
Agenda şedinţei 

 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 15 

02 mai 2017                                                                                              mun. Chişinău                                                                               

ora 9
00 

 

   1. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Veaceslav Suciu, 

pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dl Dorel Musteață 

 

2. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Lilia Țurcan, 

pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

Raportor: dl Victor Micu 

 

   3. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Mihail Macar, 

pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dl Victor Micu 

 

   4. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Sergiu Osoianu, 

pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Strășeni și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dl Victor Micu 

 

  5. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Alexandru Parfeni, 

pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni și cererea 

magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dna Vera Toma 

 

  6. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Vitalie Zaporojan, 

pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dl Dorel Musteață 

 

   7. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Ion Rusu, pentru 

numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dna Nina Cernat 

 

   8. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Vadim Belous, 

pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dna Vera Toma 

 

 



 

   9. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Maria Chiperi, 

pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi și cererea 

magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dl Dumitru Visternicean 
 

  10. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă 

a Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Ion Nașco, pentru 

numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni și cererea magistratului 

privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dna Nina Cernat 
  
  11. Cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă 

a Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Oleg Melniciuc, 

pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău și cererea 

magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 

      Raportor: dl Dorel Musteață 
 

12. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 4 funcții vacante de 

judecător la Judecătoria Chișinău (Lista se anexează).   

Raportor: dl Victor Micu 
 

13. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Judecătoria Soroca (sediul Florești) (Lista se anexează). 

Raportor: dl Dumitru Visternicean 
 

14. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Judecătoria Anenii Noi (sediul Anenii Noi) (Lista se anexează). 

Raportor: dl Dorel Musteață 

 

15. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Judecătoria Orhei (sediul Rezina) (Lista se anexează). 

Raportor: dl Dumitru Visternicean 
 

16. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Judecătoria Strășeni (sediul Călărași) (Lista se anexează). 

Raportor: dl Victor Micu 
 

 17. Cu privire la contestarea hotărîrii Plenului Colegiului disciplinar nr. 7/1 din 27 

ianuarie 2017, emisă în privința judecătorului Constantin Crețu, de la Judecătoria 

Hîncești. 

     Raportor: dna Nina Cernat 
 

18. Cu privire la demersul Comisiei juridice, numiri și imunități, referitor la 

avizarea proiectului de lege nr. 90 din 27 martie 2017 a Codului Administrativ. 

Raportor: dl Dumitru Visternicean 

 

19. Cu privire la demersul Comitetului național pentru combaterea traficului de 

ființe umane, referitor la avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Strategiei naționale de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2017-2019 în vederea 

implementării Strategiei naționale. 

Raportor: dna Vera Toma 
 

  20. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Dorin 

Dulghieru, referitor la menținerea împuternicirilor unor judecători pentru examinarea 

unor cauze aflate în procedură. 

      Raportor: dl Teo Cârnaț 
 

http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-12.pdf
http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-13.pdf
http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-14.pdf
http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-15.pdf
http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-16.pdf


 21. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru, 

referitor la alocarea resurselor financiare suplimentare. 

     Raportor: dl Victor Micu 
 

 22. Cu privire la demersul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

referitor la reconfirmarea sau desemnarea experților titulari și supleanți în organele de 

lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. 

     Raportor: dna Violeta Cojocaru 
 

  23. Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Cartei 

interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților din Republica Moldova. 

Raportor: dl Victor Micu 

 

 24. Cu privire la demersul Ministerului Justiției, referitor la delegarea unor 

judecători ai instanțelor pilot pentru participare la Workshop-ul „Best Practice guidance 

for the court roll-out”, care se va desfășura la 22 mai 2017. 

Raportor: dna Violeta Cojocaru 
 

25. Cu privire la demersul Organizației Internaționale pentru Migrație, referitor la 

delegarea judecătorului Maria Ghervas,  pentru participare în calitate de formator la 

seminarul cu genericul „Aspecte privind investigarea și judecarea crimelor de trafic de 

ființe umane: tehnici de audiere a victimelor/martorilor traficului de ființe umane”, care 

se va desfășura la 2-3 mai 2017. 

Raportor: dl Teo Cârnaț 
 

26. Cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia de judecător de 

remitere a materialelor Colegiului de evaluare şi/sau Colegiului de selecţie şi Comisia 

unică la INJ, pentru o eventuală promovare/numire în funcţie (Lista se anexează). 

     Raportor: dl Dumitru Visternicean 

 

27. Cu privire la aprobarea unor dispoziții emise de către Președintele Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

    Raportor: dna Violeta Cojocaru 
 

 28. Cu privire la cererile unor preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor 

judecătoreşti referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din 

concediu (Lista se anexează).   

     Raportor: dl Dumitru Visternicean 

 

 29. Cu privire la demersurile șefilor secretariatelor unor instanțe judecătorești, 

referitor la soluționarea unor chestiuni de ordin organizatoric.  

      Raportor: dna Violeta Cojocaru 
 

30. Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție -1 post, Judecătoria Chișinău – 3 posturi, Bălți - 1 

post (sediul Bălți), Edineț - 1 post (sediul Dondușeni), Drochia - 1 post (sediul Glodeni), 

Căușeni – 1 post (sediul Căușeni), Cahul -1 post (sediul Cantemir). 

Raportor: dl Teo Cârnaț 
 

31. Cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău (1 post). 

Raportor: dl Teo Cârnaț 

 

Președinte al Consiliului    

Superior al Magistraturii                                                                             Victor MICU  

 

http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-26.pdf
http://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2017/15/punctu-28.pdf

