
 
 

HOTĂRÎRE 

cu privire la detașarea judecătorului Luiza Gafton de la Curtea Supremă de Justiție 

în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

 

06 noiembrie 2018                                                                                mun. Chişinău 

nr. 490/23 

 

Examinînd chestiunea cu privire la detașarea judecătorului Luiza Gafton de la 

Curtea Supremă de Justiție în calitate de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, audiind informaţia Președintelui CSM Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La 20 octombrie 2017 s-a desfășurat ședința extraordinară a Adunării 

Generale a Judecătorilor, în cadrul căreia au fost aleși membrii permanenți și 

supleanți ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

În conformitate cu Hotărîrea nr. 5 din 20 octombrie 2017 a Adunării 

Generale a Judecătorilor, domnul Alexandru Gheorghieș – judecător și președinte 

al Curții de Apel Bălți, a fost ales membru permanent al Consiliului Superior al 

Magistraturii din partea judecătorilor curților de apel pentru un mandat de 4 ani. 

Prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 765/34 din 28 noiembrie 2017 magistratul 

a fost detașat pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, începând cu 16 martie 2018, până la 16 martie 2022, inclusiv. 

Ulterior, domnul Alexandru Gheorghieș a depus o cerere la Consiliul Superior 

al Magistraturii, prin care a solicitat încetarea mandatului de membru al CSM în 

temeiul art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Prin Hotărîrea nr. 450/21 din 16 octombrie 2018 Plenul CSM a dispus 

încetarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii al 

domnului Alexandru Gheorghieș, începînd cu 17 octombrie 2018.                                                                       

Conform art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, mandatul de membru al Consiliului încetează în cazul depunerii 

cererii proprii, astfel, funcția respectivă devenind vacantă, iar potrivit art. 13 alin. 

(1) din aceeași Lege, în caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii în temeiul art. 12 alin. (1) lit. b)-e), mandatul urmează a fi 

continuat de membrul supleant ales în condiţiile art. 3 alin. (4) din Legea 

respectivă. 

Astfel, în baza art. 3 alin. (4) din Legea menționată supra, 2 membri supleanţi 

sunt aleşi prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor, fiind considerați 

aleşi judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi 

la Adunare, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute. 

În temeiul pct. 40
2
 din Regulamentul cu privire la funcţionarea Adunării 

Generale a Judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea AGJ nr. 1 din 23 noiembrie 

2012, în cazul depunerii cererii proprii de membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, calitatea de membru este ocupată de membrul supleant ales de 

Adunarea Generală a Judecătorilor care a acumulat cel mai mare număr de voturi. 



 
 

În acest context, potrivit Hotărîrii nr. 5 a Adunării Generale a Judecătorilor 

din 20 octombrie 2017, în calitate de membri supleanți ai Consiliului Superior al 

Magistraturii au fost aleși judecătorii Luiza Gafton de la Curtea Supremă de 

Justiție cu 298 de voturi și Anatolie Pahopol de la Curtea de Apel Chișinău cu 256 

de voturi. Prin urmare, judecătorul Luiza Gafton a acumulat numărul cel mai mare 

de voturi.  

Totodată, în baza art. 3 alin. (5) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii și art. 24
1
 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi 

de Adunarea Generală a Judecătorilor sînt detaşaţi pe durata exercitării mandatului 

de membru al Consiliului, pe o durată de 4 ani, conform art. 9 alin. (1) din Legea 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Potrivit pct. 40
2 

și 40
3
 din Regulamentul cu privire la funcţionarea Adunării 

Generale a Judecătorilor, membrul supleant în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii urmează a fi detaşat prin hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru perioada rămasă de activitate a membrului demis. 

În acest sens, menționăm că, prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 765/34 din 28 

noiembrie 2017 domnul Alexandru Gheorghieș a fost detașat pentru exercitarea 

mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu 16 

martie 2018, până la 16 martie 2022, inclusiv. 

În consecință, membrul supleant urmează a fi detașat pentru exercitarea 

mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pentru restul 

perioadei mandatului membrului demis, adică pînă la data de 16 martie 2022. 

Conform pct. 4.5 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 668/26 din 15 septembrie 2015, din momentul intrării în 

funcție membrul supleant are aceleași drepturi și obligațiuni ca și membrul 

Consiliului. 

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

Magistraturii, Plenul Consiliului adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi.   
Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului, în vederea asigurării activităţii 

eficiente a Consiliului Superior al Magistraturii, ținînd cont de numărul cel mai 

mare de voturi acumulat de membrul supleant la Adunarea Generală a 

Judecătorilor, cu votul unanim al membrilor CSM prezenți la ședință, dispune 

detașarea doamnei Luiza Gafton de la Curtea Supremă de Justiție, pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului pentru restul perioadei 

mandatului membrului demis. 

În temeiul art. 4, 13 alin. (1), 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, pct. 40
2
 și 40

3
 din Regulamentul cu privire la 

funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se detașează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

judecătorul Luiza Gafton de la Curtea Supremă de Justiție, începînd cu 06 

noiembrie 2018 pînă la 16 martie 2022 inclusiv. 



 
 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

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

3. Prezenta hotărîre se expediază, pentru informare, instanțelor judecătorești 

și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU 

 


