
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la detașarea judecătorului Anatol Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău 

în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

 

26 mai 2020                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 111/10 

 

Examinînd chestiunea cu privire la detașarea judecătorului Anatol Pahopol de 

la Curtea de Apel Chișinău în calitate de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, audiind informaţia membrului CSM Carolina Ciugureanu-Mihailuța, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La 20 decembrie 2019 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 

193 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 31 ianuarie 2020, prin 

care au fost operate modificări la art. 3 din Legea nr. 947/1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii vizînd componența CSM. 

Prin modificările respective a fost majorat numărul membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii de la 12 la 15 membri, din componența Consiliului 

urmînd să facă parte încă doi membri din rîndul profesorilor de drept titulari și un 

membru din rîndul judecătorilor.  

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 947/1996, șapte membri din 

rîndul judecătorilor, precum și șapte membri supleanți, sunt aleși în Consiliul 

Superior al Magistraturii prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor, 

după cum urmează: patru din cadrul judecătoriilor, doi din cadrul curților de apel și 

unul din cadrul Curții Supreme de Justiție.  

Conform art. III. alin. (4) din Legea nr. 193/2019, Adunarea Generală a 

Judecătorilor urma să aleagă un membru în Consiliul Superior al Magistraturii din 

rândul judecătorilor de nivelul judecătoriilor. 

Din cauza situației epidemiologice privind infecția COVID-19 a fost 

imposibilă convocarea Adunării Generale a Judecătorilor. 

La 21 mai 2020 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 67 

pentru modificarea articolului III alin. (4) din Legea nr. 193/2019 pentru 

modificarea unor acte legislative, ce a intrat în vigoare la 26 mai 2020.  

În conformitate cu art. I din Legea nr. 67/2020, alineatul (4) din art. III din 

Legea nr. 193/2019 a fost completat cu enunţul: “Până la alegerea de către 

Adunarea Generală a Judecătorilor a noilor membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii din rîndul judecătorilor, membrii supleanţi aleşi anterior de Adunarea 

Generală a Judecătorilor vor suplini funcţiile vacante de membri ai Consiliului 

Superior al Magistraturii.” 

În baza art. 3 alin. (5) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii și art. 24
1
 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi 

de Adunarea Generală a Judecătorilor sînt detaşaţi pe durata exercitării mandatului 

de membru al Consiliului. 



 
 

La 20 octombrie 2017 s-a desfășurat ședința extraordinară a Adunării 

Generale a Judecătorilor, în cadrul căreia au fost aleși membrii permanenți și 

supleanți ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

În conformitate cu Hotărîrea nr. 5 din 20 octombrie 2017 a Adunării Generale 

a Judecătorilor, judecătorii Luiza Gafton de la Curtea Supremă de Justiție și Anatol 

Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău au fost aleși membri supleanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru un mandat de 4 ani. 

Prin Hotărîrea CSM nr. 490/23 din 06 noiembrie 2018 judecătoarea Luiza 

Gafton a fost detașată pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii, începînd cu 06 noiembrie 2018 și pînă la 16 martie 2022 

inclusiv. 

Referitor la judecătorul Anatol Pahopol, Plenul CSM menționează că la 09 

august 2019 acesta a depus la Consiliul Superior al Magistraturii cerere de demisie 

din funcția de membru supleant al Consiliului.  

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1)-(2) din Codul admninistrativ, cererea 

respectivă urma a fi soluționată în 30 de zile de la data înregistrării, adică pînă la 

08 septembrie 2019, cu emiterea actului administrativ individual, însă s-a constatat 

inexistența unui astfel de act. 

În conformitate cu dispozițiile art. 64 alin. (1)-(2) din Codul administrativ, 

autoritatea publică este obligată să soluţioneze cererile potrivit competenţelor sale 

şi în termenul stabilit de lege. Refuzul de a primi sau a examina o cerere se 

consideră drept respingere a cererii. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul 

nesoluţionării unei cereri în termen legal.  

Luînd în considerație cele expuse, judecătorul Anatol Pahopol de la Curtea de 

Apel Chișinău, ales membru supleant al Consiliului la Adunarea Generală a 

Judecătorilor din 20 octombrie 2017, urmează a fi detașat pentru exercitarea 

mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pînă la alegerea de 

Adunarea Generală a Judecătorilor a noilor membri ai Consiliului din rândul 

judecătorilor.  

În ședința Plenului CSM, judecătorul Anatol Pahopol și-a exprimat 

consimțămîntul pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

Conform pct. 4.5 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 668/26 din 15 septembrie 2015, din momentul intrării în funcție 

membrul supleant are aceleași drepturi și obligațiuni ca și membrul Consiliului.  

În baza art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi.   
Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului, ținînd cont de prevederile Legii 

nr. 67/2020, în vederea asigurării activităţii eficiente a Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu 11 (unsprezece) voturi pro și 2 voturi împotrivă ale membrilor 

CSM cu drept de vot prezenți la ședință, dispune detașarea judecătorului Anatol 

Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău, pentru exercitarea mandatului de membru 

al Consiliului Superior al Magistraturii începînd cu 26 mai 2020.  



 
 

În temeiul art. 4, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, art. I din Legea nr. 67 din 21 mai 2020, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se detașează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

judecătorul Anatol Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău, începînd cu 26 mai 

2020. 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile. 

3. Prezenta hotărîre se expediază, pentru informare, instanțelor judecătorești și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Luiza Gafton 

 


