
H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererile unor judecători de remitere a materialelor Colegiului de evaluare 

a performanțelor judecătorilor în vederea realizării procedurii de evaluare pentru 

numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă 

 

10 decembrie 2019                                                                                   mun. Chişinău 

nr. 406/31 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererile unor judecători de remitere a 

materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea 

realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului 

de vârstă, luând act de informația membrului CSM, Luiza Gafton, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii     

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit cererile judecătorilor Victor 

Sandu de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, Nicolae Pasecinic, Judecătoria 

Chișinău, sediul central și Natalia Bobu, Judecătoria Edineț, sediul central referitor la 

remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în 

vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea 

plafonului de vârstă. 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) și (4) din Legea cu privire la 

selecția, evaluarea performanțelor şi cariera judecătorilor stabilește, că „judecătorul 

este supus evaluării performanțelor în mod extraordinar fie din propria iniţiativă a 

acestuia, fie în cazul obţinerii calificativului „insuficient” la evaluarea periodică” și 

„Judecătorul este supus evaluării performanţelor în mod extraordinar şi în cazul: a) 

numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă; b) promovării la o instanţă 

superioară; c) numirii în funcția de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă; d) 

transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară.” 

Consiliul constată că judecătorii Victor Sandu, Nicolae Pasecinic și Natalia Bobu 

au solicitat evaluarea extraordinară în scopul înaintării propunerii de numire în funcție 

până la atingerea plafonului de vârstă, în legătură cu expirarea împuternicirilor. Prin 

urmare, Plenul CSM va remite materialele în privința judecătorilor vizați Colegiului 

de evaluare a performanțelor judecătorilor pentru evaluare extraordinară. 

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. La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, 

răspunderea disciplinară a acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a 

judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără 

drept de vot, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează și în 

lipsa celorlalți invitați.  



În baza examinării materialelor referitoare la caz, ținând cont de rezultatul 

exprimării a 8 voturi pro ale membrilor prezenți la ședință cu drept de vot, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii acceptă cererile nominalizate supra cu referire la 

remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 13 din Legea cu privire la selecția, evaluarea performanțelor şi cariera 

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

Magistraturii, art.191 alin.(3) din Codul administrativ al Republicii Moldova 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

          1. Se admit cererile judecătorilor Victor Sandu, Nicolae Pasecinic și Natalia 

Bobu privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor 

judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție 

până la atingerea plafonului de vârstă. 

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

de 30 de zile din data comunicării. 

 3. Hotărârea se remite persoanelor vizate și se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Dorel MUSTEAȚĂ 

 
 


