
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la dispunerea interimatului funcției de președinte al  

Curții de Apel Chișinău 

 

23 iulie 2019                                                                                    mun. Chişinău 

nr. 292/17 

 

Examinând chestiunea cu privire la dispunerea interimatului funcției de 

președinte al  Curții de Apel Chișinău, luând act de informația membrului CSM, Nina 

Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1686-VII din 20 iulie 2015, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 190-196 art. 398 din 24 iulie 2015, judecătorul Ion 

Pleșca a fost numit în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, pe un termen 

de patru ani. 

Prin urmare, la 24 iulie 2019, expiră mandatul președintelui Curții de Apel 

Chișinău, Ion Pleșca. 

În acest context, Plenul CSM menționează că, potrivit art. 16 alin. (6) din Legea 

nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în cazul survenirii 

vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul suspendării sau expirării mandatului preşedintelui 

instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia, pînă la numirea unui nou preşedinte, sînt 

exercitate de către un vicepreşedinte al instanţei sau de către un alt judecător, 

desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iunie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM dispune interimatul funcţiei de preşedinte 

sau de vicepreşedinte al judecătoriei, al Curţii de Apel sau al Curţii Supreme de 

Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la 

completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării. 

Astfel, în scopul respectării prevederilor legale sus-menționate și în vederea 

asigurării bunei funcționări a instanței judecătorești, în ședința Plenului CSM s-a 

propus desemnarea domnului Anatol Pahopol, judecător la Curtea de Apel Chișinău, 

pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Curții de Apel Chișinău, 

începând cu 25 iulie 2019 până la 06 august 2019, inclusiv. 

Concomitent, reieșind din faptul că expiră mandatul președintelui Curții de Apel 

Chișinău, Ion Pleșca, Plenul CSM menționează următoarele. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) - (3) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, funcţiile de preşedinte al instanței judecătorești sunt ocupate în bază de 



concurs, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, conform Regulamentului 

aprobat de acesta. Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru 

funcţiile vacante de președinte al instanței judecătorești, de regulă, de două ori pe an. 

Potrivit art. 9 alin. (4) din aceeași Lege, Consiliul Superior al Magistraturii 

anunţă, prin intermediul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în 

mass-media şi pe pagina sa web, lansarea concursului pentru suplinirea funcţiilor 

vacante de vicepreşedinte şi preşedinte şi stabileşte termenul-limită pentru iniţierea 

procesului de selectare a candidaţilor. 

Conform punctului 3.2. din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 612/29 din 

20 decembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru 

funcţiile vacante de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei, de regulă, de 

două ori pe an, cu excepția cazurilor cînd activitatea instanțelor judecătorești este 

afectată de posturile vacante existente de judecător sau de vacanța funcției 

administrative, în astfel de cazuri prin hotărîre motivată a Plenului CSM poate fi 

dispusă organizarea mai frecventă a concursurilor 

Totodată, în conformitate cu prevederile punctului 3.7. din Regulamentul 

respectiv, termenul de depunere a cererilor privind participarea la concurs se 

stabilește prin hotărîrea Plenului CSM, însă acesta nu va fi mai mic de 20 de zile 

calendaristice din ziua publicării anunţului. 

În baza art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi.  

Analizînd circumstanțele și prevederile legale enunțate, ținînd cont de postul 

vacant de președinte al Curții de Apel Chișinău, precum și în vederea asigurării 

administrării eficiente a activității instanței judecătorești, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii consideră oportună anunțarea concursului pentru suplinirea funcției 

administrative vacante sus-menționate. 

Reieșind din cele expuse, în temeiul prevederilor art. 9 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, art. 4, 8
1
, 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii și punctului 3.7. din Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu 7 voturi pro și 2 voturi contra ale 

membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 



1. Se desemnează judecătorul Anatol Pahopol pentru exercitarea funcției de 

președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, începând cu 25 iulie 2019 până la 06 

august 2019, inclusiv. 

2. Se anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de președinte al Curții de 

Apel Chișinău. 

3. Candidaţii pot depune cererile de participare la concurs la Consiliul Superior 

al Magistraturii în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

4. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 418/17 din 02 iunie 2015, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04 septembrie 2015. 

5. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Secretariatul Consiliului Superior al 

Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 5, tel. 0 22 990-801). 

6. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 de zile. 

7. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază spre informare Curții de Apel 

Chișinău, se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar anunțul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Dorel Musteață 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


