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HOTĂRÂRE 

cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la ședința Consiliului Consultativ 

responsabil de elaborarea Compendiului de modele de acte judecătorești 

 

4 octombrie 2022                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 210/15 

 

 Examinând chestiunea cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la 

Chișinău, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la ședința 

Consiliului Consultativ responsabil de elaborarea Compendiului cu modele de acte 

judecătorești, luând act de informația membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Anatolie Galben, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

CONSTATĂ: 

 La 22 septembrie 2022 Oficiul Consiliului Europei la Chișinău a adresat 

Consiliului Superior al Magistraturii un demers prin care a solicitat delegarea unor 

judecători pentru participare la ședința Consiliului Consultativ responsabil de 

elaborarea Compendiului de modele de acte judecătorești. 

În motivarea demersului a fost menționat că, Proiectul Consiliului Europei 

„Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului 

în Republica Moldova”, în contextul activității privind elaborarea unui Compendiu 

de modele de acte judecătorești, este în proces de finalizare a documentelor ce vor 

fi discutate cu membrii Consiliului Consultativ în cadrul unei ședințe din 

12 octombrie 2022: proiect de analiză a constatărilor în urma examinării a 600 de 

hotărâri judecătorești; proiecte de modele cu elemente de motivare adecvată 

selectate în urma examinării a 600 de hotărâri judecătorești; proiect de raport privind 

standardele CEDO privind motivarea hotărârilor judecătorești; proiect de raport 

privind standardele privind motivarea și redactarea juridică. 

Astfel, judecătorii desemnați în calitate de membri ai Consiliului Consultativ 

prin Dispoziția nr. 61 din 21 aprilie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii sunt 

invitați să  participe în cadrul ședinței de consultare a Consiliului Consultativ din 

12 octombrie 2022 în incinta Centrului de Evenimente și Conferințe SUMMIT din 

str. Tighina 49/3, cu începere de la ora 9.00. 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, examinând adresarea Oficiului 

Consiliului Europei la Chișinău, referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare la ședința Consiliului Consultativ responsabil de elaborarea 

Compendiului du modele de acte judecătorești, consideră oportună admiterea 

demersului sus-menționat. 
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 În motivarea concluziei enunțate se rețin următoarele argumente. 

Proiectul Consiliului Europei „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat 

pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” este în conformitate cu 

prioritățile și obiectivele strategice de cooperare prezentate în Planul de acțiune al 

Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și Strategia privind 

asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024. 

La caz, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evidențiază că, Proiectul 

urmărește obiectivul general de a asigura în continuare o mai bună respectare a 

drepturilor omului în funcționarea sistemului de justiție penală din Republica 

Moldova, prin acordarea de asistență autorităților naționale în construirea unui 

sistem de justiție penală, care funcționează în mod eficient, în conformitate cu 

standardele europene privind drepturile omului, în baza principiilor umanizării, 

resocializării și justiției restaurative. 

Totodată, are ca scop consolidarea în continuare a sistemului de justiție penală 

din Republica Moldova în domenii aferente combaterii relelor tratamente și 

stabilirea unei abordări mai umane față de aplicarea pedepselor în cauzele penale. 

În baza celor expuse, a fost elaborată o Notă de concept pentru elaborarea unui 

Compendiu de modele de acte judecătorești privind motivarea hotărârilor 

judecătorești ca o foaie de parcurs cu subiecte și pași concreți ce vor trebui aplicați 

pe parcursul elaborării Compendiului. Una dintre recomandările Notei de concept 

este crearea unui Consiliu Consultativ format din judecători din toate nivelurile 

instanțelor judecătorești (având un număr egal de reprezentați (câte 2) din toate 

instanțele de diferit nivel), care va consilieza echipa de experți cu privire la 

selectarea hotărârilor ce urmează să fie analizate și să ofere consultații echipei de 

experți în diferite etape ale proiectului. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar 

să accentuieze că, un Compendiu va reprezenta (o colecţie de informaţii concise, dar 

detaliate asupra unui anumit subiect) al politicilor şi practicilor, care au fost 

întreprinse concret în instanţe. 

Activitatea reprezintă o recomandare a Raportului de cercetare privind 

aplicarea sancțiunilor penale în Republica Moldova, care a identificat mai multe 

deficiențe în ceea ce privește calitatea motivării hotărârilor judecătorești. Astfel, au 

fost identificate probleme cu privire la motivarea acceptării sau respingerii 

circumstanțelor atenuante și/sau agravante, individualizarea și proporționalitatea 

sentinței.  

 Sub acest aspect, Consiliul Superior al Magistraturii prin Dispoziția nr. 61 din 

21 aprilie 2022 a desemnat în calitate de membri ai Consiliului Consultativ 

judecătorii,  

- Nadejda Toma, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 
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- Victor Boico, judecător la Curtea Supremă de Justiție; 

- Iurie Iordan, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 

- Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 

- Stella Bleșceaga, judecător la Judecătoria Chișinău; 

- Vitalie Вudeci, judecător la Judecătoria Chișinău. 

În baza motivelor expuse, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii consideră 

oportună admiterea demersului Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, or, 

participarea judecătorilor la asemenea activități este valoroasă, atât din perspectivă 

teoretică, cât și practică. Totodată, experiența profesională, nivelul înalt de calificare 

și instruirile specializate ale judecătorilor vizați reprezintă garanții esențiale pentru 

ca, în procesul elaborării Compendiului, să fie asigurată armonizarea prevederilor 

acestei lucrări metodologice atât la bunele practici internaționale, cât și la sistemul 

de drept național.   

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c² ) din Legea nr. 947 din 

19 iulie 1996 (cu modificările și completările ulterioare), Consiliul Superior al 

Magistraturii deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, cursuri 

de instruire şi deplasări în interes de serviciu. 

   Conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității 

membrilor prezenți, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4).  

Totodată, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 

10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de 

membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, pentru 

perioada de timp de până la data întrunirii legale a noii componenţe a Consiliului 

Superior al Magistraturii, pentru a nu admite disfuncţionalităţi în exercitarea de către 

Consiliu a atribuţiilor, hotărârile vor fi adoptate în conformitate cu dispoziţiile 

Codului administrativ ce reglementează emiterea actelor administrative. 

Din raționamentele expuse supra, cu 7 (șapte) voturi pro ale membrilor cu drept 

de vot, prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii admite 

demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, privind delegarea unor 

judecători pentru participare în cadrul ședinței de consultare a Consiliului 

Consultativ responsabil de elaborarea Compendiului de modele de acte 

judecătorești, din 12 octombrie 2022 în incinta Centrului de Evenimente și 

Conferințe SUMMIT din str. Tighina 49/3, cu începere de la ora 9.00. 

În temeiul art. 4, art. 17, art. 24 și art. 25 din Legea nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996, art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele 

măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de 

autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, art. 191 alin. (3) și 209 alin (1) din 
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Codul administrativ al Republicii Moldova, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii  

 

HOTĂRĂŞTE: 

  1. Se admite demersul  Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare la ședința Consiliului Consultativ 

responsabil de elaborarea Compendiului cu modele de acte judecătorești. 

 2. Se autorizează delegarea judecătorilor, membri ai Consiliului Consultativ 

responsabil de elaborarea Compendiului de modele de acte judecătorești, pentru 

participare la ședința de consultare a Consiliului Consultativ din 12 octombrie 2022 

în incinta Centrului de Evenimente și Conferințe SUMMIT din str. Tighina 49/3, cu 

începere de la ora 9.00. 

- Nadejda Toma, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 

- Victor Boico, judecător la Curtea Supremă de Justiție; 

- Iurie Iordan, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 

- Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău; 

- Stella Bleșceaga, judecător la Judecătoria Chișinău; 

- Vitalie Вudeci, judecător la Judecătoria Chișinău. 

  3. Prezenta Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen 

de 30 de zile. 

 4.  Copia de pe prezenta Hotărâre se remite Oficiului Consiliului Europei la 

Chișinău, instanțelor judecătorești vizate, și se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

  

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Dorel Musteață 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

