
H O T Ă R Î R E  

cu privire la cererea de demisie din funcția de Președinte interimar al Consiliului 

Superior al Magistraturii și încetarea mandatului de membru CSM 

  

22 septembrie 2020                                                                               mun. Chişinău  

nr. 249/22 
  

Examinând chestiunea cu privire cererea de demisie din funcția de Președinte 

interimar al Consiliului Superior al Magistraturii și încetarea mandatului de membru 

CSM, luând act de informația membrului CSM, Anatol Pahopol, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii  
  

C O N S T A T Ă:  

La 22 octombrie 2020 în cadrul ședinței Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol 

Pahopol a depus cerere prin care a solicitat demisia din funcția de președinte interimar 

al Consiliului și încetarea mandatului de membru al CSM, invocând faptul că la 

Curtea Constituțională se află spre examinare sesizarea nr. 143a/2020 privind 

controlul constituționalității Legii nr. 67 din 21 mai 2020. 

În acest context, Plenul CSM relevă că, 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 vizând componența 

CSM. 

Prin modificările respective a fost majorat numărul membrilor Consiliului 

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

să facă parte încă doi membri din rândul profesorilor de drept titulari și un membru 

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

șapte membri din rândul 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. 

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 enunțul: “Până la alegerea de către Adunarea 

Generală a Judecătorilor a noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din 

rândul judecătorilor, membrii supleanți aleşi anterior de Adunarea Generală a 

Judecătorilor vor suplini funcțiile vacante de membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii.” 



Astfel, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 111/10 din 26 mai 2020, domnul Anatol 

Pahopol judecător la Curtea de Apel Chișinău, ales membru supleant al Consiliului la 

Adunarea Generală a Judecătorilor prin Hotărârea nr. 5 din 20 octombrie 2017, a fost 

detașat pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii până la alegerea de Adunarea Generală a Judecătorilor a noilor membri 

ai Consiliului din rândul judecătorilor. 

Potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, „În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte al Consiliului Superior al 

Magistraturii, până la alegerea unui nou preşedinte, interimatul funcţiei este asigurat 

de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători.”  

În acest sens, în temeiul acestor prevederi legale, Anatol Phopol, fiind decanul de 

vârstă din rândul membrilor judecători, a exercitat funcția de președinte interimar al 

CSM.  

Aderent, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează, că în 

conformitate cu lit. c) alin. (1), art. 12 al Legii cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează 

în cazul depunerii cererii proprii în acest sens. 

În ședința Plenului CSM, domnul Anatol Pahopol a susținut cererea insistând 

asupra faptului admiterii acesteia. 

Plenul CSM, analizând cererea în cauză, constată că nu sunt careva impedimente 

legale ce ar servi drept temei pentru respingerea acesteia și conchide că cererea 

membrului CSM, Anatol Pahopol prin care a solicitat demisia din funcția de 

președinte interimar și încetarea mandatului de membru al CSM, este depusă în 

condițiile legislației în vigoare. 

Concomitent, în conformitate cu 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 hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, 

votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa 

celorlalți invitați. La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii 

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

Ca urmare, ținând cont de prevederile legale enunțate, precum și în rezultatul 

procedurii de votare a membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la ședință, cu 9 voturi 

”pro” și 3 ”contra”, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii concluzionează că, 

cererea președintelui interimar al CSM, Anatol Pahopol urmează a fi acceptată în 

sensul declarat. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile lit. c) 

alin. (1), art. 12 al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 17, 24 şi 

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



1. Se acceptă cererea de demisie din funcția de președinte interimar și membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii a domnului Anatol Pahopol începând cu data de 

22 septembrie 2020. 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 de zile. 

3. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare judecătorului vizat și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului            

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Luiza GAFTON 

 

 

http://www.csm.md/

