
 
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Ministrului Justiției, referitor la desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul de Integritate 

 

06  septembrie 2016                                                                             mun. Chişinău  

nr. 559/23 

 

Examinînd chestiunea cu privire la desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul de Integritate, audiind informaţia 

domnului Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Ministrului 

Justiției, Vladimir Cebotari, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Superior al Magistraturii în Consiliul de Integritate.  

Potrivit art. 12 al Legii nr. 132 din 17.062016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, publicată în Monitorul Oficial nr. 245-246 din 30.07.2016, 

Consiliul de Integritate este constitut din 7 membri, dintre care un reprezentant 

desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.  

Astfel, în demersul adresat, domnul Vladimir Cebotari, vine cu solicitarea de 

a desemna un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul de 

Integritate, în scopul respectării prevederilor legale, cît și asigurării funcționării 

Consiliului de Integritate conform funcțiilor, atribuțiilor și modului de organizare 

și funcționare, stabilite prin lege.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, remarcă importanța funcționării 

autorității menționate supra prin asigurarea integritații în exercitarea funcției 

publice sau funcției de demnitate publică și prevenirii corupției prin realizarea 

controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic 

al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor. 

Analizînd circumstanțele relatate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră necesară desemnarea domnului Victor Micu, președintele 

CSM în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul 

de Integritate.  

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

prevederilor art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



 
 

 1. Se acceptă demersul Ministrului Justiției, Vladimir Cebotari, privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul 

de Integritate.  

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

reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în Consiliul de Integritate.  

 3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de 

orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data publicării, doar în partea 

ce se referă la procedura de emitere/adoptare. 

 4. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Ministerului Justiției şi se 

publică pe pagina web al Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

