
    

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău, Lidia Bulgac 

referitor la desemnarea unor judecători specializați în controlul judiciar asupra 

activității de testare a integrității profesionale 

 

16 aprilie 2020                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 64/6                 
  

Examinând demersul președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău, Lidia 

Bulgac referitor la desemnarea unor judecători specializați în controlul judiciar asupra 

activității de testare a integrității profesionale, luând act de informaţia membrului 

CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 
 

C O N S T A T Ă: 
 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

interimar al Curții de Apel Chișinău, Lidia Bulgac, prin care solicită desemnarea unor 

judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrități 

profesionale. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține faptul că, prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 829/33 din 29 noiembrie 2016, Consiliul Superior al 

Magistraturii, cu consultarea Centrului National Anticorupție şi Serviciului de 

Informații şi Securitate, a elaborat și a aprobat Regulamentul cu privire la selectarea şi 

desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra activității de testare 

a integrității profesionale. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr. 66/4 din 06 februarie 2018, au fost modificate 

prevederile Regulamentului referitoare la condițiile de eligibilitate şi la termenele de 

numire a judecătorilor de drept comun pentru exercitarea atribuțiilor de judecător 

specializat în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale, 

prevăzute de pct. 3 lit. a), b), g) și pct. 12, 13.  

În vederea respectării prevederilor Regulamentului prin Hotărârea Plenului 

CSM nr. 43/3 din 5 februarie 2019 în calitate de judecători specializați în controlul 

judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale au fost desemnați Clima 

Vladislav, Malîi Ala și Palanciuc Ecaterina. 

În conformitate cu pct. 13 din Regulamentul cu privire la selectarea şi 

desemnarea judecătorilor specializaţi în controlul judiciar asupra activităţii de testare 

a integrităţii profesionale aprobat, prin Hotărârea CSM nr. 829/33 din 29 noiembrie 

2016 și modificat prin Hotărârea CSM nr. 66/4 din 06 februarie 2018, listele 

judecătorilor se vor actualiza în fiecare an.  

În acest context, în vederea respectării prevederilor Regulamentului prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 2/1 din 14 ianuarie 2020 în calitate de judecător 

specializat în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale a 

mai fost desemnat judecătorul Alexandru Gafton. 

Astfel, avînd în vedere necesitatea asigurării celerității proceselor respective, 

președintele interimar al Curții de Apel Chișinău, Lidia Bulgac solicită desemnarea 



încă a doi judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a 

integrității profesionale. 

Potrivit art. 6
1
 alin. (1

1
) din Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească constituirea completelor de judecată şi desemnarea 

preşedinţilor acestora se fac la începutul anului prin dispoziţie a preşedintelui 

instanţei.  

Totodată, potrivit prevederilor art 16
1
 alin. (1) lit. h) președintele instanței 

judecătorești constituie completele de judecată şi decide asupra schimbării 

membrilor acestora, în condiţiile art.6
1 
alin.(1

1
) .  

Conform pct. 3 și pct. 4 din Regulament la selectarea şi desemnarea unui 

judecător de drept comun pentru exercitarea atribuțiilor de judecător specializat 

urmează a fi respectate următoarele criterii: 

 - să activeze minim 2 ani în funcţie de judecător; 

 - să nu fie supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimilor 2 ani de 

activitate;  

- să nu dețină funcție administrativă şi să nu exercite atribuțiile judecătorului 

de instrucție;  

- să nu fie membru în cadrul Colegiului de evaluare a performanțelor 

judecătorilor, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor și Colegiului 

disciplinar, din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii;  

- să nu existe o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la 

ridicarea imunității judecătorului.  

În același timp, potrivit Regulamentului menționat supra, președinții din cadrul 

judecătoriilor și curților de apel remit la Consiliul Superior al Magistraturii lista 

judecătorilor, care întrunesc criteriile prevăzute la pct. 3 din prezentul Regulament, 

fiind ataşat consimțământul judecătorilor incluşi în liste pentru a fi desemnați în 

calitate de judecători specializaţi.  

Astfel, în vederea revizuirii listelor judecătorilor care vor fi specializați pentru 

anul 2020 în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale a 

judecătorilor președintele interimar al Curții de Apel Chișinău a propus Consiliului 

candidaturile judecătorilor Negru Maria și Secrieru Ion.  

Subsecvent, în conformitate cu prevederile pct. 4 din Regulamentul cu privire 

la selectarea şi desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra 

activității de testare a integrității profesionale, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM 

nr. 829/33 din 29 noiembrie 2016, judecătorii desemnați şi-au exprimat 

consimțământul în acest sens.  

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorității membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți 

invitați. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii de drept ai 

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

Examinând în ședința Plenului demersul președintelui interimar al Curții de 

Apel Chișinău, Lidia Bulgac, referitor la desemnarea unor judecători specializați în 

controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale în urma 

procedurii de votare cu 13 (treisprezece) voturi pro ale membrilor prezenți la ședință, 



Plenul CSM consideră oportună admiterea demersului și va desemna judecătorii 

Negru Maria și Secrieru Ion în calitate de judecători specializați în controlul judiciar 

asupra activității de testare a integrității profesionale a judecătorilor.  

 Învederînd cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 

pct. 13 din Regulamentul cu privire la selectarea şi desemnarea judecătorilor 

specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale, 

art.6
1 

alin. (1
1
) , 16

1
 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, art. 4, 17, 24 și din Legea cu privire la Consiliul Superior 

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se admite demersul președintelui interimar al Curții de Apel Chișinău, Lidia 

Bulgac, referitor la desemnarea unor judecători specializați în controlul judiciar 

asupra activității de testare a integrității profesionale.  

2. Se desemnează judecătorii Negru Maria și Secrieru Ion în calitate de 

judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testate a integrității 

profesionale.  

3. Judecătorii specializați, grefierii și asistenții judiciari în termen de cel mult 10 

zile lucrătoare după desemnarea în funcție vor înainta Serviciului de Informație și 

Securitate documentele de rigoare pentru perfectarea dreptului de acces la secretul de 

stat, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere prevăzute în pct. 9 din Regulamentul 

cu privire la selectarea şi desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar 

asupra activității de testare a integrității profesionale.  

4. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 zile.  

5. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare și executare Curții de Apel 

Chișinău şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Luiza GAFTON 

 

http://www.csm.md/

