
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul 

Ciocana), referitor la acordarea gradului de calificare unui judecător 

 

30 iulie 2019                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 308/18 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul vicepreședintelui interimar al 

Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), referitor la acordarea gradului de calificare unui 

judecător, luînd act de informaţia membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul vicepreședintelui 

interimar al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), Alexandru Sandu, prin care solicită 

acordarea gradului de calificare judecătorului Veniamin Chihai de la Judecătoria 

Chișinău, gradul V (cinci). 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, potrivit art. 

13
1 

alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, 

cu modificările și completările ulterioare, ’’Gradele de calificare ale judecătorilor au 

un caracter onorific și sînt conferite pentru înalt profesionalism, merite deosebite în 

domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu’’. 

Totodată, gradele de calificare se acordă doar judecătorilor care corespund 

condițiilor, prevăzute în pct. 8 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de 

calificare judecătorilor, și anume: 

- întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor; 

- au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor cu calificativul „foarte 

bine” şi „excelent” la ultima evaluare; 

- nu au fost supuşi răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de 

activitate; 

- nu au fost suspendaţi din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c).  

Pct. 9 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare 

judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 534/18 din 17 iunie 2014, stabilește că: 

,,Gradele de calificare se conferă la expirarea termenului de deținere a gradului 

precedent, în conformitate cu vechimea în muncă, ținându-se cont de gradul de 

profesionalism’’, iar, conform pct. 13. lit. a) din același Regulament, gradele cinci-trei 

de calificare se conferă judecătorilor și vicepreședinților judecătoriilor.  

Totodată, potrivit pct. 10 din Regulamentul menționat supra ”gradul cinci poate fi 

acordat după expirarea unui an de la numirea pentru prima dată în funcție a 

judecătorului”.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că magistratul, care a 

fost propus pentru conferirea gradului de calificare, ca urmare a procesului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor, prin hotărârea Colegiului de evaluare nr. 114/13 din 30 

noiembrie 2018, a obținut calificativul ,,foarte bine”. 

Plenul CSM constată că, domnul Chihai Veniamin a fost numit în funcția de 

judecător la Judecătoria sectorului Râșcani, municipiul Chișinău, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1580-VII din 27 noiembrie 2015, pe un termen de 

5 ani. 



În rezultatul reorganizării instanțelor judecătorești, în temeiul Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la reorganizarea judecătorească a fost emisă Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, potrivit căreia 

judecătorul Chihai Veniamin a fost transferat la Judecătoria Chișinău, instanță nou-

creată, începând cu 01 ianuarie 2017. 

 Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, magistratul 

Chihai Veniamin a fost desemnat judecător cu atribuții de judecător de instrucție la 

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), începând cu 01 ianuarie 2019. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, judecătorul 

propus pentru conferirea gradului de calificare nu a fost sancționat disciplinar pe 

parcursul ultimului an și a dat dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea 

justiției, actele judecătorești adoptate fiind de calitate ireproșabilă.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată, că 

magistratul nominalizat corespunde condițiilor legale nominalizate supra, din care 

considerente admite demersul în cauză şi va conferi gradul de calificare solicitat.  

Potrivit 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.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul exprimării a 9 

(nouă) voturi pro ale membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la ședință, în 

conformitate cu prevederile art. 13
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 11 

și 13 al Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, art. 

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

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1.  Se admite demersul vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău 

(sediul Ciocana), referitor la acordarea gradului de calificare unui judecător.  

2. Se conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Veniamin Chihai de la 

Judecătoria Chișinău. 

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

zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare judecătorului vizat și se 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Dorel MUSTEAȚĂ 


