
H O T Ă R Â R E 

 

cu privire la declarația de abținere a Președintelui interimar, membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol, de la examinarea chestiunii 

cu privire la adresarea Curții Constituționale pe marginea sesizării nr. 70g/2019 

privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 4 alin. (1) lit. c) 

și 39 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

nr. 178 din 25 iulie 2014 

 

7 iulie 2020                                                                                         mun. Chişinău  

nr. 182/16 
 

Examinând declarația de abținere a Președintelui interimar, membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol de la examinarea chestiunii 

cu privire la adresarea Curții Constituționale pe marginea sesizării nr. 70g/2019 

privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 4 alin. (1) lit. c) 

și 39 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

nr. 178 din 25 iulie 2014 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Pe ordinea de zi a ședinței Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 

7 iulie 2020 a fost inclusă chestiunea cu privire la adresarea Curții Constituționale 

pe marginea sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a 

prevederilor articolelor 4 alin. (1) lit. c) și 39 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014.  

În cadrul ședinței Plenului CSM, Președintele interimar, membrul 

Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol și-a declarat abținere de la 

examinarea chestiunii respective în legătură cu faptul că dânsul este unul dintre 

autorii sesizării privind excepția de neconstituționalitate.  

Președintele interimar, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, 

Anatol Pahopol a considerat că aceste împrejurări nu-i permit să participe la 

examinarea chestiunii cu privire la adresarea Curții Constituționale pe marginea 

sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor 

articolelor 4 alin. (1) lit. c) și 39 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014.  

În acord cu art. 18 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, membrul Consiliului Superior al Magistraturii nu 

poate participa la examinarea chestiunii dacă există împrejurări ce ce ar trezi 

îndoieli privind obiectivitatea lui. 

În cazul în care există astfel de împrejurări, membrul este obligat să declare 

autorecuzare.  

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, motivele 

invocate în cererea de abținere de către Președintele interimar, membrul CSM, 

Anatol Pahopol, constituie împrejurări care ar pune la îndoială obiectivitatea şi 

nepărtinirea lui la examinarea chestiunii cu privire la adresarea Curții 

Constituționale pe marginea sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de 

neconstituționalitate a prevederilor articolelor 4 alin. (1) lit. c) și 39 alin. (4) lit. b) 



din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 

2014.  

Prin prisma art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu 

votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 

alin. (4).  

Analizând declarația de abținere, luând act de argumentele Președintelui 

interimar, membrul CSM, Anatol Pahopol, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în scopul de a nu lăsa loc de interpretări, cu 10 (zece) voturi pro a 

membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, conchide că cererea de abținere 

urmează a fi admisă. 

În conformitate cu art. 4, 17, 18 şi 24 din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

 1. Se admite declarația de abținere a Președintelui interimar, membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol, de la examinarea chestiunii 

cu privire la adresarea Curții Constituționale pe marginea sesizării nr. 70g/2019 

privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 4 alin. (1) lit. c) 

și 39 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

nr. 178 din 25 iulie 2014.  

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

de zile. 

3. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a CSM (www.csm.md). 

 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Luiza Gafton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


