului Superior al Magistraturii resposabili de coordonarea următoarelor 

domenii: 

1. ”Consolidarea integrității judecătorilor” – Victor Micu, președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii; 

2. ”Respectarea drepturilor omului” – Teodor Cârnaț; 

3. ”Violența domestică” – Violeta Cojocaru; 

4. ”Traficul de ființe umane” – Dorel Musteață. 

În același timp, membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, 

ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a invocat că respectarea termenului rezonabil 

la examinarea cauzelor în instanțele judecătorești, constituie, la fel, o problemă 

importantă pentru sistemul judecătoresc și a propus desemnarea membrului CSM 

Dumitru Visternicean responsabil de acest domeniu. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii remarcă faptul că 

domeniile enumerate supra au o importanță sporită, constituind o permanentă 

preocupare atît pentru instituțiile statului, cît și pentru societate.  

În acest sens, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, prin Legea nr. 231 

din 25.11.2011, 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. 

Așadar, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei include domeniile 

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



 
 

responsabile de implementare, fiind vizate inclusiv domeniile ce țin de respectarea 

drepturilor omului și consolidarea integrității judecătorilor.  

În acest context, 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 

calitate de instituție responsabilă de realizarea unor acțiuni concrete din Planul de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, a realizat 

permanent măsuri de implementare a acțiunilor puse pe seama Consiliului în 

vederea asigurării sistemului judecătoresc cu un corp de magistrați integri și 

profesioniști, care să asigure la înfăptuirea justiției respectarea drepturilor omului 

și soluționarea pricinilor în termen rezonabil. 

În aceeași ordine de idei, Plenul CSM subliniază că consolidarea integrității 

judecătorilor reprezintă un domeniu-cheie în vederea asigurării unei justiții 

echitabile, eficiente, calitative, incoruptibile și transparente, care ar asigura 

dezvoltarea economică durabilă a țării, iar domeniul drepturilor omului reprezintă 

fundamentul unei societăți democratice și a unui stat de drept. 

Totodată, violența domestică și traficul de ființe umane sunt probleme 

stringente, care necesită concentrarea maximă a eforturilor pentru a fi soluționate, 

în termeni optimi, dar și prevenite, prin implementarea unor măsuri efective, 

eficiente și coordonate cu toate instituțiile statului competente în eradicarea acestor 

fenomene care afectează integritatea fizică și psihică a persoanelor, demnitatea 

umană a acestora, valori ocrotite atît de legislația națională, cît și de tratatele 

internaționale la care Republica Moldova este parte. 

Concomitent, respectarea termenului rezonabil la examinarea cauzelor în 

instanțele judecătorești reprezintă o altă problemă cu care se confruntă sistemul 

judecătoresc din Republica Moldova, statul nostru find condamnat de mai multe 

ori de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea 

termenului rezonabil la soluționarea cauzelor. 

În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii și alte instituții ale statului 

au implementat măsuri legislative, structural-organizaționale, inclusiv de 

informare, pentru soluționarea acestor probleme, iar desemnarea membrilor CSM 

responsabili de aceste domenii constituie o măsură suplimentară ce va asigura 

coordonarea acțiunilor pe aceste domenii cu alte instituții competente ale statului, 

cu reprezentanții societății civile, inclusiv cu mass-media, în vederea consolidării 

rezultatelor pozitive obținute ca urmare a măsurilor implementate anterior, dar va 

contribui și la conturarea noilor perspective de îmbunătățire a situației la aceste 

capitole. 

 Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră relevante propunerile privind desemnarea membrilor CSM nominalizați 

responsabili de coordonarea domeniilor sus-menționate și urmează a fi acceptate.  

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

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 



 
 

1. Se acceptă propunerile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, 

Mihail Poalelungi și Vladimir Cebotari privind desemnarea unor membri ai CSM 

responsabili de anumite domenii de activitate. 

2. Se desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii responsabili 

de coordonarea următoarelor domenii, după cum urmează: 

- ”Consolidarea integrității judecătorilor” – Victor Micu, președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii; 

- ”Respectarea drepturilor omului” – Teodor Cârnaț; 

- ”Violența domestică” – Violeta Cojocaru; 

- ”Traficul de ființe umane” – Dorel Musteață; 

- ”Respectarea termenului rezonabil la examinarea cauzelor în instanțele 

judecătorești” – Dumitru Visternicean. 

3. 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. 

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

Magistraturii. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU 

 


