
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, referitor 

la delegarea unui reprezentant al CSM pentru participare în calitate de expert național 

la cea de-a II-a reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul Parteneriatului Estic 

 

05 septembrie 2017                                                                                   mun.Chişinău 

 nr. 580/26  
 

Examinînd demersul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 

referitor la delegarea unui reprezentant al CSM pentru participare în calitate de expert 

național la cea de-a II-a reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul Parteneriatului 

Estic, luînd act de informaţia domnului Teo Cârnaț, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

  La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin care se solicită delegarea unui 

reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii pentru participare în calitate de 

expert național la cea de-a II-a reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul 

Parteneriatului Estic, care va avea loc la 4-5 octombrie 2017, la Bruxelles, Belgia.  

La eveniment vor participa reprezentanţi ai ţărilor-membri ai Parteneriatului 

Estic, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, experţi europeni 

şi reprezentanţi ai Comisiei Europene.  

Vor fi puse în discuţie subiecte privind reformele sistemului judiciar şi 

consolidarea acestora în ţările membre ale Parteneriatului Estic, cu prezentarea 

Comisia Europeană prezentînd informaţia pe marginea realizărilor în sectorul 

reformei sistemului justiţiei.  

Astfel, având în vedere importanţa evenimentului în cauză, precum şi 

actualitatea subiectelor discutate, Plenul Consiliului consideră oportuna admiterea 

demersului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, desemnîndu-l pe 

domnul Dorel Musteaţă, membru al CSM, pentru participare în calitate de expert 

național la cea de-a II-a reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul Parteneriatului 

Estic, care va avea loc la 4-5 octombrie 2017, la Bruxelles, Belgia. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

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

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite demersul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 

referitor la delegarea unui reprezentant al CSM pentru participare în calitate de expert 

național la cea de-a II-a reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul Parteneriatului 

Estic.  



2. Se autorizează delegarea domnului Dorel Musteață, membrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, pentru participare în calitate de expert național la cea de-a 

II-a reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul Parteneriatului Estic, care va avea 

loc la 4-5 octombrie 2017, la Bruxelles, Belgia. 

3. Prezenta hotărîre 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/adoptare. 

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

Magistraturii (www.csm.md). 
 

  Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                         Victor MICU 

http://www.csm.md/

