
 
    

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la desemnarea a patru membri din rândurile judecătorilor în componența 

Consiliului Institutului Național al Justiției 

13 noiembrie 2018                                                                                   mun. Chișinău 

 nr. 501/24  
 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea a patru membri din rândurile 

judecătorilor în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, luând act de 

informația membrului Consiliului Superior al Magistraturii Nina Cernat, Plenul 

Consiliul Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea privind Institutul 

Național al Justiției nr. 152-XVI din 08 iunie 2006, Consiliul Institutului Național al 

Justiției este organul suprem de conducere al Institutului, alcătuit din 13 membri, 

dintre care 7 sunt desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul 

judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri.  

Conform art. 4 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii nr. 947-XII din 19 iulie 1996, Consiliul Superior al Magistraturii 

desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Național la Justiției. 

Prin Hotărârea CSM nr. 608/20 din 15 iulie 2014, judecătorii Catan Liliana, 

Bejenaru Iurie, Alexandru Spoială, Bostan Angela, au fost desemnați în calitate de 

membri ai Consiliului Institutului Național al Justiției pe o durată de 4 ani. Mandatul 

membrilor menționați, ai Consiliului INJ, a expirat la 15 iulie 2018. Această 

circumstanță implică necesitatea desemnării de către Consiliul Superior al 

Magistraturii a 4 membri în componenta Consiliului INJ.  

În acest context,  în baza demersului directorului  Institutului Național al 

Justiției  Diana Scobioală, prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

324/16 din 03 iulie 2018, a fost anunțat concursul cu privire la desemnarea a patru 

membri în componența Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul 

judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri.  

Cereri de participare la concursul pentru selectarea membrilor în Consiliul INJ 

au depus judecătorii: Spoială Alexandru, (Curtea de Apel Chișinău), Șleahtițki 

Svetlana, (Curtea de Apel Bălți), Guzun Maria, (Curtea de Apel Chișinău), Robu 

Oxana, (Curtea de Apel Chișinău), Simciuc Natalia, (Curtea de Apel Chișinău), 

Sternioală Oleg, (Curtea Supremă de Justiţie), Pavliuc Ghenadie, (vicepreședinte 

Judecătoria Chișinău), Burduh Victor, (Curtea Supremă de Justiţie), Bostan Angela, 

(Curtea de Apel Chișinău).  

La data petrecerii concursului, judecătorii Spoială Alexandru și Sternioală Oleg 

și-au retras cererile de participare la concursul în cauză, acestea fiind admise.  



În cadrul ședinței Plenului CSM, judecătorii Robu Oxana, Simciuc Natalia și 

Bostan Angela, și-au susținut cererile de participare la concurs, iar judecătorii 

Șleahtițki Svetlana, Guzun Maria, Pavliuc Ghenadie, Burduh Victor au solicitat 

examinarea chestiunii date în  lipsa lor. 

 Plenul CSM a decis petrecerea concursului pentru selectarea membrilor în 

Consiliul INJ în lipsa candidaților Șleahtițki Svetlana, Guzun Maria, Pavliuc 

Ghenadie, Burduh Victor. 

Potrivit prevederilor alin.(1), (2) și (3) al art.24 Legea nr. 947 din 19 iulie 1996  

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii 

adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului 

prevăzut la art.19 alin.(4). La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera 

judecătorilor, răspunderea disciplinară a acestora, sancţionarea şi eliberarea din 

funcţie a judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii 

participă fără drept de vot.” 

 Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa 

celorlalţi invitaţi. 

 Consiliul Superior al Magistraturii, în urma deliberării, pronunţă public 

dispozitivul hotărîrii, fapt care se consemnează într-un proces-verbal. Hotărîrea 

motivată, care conţine şi numărul de voturi, se redactează în cel mult 30 de zile şi se 

semnează de preşedintele şedinţei. 

Potrivit prevederilor alin.(2) art.1 Legea nr.544 din 20 iulie 1995  cu privire la 

statutul judecătorului, judecătorul este persoana învestită constituţional cu atribuţii 

de înfăptuire a justiţie.  

Astfel sarcina de bază a judecătorului ține de înfăptuirea justiției. 

Totodată, potrivit prevederilor art.14 lit.b) din Legea vizată judecătorii au 

dreptul 

 să fie aleşi în organele autoadministrării judecătoreşti. 

Potrivit dispoziției art.6 Legea privind Institutul Național al Justiției nr. 152-XVI 

din 08 iunie 2006,  Consiliul este organul suprem de conducere al Institutului 

Național de Justiție,  care este o instituţie publică ce realizează formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător, formarea continuă a judecătorilor în funcţie, a 

grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, 

precum şi formarea iniţială şi continuă a altor persoane care activează în sectorul 

justiţiei. 

Prin prisma acestor prevederi legale, Plenul CSM are obligația de a respecta 

principiul proporționalității reprezentării în Consiliu a judecătorilor de toate nivelele: 

Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel, judecătorii, ținînd cont de numărul de 

judecători antrenați în aceste instanțe. 



Plenul CSM constată că, la moment în Consiliul Institutului Național al Justiției 

sunt desemnați  judecătorii Mariana Pitic de la Curtea Supremă de Justiție, Mihailă 

Viorica de la Curtea de Apel Chișinău și Gherasim Dumitru de la Judecătoria Bălți. 

Audiind informația prezentată de raportor, privitor la cariera judecătorilor- 

candidați la concursul pentru selectarea membrilor în Consiliul INJ, în urma 

dezbaterilor pe marginea fiecărui candidat, ținînd cont de  faptul că unii din 

participanții la concurs  sunt antrenați și în  alte activități,  ce nu țin nemijlocit de 

înfăptuirea justiției, în rezultatul exprimării votului de către membrii Plenului 

Consiliul Superior al Magistraturii, cu 8 (opt) voturi „pro” îi va desemna în 

componența Consiliului Institutului Național al Justiției pe o perioadă de 4 ani pe 

judecătorii: Burduh Victor de la Curtea Supremă de Justiție, Pavliuc Ghenadie de la 

Judecătoria Chișinău și cu 7 (șapte) voturi „pro” și un vot „contra” judecătorul Robu 

Oxana de la Curtea de Apel Chișinău.  

Ceilalți candidați nu au acumulat voturile necesare pentru a fi desemnați în 

Consiliul INJ. 

În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, conform prevederilor 

art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea privind Institutul National al Justiției şi art. 4 şi 24 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se desemnează în calitate de membri în componența Consiliului Institutului 

Național al Justiției, pe un mandat de patru ani, următorii judecătorii:  

- Burduh Victor, Curtea Supremă de Justiție;  

- Robu Oxana, Curtea de Apel Chișinău;  

- Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău;  

2. Se anunță un nou concurs pentru ocuparea funcției de membru în componența 

Consiliului Național al Justiției pe un termen de patru ani. 

3. Se acordă un termen de 10 zile din momentul publicării Hotărârii pe pagina 

web a CSM pentru depunerea cererilor de persoanele care doresc să fie membri ai 

Consiliului INJ din rândul judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri. 

4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

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

5. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază spre informare instanțelor 

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

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                   Victor MICU 


