
H O T Ă R Î R E 

cu privire la avizele consultative pe marginea verificării unor judecători  

 

01 noiembrie 2016                                                                                     mun. Chişinău 

nr. 738/30 

 

Examinînd în şedinţă închisă chestiunea cu privire la avizele consultative pe marginea 

verificării unor judecători, audiind informaţia membrului CSM, Anatolie Țurcan, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

În vederea respectării prevederilor art. 8 din Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind 

verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice și a hotărîrii CSM nr. 54/3 din 

09.02.2016, Consiliul Superior al Magistraturii a iniţiat verificarea în privința judecătorilor 

Vascan Nina Gheorghe (Curtea de Apel Chișinău) și Ghencea Constantin Ilie (Judecătoria 

Cantemir). 

După desfășurarea măsurilor de verificare, la Consiliul Superior al Magistraturii au 

parvenit avizele consultative ale organului de verificare, întocmite în privința judecătorilor 

Vascan Nina Gheorghe și Ghencea Constantin Ilie.   

Potrivit avizelor consultative, organul de verificare nu a obținut date cu privire la 

nerespectarea legislației sau factori de risc în activitatea judecătorului Ghencea Constantin 

Ilie, însă în privința judecătorului Vascan Nina Gheorghe organul de verificare a indicat că a 

obținut date cu privire la nerespectarea legislației sau factori de risc în activitate. Totodată, s-

a menționat că informațiile din chestionare, comunicate de judecători, sunt autentice. 

Judecătorii nominalizați supra au luat cunoştinţă, sub semnătură, cu informaţia expusă 

în avizul organului de verificare și nu l-au contestat.  

În contextul celor expuse, referitor la datele organului de verificare indicate în privința 

judecătorului Vascan Nina, Plenul Consiliului remarcă faptul că, anterior inițierii verificării 

în privința magistratului, Inspecția judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a 

examinat informația directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din 10.06.2016 

cu privire la unele hotărîri judecătorești adoptate de unii magistrați, în rezultatul examinării 

unor cauze civile. 

În informația adresată Inspecției judiciare, SIS a indicat și despre cauza examinată de 

judecătorul Vascan Nina, invocată în avizul consultativ.  

Prin urmare, Inspecția judiciară a întocmit o Notă informativă, constatînd că, prin 

decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de 

Justiție, a fost casată hotărîrea Curții de Apel Chișinău, pronunțată de judecătorul Vascan 

Nina pe cauza menționată în avizul consultativ al SIS, fiind emisă o nouă hotărîre. 

Totodată, Inspecția judiciară a menționat că instanța de recurs nu a constatat că instanța 

de fond a încălcat normele imperative sau practica judiciară uniformă. 

În cadrul ședinței Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Vascan 

Nina nu a expus careva obiecții.  

Avînd în vedere circumstanțele constatate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

examinînd în şedinţă avizele consultative în privinţa judecătorilor Vascan Nina Gheorghe și 

Ghencea Constantin Ilie, inclusiv și Nota informativă a Inspecției judiciare, consideră că nu 



există careva factori de risc în privinţa acestor judecători și concluzionează că pot fi 

considerați compatibili cu interesele funcţiei publice. 

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

dispoziţiilor art. 15 din Legea cu privire la verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii 

publice, art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se ia act de avizele consultative ale organului de verificare în privinţa judecătorilor 

Vascan Nina Gheorghe (Curtea de Apel Chișinău) și Ghencea Constantin Ilie (Judecătoria 

Cantemir). 

2. Se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice judecătorii Vascan Nina 

Gheorghe (Curtea de Apel Chișinău) și Ghencea Constantin Ilie (Judecătoria Cantemir). 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare, Serviciului de Informaţii şi 

Securitate al Republicii Moldova, se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                           Victor Micu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


