
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul USAID, referitor la delegarea Preşedintelui CSM, Victor Micu, 

pentru participare la Masa rotundă „Cartografierea instanţelor:  

provocări şi cale de urmat” 

10 octombrie 2017                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 674/30 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul USAID, referitor la delegarea 

Preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru participare la Masa rotundă „Cartografierea 

instanţelor: provocări şi cale de urmat”, luînd act de informaţia membrului CSM, 

Anatolie Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul USAID, referitor la 

delegarea Preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru participare la Masa rotundă 

„Cartografierea instanţelor: provocări şi cale de urmat”, care va avea loc în perioada 

17-18 octombrie 2017, la Kiev, Ucraina. 

Evenimentul nominalizat și-a propus o serie de obiective, printre care 

implementarea în Ucraina a experienței internaționale în domeniul cartografierii 

instanțelor ca mijloc de sporire a eficienței sistemului judiciar în cadrul reformei 

judiciare în curs; prezentarea practicilor în domeniu, precum și elaborarea 

recomandărilor pentru grupul de lucru instituit de Administrația de Stat a 

Judecătorilor din Ucraina privind cartografierea instanțelor judecătorești. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului menționat și autorizarea delegării Preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru 

participare la Masa rotundă „Cartografierea instanţelor: provocări şi cale de urmat”. 

În baza celor expuse, avînd în vedere importanţa și actualitatea evenimentului, 

precum și necesitatea schimbului de informaţii şi experienţă, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul USAID, referitor la delegarea Preşedintelui CSM, Victor 

Micu, pentru participare la Masa rotundă „Cartografierea instanţelor: provocări şi cale 

de urmat”. 

 

2. Se autorizează delegarea Preşedintelui CSM, Victor Micu, pentru participare 

la Masa rotundă „Cartografierea instanţelor: provocări şi cale de urmat”, care va avea 

loc în perioada 17-18 octombrie 2017, la Kiev, Ucraina. 



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

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

procedura de emitere/adoptare.   

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoștință persoanei vizate și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                     Dumitru Visternicean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


