
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersurile unor președinți, referitor la conferirea titlului onorific 

„Veteran al sistemului judiciar” unor judecători 

 

13 octombrie 2020                                                                                   mun. Chişinău 

nr. 288/25 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersurile unor președinți, referitor la 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” unor judecători, luând act 

de informația membrului CSM, Elena Belei, 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. 

În acest sens, Plenul Consiliului reține că, potrivit pct. 3, 4 din Regulamentul 

privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, aprobat prin 

Hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 iulie 2013, titlurile onorifice se acordă, prin 

Hotărârea Consiliului, judecătorului care întrunește următoarele condiții: are o 

vechime în funcție de judecător mai mult de 25 ani; pe parcursul activității în cadrul 

sistemului a manifestat un comportament ireproșabil; a susținut evaluarea 

performanțelor judecătorilor; nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul 

ultimului an de activitate; nu a fost suspendat din funcție în baza art. 24 alin. (1) lit. 

a), c) din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

Totodată, conferirea titlului onorific marchează recunoașterea publică a 

devotamentului faţă de sistemul judiciar, stimularea morală a muncii îndelungate a 

judecătorului la înfăptuirea justiției. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine 

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaţilor pentru conferirea titlului 

onorific ”Veteran al sistemului judiciar”. 

Liuba Pruteanu și-a început activitatea în calitate de judecător la 13 iulie 1995 

la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, fiind numită în funcție prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 221.  

Prin Ordinul Judecătoriei Supreme nr.2 din 19 februarie 1996 i s-a conferit 

gradul IV (patru) de calificare.  

La 19 iunie 2000, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II a 

fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.  



Prin Hotărârea CSM nr. 41/3 din 05 februarie 2019 i s-a conferit gradul II (doi) 

de calificare.  

La 10 martie 2010 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 213-V a 

fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe 

un termen de patru ani. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chișinău, începând cu 01 ianuarie 2017. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.379-VIII din 21 septembrie 

2017 a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 10/2 din 17 februarie 2017 

i-a atribuit calificativul „foarte bine”. 

Anatol Pahopol și-a început activitatea în calitate de judecător la 25 aprilie 

1995 la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, fiind numit în funcție prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 132. 

Prin Ordinul ministrului justiției al Republicii Moldova nr. 37 din 21 octombrie 

1996, a fost numit prin transfer în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. 

Chișinău, începînd cu 29 octombrie 1996. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000 a 

fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 362-IV din 16 decembrie 2005 a fost 

numit prin transfer în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Prin Hotărârile CSM nr. 342/14 din 15 noiembrie 2007 și nr. 602/41 din 15 

noiembrie 2011 au fost validate hotărârile Colegiului de calificare din 26 octombrie 

2007 și 31 octombrie 2011, prin care i s-a conferit și confirmat gradul II (doi) de 

calificare. 

În conformitate cu Hotărîrea nr. 5 din 20 octombrie 2017 a Adunării Generale a 

Judecătorilor, magistratul Anatol Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău a fost ales 

membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii pentru un mandat de 4 ani. 

Prin Hotărârea CSM nr. 111/10 din 26 mai 2020 a fost detașat în calitate de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu 26 mai 2020. 

Totodată a exercitat funcția de președinte interimar al Consiliului Superior al 

Magistraturii, în baza prevederilor Legii nr. 947 din 19 iulie 1996, fiind decanul de 

vârstă din rândul membrilor judecători. 

Prin Hotărârea CSM nr. 249/22 din 22 septembrie 2020 a fost acceptată cererea 

de demisie din funcția de președinte interimar și membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, începând cu data de 22 septembrie 2020. 



În rezultatul evaluării activității desfășurate în calitate de judecător, Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor prin Hotărârea nr. 112/7 din 25 septembrie 

2020 i-a atribuit calificativul „excelent”. 

Dumitru Corolevschi și-a început activitatea în calitate de judecător la 18 

februarie 2000 la Judecătoria Telenești, fiind numit în funcție prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1338-II, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1218-III din 08 aprilie 2003, a fost numit, în 

funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

La 02 februarie 2005, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2211-

III a fost promovat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Teleneşti, pe un termen de 

4 ani. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1160-IV din 11 iunie 2007 a 

fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi. 

La 07 februarie 2012, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 64/5, magistratului i-a 

fost decernată „Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

Prin hotărârile CSM nr. 389/16 din 03 octombrie 2002 și nr. 602/41 din 15 

noiembrie au fost validate hotărârile Colegiului de calificare din 07 decembrie 2007 

și 31 octombrie 2011, prin care i s-a conferit și confirmat gradul II (doi) de calificare. 

În baza celor relatate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

concluzionează că, judecătorii propuși pentru conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar” întrunesc condițiile impuse de pct. 4 al Regulamentului 

nominalizat supra, au o vechime în funcția de judecător mai mult de 25 de ani, pe 

parcursul activității în sistemul judecătoresc au manifestat un comportament 

ireproșabil, au susținut evaluarea performanțelor judecătorilor cu calificativul 

„excelent’’ și „foarte bine” și în ultimul an de activitate nu au avut sancțiuni 

disciplinare. 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

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

deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei 

caz se examinează și în lipsa celorlalți invitați. 

Urmare a examinării materialelor, precum și în rezultatul exprimării votului de 

membrii CSM prezenți la ședință, cu 12 (douăsprezece) voturi pro și 0 (zero) 

împotrivă în privința judecătorilor Liuba Pruteanu și Dumitru Corolevschi și 8 (opt) 

voturi pro, 3 (trei) împotrivă în privința candidatului Anatol Pahopol, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii le va conferi titlurile onorifice solicitate. 

Reieșind din cele menționate supra, în conformitate cu prevederile pct. 3, 4 din 

Regulamentele privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, 

art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și art. 

191 alin. (3) din Codul administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 



H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” următorilor 

judecători: 

- Liuba Pruteanu de la Curtea de Apel Chișinău; 

- Anatol Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău; 

- Dumitru Corolevschi de la Curtea de Apel Bălți. 

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

zile. 

3. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare instanțelor judecătorești 

vizate 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/

