
 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului cu privire 

la selectarea și desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra 

activității de testare a integrității profesionale 
 

18 octombrie 2016                                                                                mun.Chişinău 

nr. 684/29  
 

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

pentru elaborarea Regulamentului cu privire la selectarea și desemnarea 

judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a 

integrității profesionale, audiind informaţia domnului Anatolie Țurcan, Consiliul 

Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă : 

 

Prin Legea nr.102 din 21 iulie 2016, cu privire la modificarea și completarea 

unor acte legislative, s-au adus modificări la un șir de acte legislative, inclusiv și la 

Legea nr.325 din 23 decembrie 2013, privind testatea integrității profesionale care 

în urma modificărilor s-a redenumit privind testarea integrității instituționale. 

Potrivit art. XXXIII alin.(5) al legii sus-menționare, Consiliul Superior al 

Magistraturii urmează să elaboreze în coordonare cu autoritățile responsabile și să 

aprobe Regulamentul cu privire la selectarea și desemnarea judecătorilor 

specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității 

profesionale. 

Astfel în vederea implementării normelor legale a Legii nr.325 din 23 

decembrie 2013, privind testarea integrității instituționale, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii consideră oportun de a crea un Grup de lucru pentru 

elaborarea Regulamentului cu privire la selectarea și desemnarea judecătorilor 

specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității 

profesionale. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 4, 17 şi 24 din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se creează Grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului cu privire la 

selectarea și desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra 

activității de testare a integrității profesionale cu următoarea componență: 

- Toma Vera, membru al CSM, președintele Grupului de lucru; 

- Lastavețchi Valentin, șef al Secretariatului Curții Supreme de Justiție; 



- Budăi Nelea, vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău; 

- Dimitriu Serghei, judecător al Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău; 

- Țărnă Cristina, vice-director al Centrului Național Anticorupție; 

- Tabarcea Marcel, șef  al Direcției testare a integrității, Centrul Național 

Anticorupție: 

- Pavalache Tatiana, inspector principal, Direcția testare a integrității, Centrul 

Național Anticorupție; 

- Jeverdan Anna, consultant, Direcția justiție și organizare, Secretariatul 

CSM. 

 2. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare instanțelor judecătorești 

vizate, Centrului Național Anticorupție se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU         


