
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la declarația de abținere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, de la examinarea demersului privind 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”  

judecătorului Anatol Pahopol 

 

13 octombrie 2020                                                                              mun. Chișinău 

nr. 287/25 

 

Examinând declarația de abținere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, de la examinarea demersului privind 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Anatol 

Pahopol, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii au fost înaintate demersurile 

președintelui Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima, și președintelui interimar 

al Curții de Apel Bălți, Ion Talpa, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran 

al sistemului judiciar” judecătorilor Liuba Pruteanu și Anatol Pahopol de la Curtea 

de Apel Chișinău, precum și Dumitru Corolevschi de la Curtea de Apel Bălți. 

La 13 octombrie 2020, în cadrul ședinței CSM, membrul Consiliului Superior 

al Magistraturii, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, a declarat abținere de la 

examinarea demersului nominalizat în privința judecătorului Anatol Pahopol de la 

Curtea de Apel Chișinău din motivul adresării unei sesizări Inspecției judiciare, în 

privința acestuia.  

Membrul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat că astfel de 

împrejurări sunt impedimente în vederea examinării chestiunii privind conferirea 

titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Anatol Pahopol. 

Potrivit art. 18 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 

947-XIII din 19 iulie 1996, membrul Consiliului nu poate participa la examinarea 

problemei şi urmează să fie recuzat dacă există împrejurări ce exclud participarea 

lui la examinare sau împrejurări ce ar trezi îndoieli privind obiectivitatea lui. În 

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

declare autorecuzare. Totodată, pentru aceleași motive, recuzarea poate fi făcută de 

persoana a cărei problemă se examinează, precum şi de persoana care a prezentat 

materialele spre examinare. 



Luând act de argumentele doamnei Carolina Ciugureanu-Mihailuță, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, cu 11 (unsprezece) voturi pro și 0 (zero) 

voturi contra, admite declarația de abținere a membrului CSM, Carolina 

Ciugureanu Mihailuță, de la examinarea demersului privind conferirea titlului 

onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Anatol Pahopol.   

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 18, 24 și 

25 din Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul CSM 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se admite declarația de abținere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Carolina Ciugureanu-Mihailuță, de la examinarea demersului privind 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Anatol 

Pahopol. 

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 Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                 Luiza Gafton 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

