
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Consiliului Europei, referitor la desemnarea unui reprezentant al 

CSM în calitate de membru permanent al Comitetului de Conducere în cadrul 

Proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea legii” 
 

19 septembrie 2017                                      mun. Chişinău                                                                                                

nr. 620/28          
 

    Examinînd chestiunea cu privire la demersul Consiliului Europei, referitor la 

desemnarea unui reprezentant al CSM în calitate de membru permanent al Comitetului 

de Conducere în cadrul Proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea legii”, luînd act 

de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Consiliului Europei, 

referitor la desemnarea unui reprezentant al CSM în calitate de membru permanent al 

Comitetului de Conducere în cadrul Proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea 

legii”. 

Proiectul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Combaterea 

corupției prin aplicarea legii” , are drept scop consolidarea cadrului anticorupțional în 

Republica Moldova conform tratatelor europene și internaționale. 

În acest sens autorii demersului menționează că, Comitetul de conducere în 

cadrul Proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea legii” va lua decizii strategice și 

va supraveghea implementarea corespunzătoare a Proiectului. Comitetul este chemat să 

se întîlnească de 6 ori în timpul implementării Proiectului și ad hoc ori de cîte ori va fi 

nevoie. Prima întrunire a Comitetului de conducere va avea loc la data de 29 septembrie 

2017, ora 15.00, în incinta hotelului Jazz (mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 72). 

Analizînd demersul menţionat, luînd în considerare importanța şi actualitatea 

tematicii abordate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună 

acceptarea demersului Consiliului Europei şi va desemna în calitate de membru 

permanent al Comitetului de conducere în cadrul Proiectului „Combaterea corupției prin 

aplicarea legii” pe Președintele CSM, domnul Victor Micu. 

În baza celor expuse, 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 admite demersul Consiliului Europei, referitor la desemnarea unui 

reprezentant al CSM în calitate de membru permanent al Comitetului de Conducere în  

cadrul Proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea legii”. 

2. Se desemnează Președintele CSM, domnul Victor Micu, în calitate de membru 

permanent al Comitetului de conducere în cadrul Proiectului „Combaterea corupției 

prin aplicarea legii”. 



3. Prezenta hotărâre 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. Copia prezentei hotărâri se expediază spre informare Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                       Victor MICU 

 

 

http://www.csm.md/

