
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la cererea judecătorului Aliona Miron, referitor la demisia din funcția de 

membru al Colegiului disciplinar 

 

02 iulie 2019                                                                                       mun. Chișinău    

Nr. 243/14 
 
 

Examinând cererea judecătorului Aliona Miron, referitor la demisia din 

funcția de membru al Colegiului disciplinar, luând act de informația membrului-

raportor Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă : 

 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit cererea de demisie 

a membrului Colegiului disciplinar, Aliona Miron. 

Potrivit art. 9 alin. (1) al Legii Nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, Colegiul disciplinar este format din 5 

judecători și 4 persoane reprezentanți ai societății civile.  

Art. 10 alin. (1) și (2) al Legii Nr. 178 din 25 iulie 2014 (până la modificările 

operate prin Legea nr. 136 din 19 iulie 2018) cu privire la răspunderea disciplinară 

a judecătorilor, prevedea că membrii Colegiului disciplinar din rîndul 

judecătorilor se alegeau prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor, 

după cum urmează : 2 judecători din cadrul Curții Supreme de Justiție, 2 

judecători din cadrul curților de apel și 1 judecător din cadrul judecătoriilor. 

Judecătorii din cadrul judecătoriilor erau aleși în Colegiul disciplinar doar dacă 

aveau o vechime în muncă în funcția de judecător de cel puțin 6 ani. Totodată, la 

Adunarea Generală a Judecătorilor erau aleși membrii supleanți.  

În contextul dat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, 

doamna Aliona Miron a fost aleasă membru al Colegiului disciplinar de pe lîngă 

Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor judecătoriilor prin 

Hotărârea  Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din 20 octombrie 2017. 

Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii relevă că, prin 

Hotărârea CSM nr. 542/25 din 08 august 2017 s-a dispus convocarea în ședință 

extraordinară a Adunării Generale a Judecătorilor și a fost aprobat proiectul 

agendei ședinței extraordinare ce a inclus și alegerea a 5 membri permanenți și 

supleanți ai Colegiului disciplinar de pe lângă CSM, din rândul judecătorilor – 2 

reprezentând Curtea Supremă de Justiție, 2 - reprezentând curțile de apel și 1 - 

reprezentând judecătoriile. 

Prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Judecătorilor din 23 martie 2018 

cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru suplinirea calității de membru 

permanent și membru supleant al Colegiului disciplinar candidat pentru suplinirea 

   



funcției de membru supleant al Colegiului disciplinar din partea judecătorilor a fost 

aleasă Pulbere Ruxanda de la Judecătoria Chișinău.  

Conform art. 11 alin. (1) lit. a) al Legii Nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire 

la răspunderea disciplinară a judecătorilor, mandatul membrului Colegiului 

disciplinar poate înceta la depunerea cererii proprii.  

Potrivit prevederilor legale ale art. 11 alin. (3) din Legea sus - nominalizată 

în cazul încetării  mandatului unui membru al Colegiului disciplinar, locul 

acestuia va fi ocupat de membrul supleant conform ordinii stabilite în 

Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar. 

Reieșind din prevederile legale enunțate mai sus, Plenul Consiliului Superior 

va accepta cererea de demisie a doamnei Aliona Miron din funcția de membru al 

Colegiului disciplinar  și va desemna în calitate de membru al Colegiului 

disciplinar judecătorul Ruxanda Pulbere, membru supleant ales la Adunarea 

Generală a Judecătorilor din partea judecătoriilor, începînd cu 02 iulie 2019 pînă la 

20 octombrie 2023. 

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) și (2) al Legii Nr. 947 – XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul CSM adoptă hotărâri 

cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut în art.19 

alin.(4). La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea 

disciplinară a acestora, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor, 

membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de 

vot.  

Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa 

celorlalţi invitaţi. 

În contextul celor expuse, în rezultatul deliberării și exprimării votului cu 8 

(opt) voturi “pro” al membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii în conformitate cu prevederile art. art. 10 și 

11 din Legea Nr. 178 din 25 iulie 2014, cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea Nr. 947 din 19 iunie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

1. Se acceptă cererea judecătorului Aliona Miron, referitor la demisia din 

funcția de membru al Colegiului disciplinar. 

2. Se încetează mandatul de membru al Colegiului disciplinar al doamnei 

Aliona Miron, începînd cu 02 iulie 2019.  

3. Se desemnează în calitate de membru al Colegiului disciplinar judecătorul 

Ruxanda Pulbere, membru supleant ales la Adunarea Generală a Judecătorilor din 

partea judecătoriilor, începînd cu 02 iulie 2019 pînă la 20 octombrie 2023.  

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

de zile din data comunicării.  



5. Copia de pe prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

 

 

Preşedinte interimar al şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Dorel Musteață 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


