
H O T Ă R Î R E 

cu privire la conferirea titlului onorific unor judecători 
 

28 februarie 2017                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 165/8 
 

Examinînd chestiunea cu privire la conferirea titlului onorific unor judecători, 

audiind informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1/1 din 10 

ianuarie 2017, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor pentru data de 03 

martie 2017. 

În acest context, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii a expediat 

instanțelor judecătorești o circulară prin care a propus să înainteze candidaturile 

judecătorilor care întrunesc condițiile pentru a fi decorați cu Diploma de Onoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

În această ordine de idei, la Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit 

demersurile președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, președintelui 

Comitetului Sindical al Curții de Apel Chișinău, Sergiu Arnăut și al colectivului de 

judecători al Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), referitor la acordarea Diplomei 

de onoare a CSM, judecătorului Curții Supreme de Justiție, Constantin Alerguș, 

judecătorului Curții de Apel Chișinău, Sergiu Arnăut și respectiv președintelui 

interimar al Judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru. 

În conformitate cu Regulamentul CSM cu privire la condiţiile de acordare a 

Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin hotărîrea 

Consiliului nr. 523/21 din 03 iulie 2013, acest titlu întruchipează o evedențiere și o 

recunoaștere publică a măiestriei judecătorului, o măsură de încurajare în creșterea 

profesionalismului și autorității corpului judecătoresc, o stimulare morală și materială 

a muncii judecătorului. Diploma de Onoare se decernează prin hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii către întrunirea Adunării Generale a Judecătorilor, convocată 

de către Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi în alte cazuri la decizia 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

Potrivit pct. 4 din Regulamentul menționat supra, la evidențierea candidaților se 

iau în considerație următoarele condiții: 

- numărul de cauze civile, administrative şi penale examinate pe parcursul anului 

în termen rezonabil;  

- calitatea actului de justiţie;  

- calitatea lucrărilor de secretariat şi a întocmirii actelor judiciare;  

- corectitudinea faţă de părţi, de cetăţeni, de colaboratori, de alţi judecători;  

- lipsa petiţiilor;  

- autoinstruirea, păstrarea în stare de control a actelor legislative;  

- participarea activă la seminare de instruire, conferinţe şi training-uri 

internaţionale, mese de lucru. 



Prin urmare, în rezultatul examinării materialelor cu referire la judecătorii 

propuși pentru decorare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va conferi 

Diploma de Onoare a CSM judecătorului Curții Supreme de Justiție, Constantin 

Alerguș și președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru. 

Cu referire la candidatura judecătorului Curții de Apel Chișinău, Sergiu Arnăut, 

prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996, cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care stabileşte că, CSM adoptă 

hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa 

persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalţi invitaţi, iar exprimarea 

votului pentru un candidat sau altul, este un drept exclusiv al membrului CSM, se 

constată faptul că, acesta nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

Reieșind din cele menționate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de acordare a 

Diplomei de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi art. 4, 17, 24 

și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă parțial demersurile unor preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti, cu 

privire la conferirea titlului onorific unor magistraţi.  

2. Se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii 

următorilor judecători: 

- Constantin ALERGUȘ, judecător, Curtea Supremă de Justiție. 

- Dorin DULGHIERU, președinte interimar, Judecătoria Chișinău.  

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

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

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

(www.csm.md) și se expediază, pentru informare, Curții Supreme de Justiție, Curții 

de Apel Chișinău și Judecătoriei Chișinău. 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                           Victor MICU                     

http://www.csm.md/

