
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, referitor la 

reconfirmarea/desemnarea instanței judecătorești-pilot și a reprezentantului permanent la 

CEPEJ 

27 iunie 2017            mun. Chișinău 

nr. 436/20  

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul Agenției de Administrare a 

Instanțelor Judecătorești, referitor la reconfirmarea/desemnarea instanței judecătorești-

pilot și a reprezentantului permanent la CEPEJ, luînd act de informația membrului, CSM 

Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a fost înregistrat demersul Agenției de 

Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ), prin care se solicită 

reconfirmarea/desemnarea instanței judecătorești-pilot și a reprezentantului permanent la 

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ). 

 Demersul respectiv a fost înaintat în contextul reorganizării sistemului 

judecătoresc al Republicii Moldova, ca urmare a adoptării Legii nr. 76 din 21 aprilie 

2016, cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, anterior reorganizării, în 

calitate de instanță-pilot pe segmentul CEPEJ a fost desemnată Judecătoria Botanica, 

mun. Chișinău, iar în calitate de persoană responsabilă – judecătorul Radu Țurcanu. 

AAIJ menționează că, potrivit practicilor CEPEJ, instanța-pilot din partea statului se 

desemnează, preferabil, pentru perioade îndelungate fapt ce permite monitorizarea și 

analiza performanței acesteia. 

 Totodată, Plenul CSM constată că, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu 

Țurcanu, a solicitat desemnarea Judecătoriei Chișinău ca instanță-pilot pe țară în calitate 

de reprezentant la CEPEJ, iar președintele Judecătoriei Chișinău ca persoană 

responsabilă. 

 Examinînd demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, luînd în 

considerare solicitarea președintelui Judecătoriei Chișinău, în scopul menținerii 

continuității procesului de monitorizare și colaborare, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii va desemna Judecătoria Chișinău în calitate de instanță-pilot CEPEJ, iar pe 

Radu Țurcanu - persoană responsabilă pe segmentul respectiv. 

 Astfel, Plenul Consilului 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 Ș T E: 

 1. Se desemnează Judecătoria Chișinău în calitate de instanță-pilot la Comisia 

Europeană pentru Eficiența Justiției. 

 2. Se reconfirmă Radu Țurcanu, președintele Judecătoriei Chișinău, în calitate de 

reprezentant permanent pe segmentul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției.  

 3. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile 

din data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura de emitere și adoptare. 

 4. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, iar 

copia se expediază spre informare Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și 

Judecătoriei Chișinău. 
 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                     Victor Micu 


