
    

H O T Ă R Î R E 

cu privire la declarațiile de abținere a membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii, Dorel Musteață și Ion Druță, de la examinarea chestiunii cu privire 

la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 20 aprilie 2018, emise 

împotriva judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău 

 

16 octombrie 2018                                                                            mun. Chişinău  

nr. 417/21 

 

Examinînd declarațiile de abținere a membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii, Dorel Musteață și Ion Druță, de la examinarea chestiunii cu privire 

la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 20 aprilie 2018, emise 

împotriva judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

  Pe ordinea de zi a şedinţei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 

16 octombrie 2018 a fost inclusă chestiunea cu privire la contestarea hotărîrii 

Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 20 aprilie 2018, emise împotriva judecătorului 

Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău (sediul Botanica). 

În cadrul ședinței Plenului CSM, membrul CSM, Dorel Musteață a declarat 

abţinere de la examinarea chestiunii respective în legătură cu relațiile anterioare de 

prietenie și cu declarațiile făcute de judecătorul Gheorghe Balan împotriva 

candidaturii domnului Dorel Musteață de a fi înscris în concursul pentru calitatea 

de  membru al CSM. Magistratul a considerat că aceste împrejurări nu-i permit să 

participe la examinarea contestației depuse de Gheorghe Balan împotriva  hotărîrii 

Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 20 aprilie 2018 . 

Totodată, domnul Ion Druță, membru al CSM a declarat abținere de la 

examinarea chestiunii respective la fel invocînd despre relațiile colegiale între el și 

judecătorul Gheorghe Balan în perioada cînd au activat împreună în calitate de 

judecători, în aceiași instanță de judecată.  

În conformitate cu art. 18 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii nu poate participa la examinarea problemei şi urmează a fi 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 este obligat să declare autorecuzare.  

În acest sens, Plenul CSM reține că, motivele invocate în  cererea de abținere 

de către membrul CSM, Dorel Musteață, constituie împrejurări care ar pune la 



îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea lui la examinarea  contestației depuse de 

judecătorul Gheorghe Balan. 

Cît privește cererea de abținere, declarată de  membrul CSM, Ion Druță, 

Plenul CSM o consideră neîntemeiată, avînd în vedere faptul că majoritatea 

membrilor CSM se cunosc cu contestatarul Gheorghe Balan, aflîndu-se în relații 

colegiale, avînd în vedere faptul că acesta a activat în sistemul judecătoresc, în 

calitate de judecător,  timp de mai mult de 20 ani. Prin urmare, faptul că membrul 

CSM, Ion Druță a activat în aceiași instanță cu contestatarul, aflîndu-se în relații de  

muncă, nu poate servi temei de abținere.  

Analizînd cererile de abținere, luînd act de argumentele domnilor Dorel 

Musteață și Ion Druță, și de opinia contestatarului Gheorghe Balan, care a 

considerat că cererile de  abținere sunt întemeiate și urmează a fi admise, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul de a nu lăsa loc de înterpretări, 

conchide că cererea de abținere a domnului Dorel Musteață urmează a fi admisă, 

iar cererea de abținere a domnului Ion Druță urmează a fi respinsă. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor 

art. 4, 17, 18 şi 24 din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. Se admite cererea de abţinere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Dorel Musteață, de la examinarea chestiunii cu privire la contestarea 

hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 20 aprilie 2018, emise împotriva 

judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău (sediul Botanica). 

2. Se respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere a membrului Consiliului 

Superior al Magistraturii, Ion Druță, de la examinarea chestiunii cu privire la 

contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 20 aprilie 2018, emise 

împotriva judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Botanica). 

 

 Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Victor MICU 


