
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la încetarea mandatului membrilor CSM şi detaşarea judecătorilor 

aleşi în calitate de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 

 

28 noiembrie 2017                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 765/34 

  

Examinând chestiunea cu privire la detaşarea judecătorilor aleşi în funcția de 

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, luând act de informația raportorului 

Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La 19 iulie 1996 a fost adoptată Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii,  publicată în Monitorul Oficial nr. 186-188 din 03 octombrie 1996. 

 Astfel, conform art. 3 alin. (2) lit. a) al Legii nominalizate, Consiliul Superior al 

Magistraturii este constituit din 12 membri. Şase membri din rîndul judecătorilor, 

inclusiv 2 membri supleanţi, sunt aleşi în Consiliul Superior al Magistraturii prin vot 

secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, aceştia reprezentînd toate 

nivelurile instanţelor judecătoreşti. Se consideră aleşi membri şi membri supleanţi ai 

Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care au acumulat mai mult de 

jumătate din voturile celor prezenţi la adunare, potrivit ordinii descrescătoare a 

voturilor obţinute. 

        În legătură cu expirarea mandatelor de membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii, aleși în componenţa Consiliului din partea judecătorilor Curţii Supreme 

de Justiţie, curților de apel și a judecătoriilor, a apărut necesitatea alegerii noii 

componențe a Consiliului. 

 În acest sens, prin Hotărîrea nr. 542/25 din 08 august 2017, Consiliul Superior 

al Magistraturii a decis includerea chestiunii privind alegerea membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii în agenda ședinței extraordinare a Adunării Generale a 

Judecătorilor. 

Adunarea Generală a Judecătorilor din 20 octombrie 2017 a adoptat Hotărîrea 

nr. 5, cu privire la validarea proceselor-verbale ale Comisiei speciale, ce ţin de 

alegerea membrilor și membrilor supleanți în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, prin care în calitate de membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii, pentru un mandat de 4 ani au fost aleși judecătorii: 

din partea Curții Supreme de Justiție  

-Victor MICU  

-Petru MORARU  

din partea curților de Apel  

-Nina CERNAT, Curtea de Apel Chișinău  



-Alexandru GHEORGHIEȘ, Curtea de Apel Bălți  

din partea judecătoriilor 

-Dorel MUSTEAȚĂ, Judecătoria Chișinău  

-Anatolie GALBEN, Judecătoria Chișinău 

Potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea 

activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi de Adunarea 

Generală a Judecătorilor sunt detaşaţi pe durata exercitării mandatului de membru al 

Consiliului. 

Totodată, potrivit hotărîrii AGJ sus-menționate, mandatul de membru și 

membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii, va începe să curgă din 

momentul detașării acestuia prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii. 

 În contextul celor relatate, Plenul CSM menționează că prin Hotărârea Plenului 

CSM nr. 850/37 din 26 noiembrie 2013 judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie, 

Dumitru Visternicean şi Tatiana Răducanu, şi judecătorul Anatolie Ţurcan de la 

Curtea de Apel Chişinău, au fost detașați, în calitate de membri ai Consiliului 

Superior al Magistraturii începînd cu data de 29 noiembrie 2013, pe perioada 

exercitării mandatului de 4 ani.  

Ulterior, prin Hotărîrea nr. 801/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie a doamnei Tatiana Răducanu și 

a propus Parlamentului Republicii Moldova eliberarea acesteia din funcţia de 

judecător al Curții Supreme de Justiție, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului. La 08 decembrie 2016, Parlamentul 

Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr. 258, care a intrat în vigoare la data adoptării, a 

eliberat-o pe doamna Tatiana Răducanu din funcția de judecător al Curții Supreme de 

Justiție, în baza cererii de demisie. În conformitate cu legislația în vigoare, demisia 

din funcția de judecător atrage după sine și încetarea mandatului de membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, în caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii în temeiul art. 12 alin. (1) lit. b)-e), mandatul va fi continuat de către 

membrul supleant ales în condiţiile art. 3 alin. (4). Totodată, în conformitate cu pt. 40
2 
 

al Regulamentului cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor, ”în 

caz de demisie, suspendare, cerere proprie, revocare a mandatului sau deces a 

membrului Consiliului al Magistraturii, calitatea de membru este ocupat de membrul 

supleant ales de Adunarea Generală a Judecdătorilor, care, a acumulat cel mai mare 

număr de voturi…”. Ținînd cont de cel mai mare număr de voturi acumulat de 

membrul supleant la Adunarea Generală a Judecătorilor din 22 noiembrie 2013, prin 

Hotărîrea CSM nr. 903/37 din 20 decembrie 2016 a fost detașată în calitate de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Nina Cernat de la Curtea 



de Apel Chișinău, începînd cu 02 ianuarie 2017 pentru perioada rămasă din mandatul 

membrului demis.  

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 34/2 din 21 ianuarie 2014, a fost detașat, 

începînd cu data de 18 ianuarie 2014, pe perioada exercitării mandatului de membru 

al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Judecătoriei Rîşcani, mun. 

Chişinău, Victor Micu. 

Prin hotărârea Plenului CSM nr. 261/10 din 18 martie 2014 a fost detașat, 

judecătorul Vera Toma de la Curtea de Apel Bălţi, începînd cu 15 martie 2014, pentru 

perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.  

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 780/26 din  07 octombrie 2014 a fost detașat, 

începînd cu 06 octombrie 2014, pentru perioada exercitării mandatului de membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Dorel Musteaţă de la Judecătoria 

Anenii Noi. 

În conformitate cu hotărîrile sus-citate mandatul membrilor actuali ai 

Consiliului Superior al Magistraturii aleși din partea instanțelor de judecată, expiră 

după cum urmează: Dumitru Visternicean, Nina Cernat, şi Anatolie Ţurcan-la 29 

noiembrie 2017, Victor Micu-la 18 ianuarie 2018, Vera Toma-la 15 martie 2018 și 

Dorel Musteață-la 06 octombrie 2018. 

Totodată, având în vedere necesitatea întocmirii actelor de predare–primire a 

documentelor care se află în proces de executare, precum și a altor materiale aferente 

activității acestora, în conformitate cu alin. 1) lit. (a) al articolului 12 din Legea cu 

privire la CSM, reieșind din circumstanța de fapt enunțată supra, Plenul Consiliului 

va lua act de expirarea mandatelor membrilor CSM: Dumitru Visternicean, Nina 

Cernat şi Anatolie Ţurcan-la 30 noiembrie 2017.  

Potrivit celor expuse, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire 

la CSM, ținînd cont de Hotărîrea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 5 din 20 

octombrie 2017, în vederea asigurării activităţii eficiente a Consiliului Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului va dispune detașarea membrilor CSM din partea 

judecătorilor după cum urmează:  

-Petru MORARU, judecător la Curtea Supremă de Justiție se va detașa pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începînd 

cu 01 decembrie 2017;  

-Victor MICU, judecător la Curtea Supremă de Justiție se va detașa pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începînd 

cu 19 ianuarie 2018;  

-Nina CERNAT, judecător la Curtea de Apel Chișinău se va detașa pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începînd 

cu 01 decembrie 2017;  



-Alexandru GHEORGHIEȘ, judecător la Curtea de Apel Bălți se va detașa pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începînd 

cu 16 martie 2018;  

-Anatolie GALBEN, judecător la Judecătoria Chișinău, se va detașa pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începînd 

cu 19 ianuarie 2018;  

-Dorel MUSTEAȚĂ, judecător la Judecătoria Chișinău, se va detașa pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 07 octombrie 2018.  

Totodată, în conformitate cu alin. (6), (7) ale art. 1 din  Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu 

excepția membrilor de drept, nu pot exercita o altă activitate remunerată decât cea 

didactică şi științifică. Prin urmare, la alegerea în calitate de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii, persoanele care ocupă funcții administrative, în termen de 

30 de zile din data alegerii, depun cerere de suspendare a activității administrative 

pentru perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Pentru cele precedate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se 

de prevederile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1.  Se constată expirarea mandatelor membrilor CSM: Dumitru Visternicean, 

Nina Cernat şi Anatolie Ţurcan-la 30 noiembrie 2017. 

2. Se dispune detașarea membrilor CSM din partea judecătorilor după cum 

urmează:  

-Petru MORARU judecător la Curtea Supremă de Justiție se detașează pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 01 decembrie 2017, până la 01 decembrie 2021, inclusiv;  

-Victor MICU, judecător la Curtea Supremă de Justiție se detașează pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 19 ianuarie 2018, până la 19 ianuarie 2022, inclusiv;  

-Nina CERNAT, judecător la Curtea de Apel Chișinău, se detașează pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 01 decembrie 2017, până la 01 decembrie 2021, inclusiv;  

-Alexandru GHEORGHIEȘ, judecător la Curtea de Apel Bălți, se detașează pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 16 martie 2018, până la 16 martie 2022, inclusiv; 

-Anatolie GALBEN, judecător la Judecătoria Chișinău, se detașează pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 19 ianuarie 2018, până la 19 ianuarie 2022, inclusiv;  



-Dorel MUSTEAȚĂ, judecător la Judecătoria Chișinău, se detașează pentru 

exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, începând 

cu 07 octombrie 2018,  până la 07 octombrie 2022, inclusiv; 

3. Contabilitatea va efectua calculele salariale membrilor detașați în condițiile 

legii. 

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

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.    

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

judecătorești şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 


