
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Ministerului Justiţiei, referitor la desemnarea reprezentantului 

CSM în Grupul de lucru de monitorizare a implementării Planului în scopul 

transparentizării procesului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor 

existente a instanţelor judecătoreşti 

01 august 2017                                                                                          mun. Chișinău  

nr. 528/24 

 Examinînd demersul Ministerului Justiţiei, referitor la desemnarea 

reprezentantului CSM în Grupul de lucru de monitorizare a implementării Planului de 

construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente a instanţelor 

judecătoreşti în scopul transparentizării procesului de construcţie şi luînd act de 

informația prezentată de membrul CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul ministrului justiţiei, 

Vladimir Cebotari, prin care informează că prin Hotărârea Parlamentului nr. 21 din 03 

martie 2017 a fost aprobat Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a 

clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor 

judecătoreşti. 

 Acest plan prevede întreprinderea unui şir de acţiuni necesare în vederea 

construirii clădirilor instanţelor judecătoreşti, optimizate potrivit Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, etapele de 

implementare, indicatorii de rezultat şi instituţiile responsabile de realizarea acestora. 

 Astfel, potrivit demersului, prima etapă de realizare a Planului, printre acţiunile 

importante se regăseşte activitatea „Crearea grupului de monitorizare a 

implementării Planului în scopul transparentizării procesului de construire a 

clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna 

funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti, al atragerii investiţiilor, al 

gestionării raţionale a costurilor, precum şi al asigurării implicării societăţii civile în 

procesul de monitorizare.” 

 În acest context, s-a solicitat desemnarea reprezentantului CSM pentru 

constituirea grupului de monitorizare sus-nominalizat. 

 Analizînd demersul Ministerului Justiţiei şi avînd în vedere importanţa creării 

Grupului de lucru, Plenul CSM va desemna pe Preşedintele CSM, Victor Micu, în 

calitate de reprezentant în componenţa Grupului de lucru de monitorizare a 

implementării Planului nominalizat în scopul transparentizării procesului de 

construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru 

buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti, al atragerii investiţiilor, al 

gestionării raţionale a costurilor, precum şi al asigurării implicării societăţii civile în 

procesul de monitorizare. 



  

 

Astfel, reieşind din cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor 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 desemnează Preşedintele CSM, Victor Micu, în calitate de reprezentant în 

componenţa Grupului de lucru de monitorizare a implementării Planului în scopul 

transparentizării procesului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor 

existente a instanţelor judecătoreşti. 

2. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană 

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

procedura de emitere/adoptare. 

3. Copia prezentei hotărâri se expediază spre informare Ministerului Justiţiei al 

Republicii Moldova şi se publică pe pagina web a CSM. 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                Victor MICU 

 


