Dlui Dorel Musteață,
Președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5
CERERE
de acces la informație
În conformitate cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind accesul la
documentele oficiale (ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 217 din 26.09.2013 și
în vigoare din 01.12.2020), a Constituției Republicii Moldova (art. 34. Dreptul la
informaţie), a Legii privind accesul la informaţie (nr. 982 din 11.05.2000) și a Legii privind
protecţia datelor cu caracter personal (nr. 133 din 08.07.2011, în speță art. 4.
Caracteristica datelor cu caracter personal și art. 10. Prelucrarea datelor cu caracter
personal și libertatea de exprimare),
precum și reieșind din interesul public față de efectele Contractului de societate civilă nr. 3
încheiat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu Basconslux SRL la 16.01.2018, în
baza căruia angajații sistemul judecătoresc vor beneficia de spații locative la preț
preferențial în complexul locativ de pe bd. Mircea cel Bătrân din Chișinău, subsemnatul
Nicolae Cușchevici, jurnalist la portalul RISE Moldova (www.rise.md),
ROG să-mi oferiți următoarea informație:
1. Lista membrilor Comisiei care a fost/este responsabilă de selectarea angajaţilor din
sistemul judiciar care vor beneficia de dreptul de a contracta spațiu locativ la preț
preferențial în complexul locativ de pe bd. Mircea cel Bătrân.
2. Lista angajaților din sistemul judecătoresc - cu indicarea funcției și a instituției
angajatoare - selectați de Comisie pentru contractarea spațiului locativ la preț
preferențial în complexul locativ de pe bd. Mircea cel Bătrân.
3. Enumerarea criteriilor de care s-a condus Comisia în procesul de selectare a
angajaților din sistemul judecătoresc. (În cazul în care CSM a elaborat un Regulament
privind modul și criteriile de selectare, altul decât cel aplicat de CSM pe marginea
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Răspunsul poate fi furnizat, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
nicolae@rise.md, sau, în format print, la adresa fizică: Chișinău, MD-2012, str.
Armenească, 44/1, of. 3, RISE Moldova.
Vă mulţumesc anticipat.
Precizez că RISE Moldova (Asociaţia Reporteri de Investigaţie şi Securitate Editorială din
Moldova) este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal în calitate de operator autorizat de prelucrare a datelor cu caracter personal
cu numărul de înregistrare 0000467-001.

CONTACT
GSM: (+373) 69 024 053
E-mail: nicolae@rise.md
Web: www.rise.md

Nicolae CUȘCHEVICI,
jurnalist RISE Moldova
Semnătură mobilă
(prin intermediul MSign)
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contractelor de societate civilă Nr. 1 şi Nr. 2 încheiate anterior între CSM și Basconslux SRL,
vă rugăm să ne oferiți o copie a acestuia.)
4. Care este cota/suprafața din spațiul locuibil total din complexul locativ de pe bd.
Mircea cel Bătrân care i-a revenit Consiliului Superior al Magistraturii în urma
Contractul de societate civilă nr. 3 din 16.01.2018 încheiat cu Basconslux SRL?
5. Care este prețul oferit de compania de construcții pentru angajații sistemului
judecătoresc, reieșind din prevederile Contractului de societate civilă nr. 3 din
16.01.2018?
6. Conform Raportului auditului conformității eliberării documentelor permisive în
construcție, aprobat de Curtea de Conturi prin Hotărârea nr. 31 din 17.07.2020, la acel
moment CSM nu plătise arenda terenului de pe bd. Mircea cel Bătrân, pentru perioada
23.12.2014 - 29.11.2017, în sumă totală de 1.241.300 de lei.
6.1 Cum se explică faptul că CSM nu achitase plata arendei pentru perioada
23.12.2014 - 29.11.2017? În cele din urmă, CSM a achitat arenda pentru perioada
respectivă? În caz de răspuns afirmativ, vă rugăm să indicați data când achitarea a
avut loc.
6.2 Care este situația cu perioada ulterioară - 2017-prezent: CSM a achitat plata
arendei terenului din bd. Mircea cel Bătrân? În caz de răspuns afirmativ, vă rugăm să
indicați perioada exactă și suma achitată.

