
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile unor instanțe judecătorești, referitor la conferirea 

distincțiilor de stat unor judecători 
 

09 iunie 2020                                                                                            mun. Chişinău 

nr. 154/12 
 

Examinînd demersurile parvenite în adresa Consiliului Superior al Magistraturii 

din partea unor instanțe judecătorești referitor la conferirea distincțiilor de stat unor 

judecători, luînd act de informația membrului CSM Ion Crețu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit demersul Curţii 

Supreme de Justiție privind propunea de decorare a judecătorilor Maria Ghervas și 

Iurie Diaconu cu distincția de stat a Republicii Moldova „Gloria Muncii”. 

Un demers similar a parvenit și din partea colectivului de muncă al Curții de 

Apel Bălți privind înaintarea propunerii de conferire a distincției de stat a Republicii 

Moldova „Gloria Muncii” judecătorului Alexandru Gheorghieș. 

Examinând demersurile înaintate Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

relevă următoarele: 

Distincții de stat ale Republicii Moldova se consideră ordinele, medaliile, 

inclusiv jubiliare, şi titlurile onorifice, ce se conferă persoanelor în semn de 

recunoștință şi apreciere a meritelor acestora. 

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 1123 din 30 iulie 1992 cu privire la 

distincțiile de stat ale Republicii Moldova, “modul de propunere, de examinare a 

propunerilor pentru conferirea distincțiilor de stat, procedura înmânării lor, modul de 

purtare a ordinelor, crucilor, medaliilor și insignelor sânt prevăzute de Regulamentul 

cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, aprobat de Președintele 

Republicii Moldova”. 

Potrivit prevederilor pct. 1 și 2 din Regulamentul despre modul de propunere 

pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova şi de înmânare a acestor 

distincții, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 178 din 08 

august 1992, “ Propunerile pentru decorarea cu distincții de stat se fac nemijlocit 

Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Demersul cu privire la decorare se face 

organului sau organizației ierarhic superioare, de regulă, de către colectivul de muncă 

în care lucrează persoana propusă pentru decorare. Candidaturile pentru decorare se 

examinează la adunarea colectivului de muncă sau la ședința consiliului lui. 

De asemenea, termenul de examinare a propunerilor pentru conferirea 

distincțiilor de stat este prevăzut în Regulamentul sus-nominalizat.  

În contextul rigorilor legale enunțate supra, Plenul CSM reține următoarele 

detalii relevante privind activitatea judecătorilor propuși spre decorare. 

Doamna Maria Ghervas a început activitatea în funcția de judecător la 

Judecătoria Botanica, mun. Chişinău în anul 1987.  

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 

2000, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vîrstă. Prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 408-III din 26 decembrie 2001 a fost 

numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, pe un termen 

de 4 ani.  



Potrivit Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 139-XVI din 11 iulie 

2014, a fost numită în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, până la 

atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.  

Prin Hotărârea CSM nr. 806/26 din 07 octombrie 2014 i s-a conferit gradul I de 

calificare.  

Având în vedere experiența în muncă și contribuția adusă la îmbunătățirea 

actului de justiție, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012, 

doamnei Maria Ghervas i s-a conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, 

iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 841/37 din 19 decembrie 2017, i s-a decernat 

titlul onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”. 

În anul 2019 Plenul Curții Supreme de Justiție a desemnat-o pe doamna Maria 

Ghervas în calitate de membru al Consiliului Științific Consultativ al Curții Supreme 

de Justiție. 

Domnul Iurie Diaconu face parte din corpul magistraţilor din anul 1988, fiind 

numit în funcţia de judecător la Judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chişinău, la 

data de 27 noiembrie 1988.  

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 42-II din 10 februarie 1997, 

a fost numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. 

Chişinău, iar prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 

2000 a fost numit în funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 119-XVI din 29 

mai 2008, a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, până la 

atingerea plafonului de vârstă – 65 de ani. 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417/31 din 10 decembrie 

2019 dl Iurie Diaconu a fost desemnat în funcția de președinte interimar al Colegiului 

Penal al Curții Supreme de Justiție.  

Magistratul deține gradul superior de calificare al judecatorului, acordat prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 656-V din 09 decembrie 2010. 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 243/19 din 11 martie 2014 dlui Iurie Diaconu 

i-a fost conferit titlul onorific de ,,Veteran al sistemului judecătoresc".  

De asemenea, la 20 martie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii i-a acordat 

,,Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. Iar, la 26 mai 2020, 

pentru rezultatele obținute în procesul de înfăptuire a actului de justiție, prin 

Hotărârea nr. 128/l0, Consiliul Superior al Magistraturii i-a atribuit titlul onorific 

,,Decan al autorității judecătorești”. 

Domnul Alexandru Gheorghieș, face parte din corpul magistraților începând 

cu 26 noiembrie 2002, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Glodeni, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 978-III, pe un termen de 5 ani. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 818-IV din 25 

octombrie 2006, și, respectiv, nr. 684/V din 24 decembrie 2010, este numit în funcția 

de președinte al Judecătoriei Glodeni, pentru două mandate a cîte 4 ani fiecare.  

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1310-IV din 26 septembrie 

2007, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, iar 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 98-VII din 31 mai 2012 a fost 

transferat în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.  

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 102-VII din 01 iunie 

2012, și, respectiv, nr. 2193-VII din 11 iulie 2016, a fost numit în funcția de 

președinte al Curții de Apel Bălți, pentru două mandate a cîte 4 ani fiecare.  



La Adunarea Generală a Judecătorilor din 21 octombrie 2016 a fost ales 

membru al Colegiului pentru Selecție și Cariera Judecătorilor.  

Prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Judecătorilor din 20 octombrie 

2017, a fost ales membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii din 

partea judecătorilor curților de apel pentru un mandat de 4 ani. 

 La 19 mai 2015, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 374/16, i s-a conferit gradul 

I de calificare.  

Prin Hotărârea Plenului CSM, i-a fost decernată „Diploma de Onoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii”.  

Pentru merite remarcabile la înfăptuirea Justiţiei d-lui Alexandru Gheorghieş i-

a fost conferită distincţia Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova. 

La 21 iunie 2013 i s-a conferit gradul ştiinţific de doctor în drept. 

 Din anul 2011 activează în calitate de formator la Institutul Național al 

Justiției. 

 În perioada 2013-2016 a activat în calitate de lector la Universitatea de Stat 

”Alecu Russo” din Bălți. 

Examinând demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție și 

propunerea colectivului de muncă al Curții de Apel Bălți referitor la conferirea 

distincțiilor de stat unor judecători, Plenul CSM reține că, potrivit art. 17
9
 din Legea 

nr. 1123 din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova 

Ordinul ”Gloria Muncii” se conferă pentru merite în muncă şi succese deosebite în 

toate domeniile de activitate. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 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. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii de 

drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul examinării materialelor 

relevante, precum şi urmare a exprimării votului deschis al membrilor prezenţi la 

şedinţa Plenului, cu 10 (zece) voturi ”pro” și 2 (două) voturi ”împotrivă”, pentru 

meritele deosebite şi contribuţii remarcabile la consolidarea sistemului judecătoresc, 

va propune Preşedintelui Republicii Moldova acordarea Ordinului ”Gloria Muncii” 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție Maria Ghervas și Iurie Diaconu. 

Cu referire la demersul colectivului de muncă al Curții de Apel Bălți, Plenul 

CSM în urma exprimării votului membrilor prezenți la ședință, cu 4 (patru) voturi 

„pro” și 8 (opt) voturi „împotrivă”, constată că domnul Alexandru Gheorghieș nu a 

întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi propus spre decorare cu distincția de 

stat Ordinul ”Gloria Muncii”.  

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

în conformitate cu prevederile art. 3, 6, 9, 11, 12, 17
9
, 29 din Legea nr. 1123 din 30 

iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, art. 4, 17, 24 și 25 

din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, și art. 191 alin. (3) din Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite demersul Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Vladimir Timofti, referitor la înaintarea propunerii pentru decorarea unor judecători 

cu distincții de stat.  



2. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat 

”Gloria Muncii” judecătorilor Curții Supreme de Justiție Maria Ghervas și Iurie 

Diaconu.  

3. Se respinge demersul colectivului Curții de Apel Bălți referitor la înaintarea 

propunerii pentru decorarea judecătorului Alexandru Gheorghieș cu distincție de stat. 

4. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 de zile.  

5. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază Președintelui Republicii 

Moldova, Curții Supreme de Justiție, Curții de Apel Bălți și se publică pe pagina web 

a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Anatol PAHOPOL 


