
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la demersul Ministerului Justiției, referitor la desemnarea a trei reprezentanți 

ai CSM în componența Comisiei în vederea organizării și desfășurării concursului 

pentru selectarea unui membru din rîndul reprezentanților societății civile în Colegiul 

disciplinar al judecătorilor 

 

06 noiembrie 2018                                                                                       mun. Chişinău  

nr. 482/23  

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Ministerului Justiției, referitor la 

desemnarea a trei reprezentanți ai CSM în componența Comisiei în vederea organizării 

și desfășurării concursului pentru selectarea unui membru din rîndul reprezentanților 

societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, luînd act de informația 

membrului CSM, Serghei Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul ministrului justiției, 

Victoria Iftodi, prin care solicită desemnarea a 3 reprezentanți ai Consiliului în 

componența Comisiei în vederea organizării și desfășurării concursului pentru 

selectarea unui membru din rîndul reprezentanților societății civile în Colegiul 

disciplinar al judecătorilor.  

În acest context, Plenul CSM menționează că, Colegiul disciplinar al judecătorilor 

este un organ specializat al Consiliului Superior al Magistraturii.  

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor (Legea nr. 178 în continuare), Colegiul 

disciplinar este un organ independent, care examinează cauzele disciplinare în privinţa 

judecătorilor în funcţie şi judecătorilor demisionaţi, pentru faptele comise în timpul 

exercitării funcţiei de judecător, şi aplică sancţiuni disciplinare.   

În conformitate cu art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1) și (3) din Legea nr. 178, 

Colegiul disciplinar este format din 5 judecători şi 4 persoane din societatea civilă. 

Membrii Colegiului din rîndul judecătorilor se aleg de Adunarea Generală a 

Judecătorilor, iar membrii din rîndul reprezentanţilor societăţii civile, inclusiv 4 membri 

supleanţi, sînt numiţi de Ministrul Justiţiei, fiind selectaţi prin concurs public. 

Concursul este organizat de o comisie de selecţie a candidaţilor din care fac parte şi 

reprezentanţi desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii. Componenţa numerică şi 

nominală, modul de funcţionare a comisiei, precum şi criteriile de selecţie a candidaţilor 

sînt stabilite în Regulamentul privind selecţia membrilor colegiului disciplinar, aprobat 

de Ministerul Justiţiei, după consultarea Consiliului Superior al Magistraturii. 

În temeiul pct. 3-4 din Regulamentul privind selectarea reprezentanţilor societăţii 

civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 

nr. 91 din 01 februarie 2016, Comisia de selecţie a reprezentanţilor societăţii civile în 

Colegiul disciplinar al judecătorilor se constituie din 7 membri – 4 reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei şi 3 reprezentanţi ai CSM. Membrii Comisiei, ce reprezintă 

Consiliul Superior al Magistraturii se desemnează de acesta la solicitarea Ministerului 

Justiţiei, iar membrii Comisiei, ce reprezintă Ministerul Justiţiei, se desemnează prin 

ordin al ministrului justiţiei, componenţa nominală a Comisiei urmînd a fi aprobată prin 



 
 

ordinul ministrului justiţiei pentru fiecare concurs de selecţie a reprezentanţilor 

societăţii civile. 

În vederea respectării dispozițiilor legale menționate, Adunarea Generală a 

Judecătorilor, convocată la 20 octombrie 2017, a ales 5 judecători în componența 

Colegiului disciplinar, iar Ministerul Justiției, în rezultatul desfășurării concursurilor, 

prin Ordinele ministrului justiției nr. 481 din 04 mai 2016 și nr. 207 din 23 martie 

2018, a desemnat 4 membri în componența Colegiului respectiv din rîndul profesorilor 

titulari – Veronica Mocanu, Liliana Țurcan, Angela Otean și Stela Botnaru. 

Ulterior, la 17 septembrie 2018, membrul Colegiului disciplinar, Liliana Țurcan, a 

depus cerere de demisie, care a fost acceptată de Plenul CSM prin Hotărîrea nr. 389/20 

din 02 octombrie 2018, propunîndu-se Ministerului Justiţiei desemnarea unui nou 

membru în componența Colegiului disciplinar. 

Astfel, în rezultatul demisiei doamnei Liliana Țurcan, Ministerul Justiției urmează 

să instituie o Comisie ce va organiza și va desfășura concursul public pentru selectarea 

unui alt reprezentant al societății civile în componența Colegiului disciplinar al 

judecătorilor. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul 

deschis al majorităţii membrilor săi.  

Reieșind din prevederile legale expuse, în scopul completării componenței 

Colegiului disciplinar și asigurării desfășurării eficiente a activității acestuia, în 

rezultatul exprimării votului unanim de membrii CSM prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii admite demersul Ministerului Justiției și va 

desemna membrii CSM Nina Cernat, Dorel Musteață și Ion Postu în componența 

Comisiei de selecţie a reprezentanţilor societăţii civile în Colegiul disciplinar al 

judecătorilor. 

În temeiul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1) și (3) din Legea cu privire 

la răspunderea disciplinară a judecătorilor, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, pct. 3 și 4 din Regulamentul privind selectarea 

reprezentanţilor societăţii civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite demersul Ministerului Justiției, referitor la desemnarea a trei 

reprezentanți ai CSM în componența Comisiei în vederea organizării și desfășurării 

concursului pentru selectarea unui membru din rîndul reprezentanților societății civile 

în Colegiul disciplinar al judecătorilor. 

2. Se desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii Nina Cernat, 

Dorel Musteață și Ion Postu în componența Comisiei de selecţie a reprezentanţilor 

societăţii civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor. 

3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării.  

4. Hotărîrea se expediază Ministerului Justiției şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                                     Victor MICU 


