
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, referitor 

la înaintarea propunerii pentru acordarea distincției de stat unui judecător  

 

12 martie 2019                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 85/5 

 

Examinând demersul președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, cu 

privire la înaintarea propunerii pentru acordarea distincției de stat unui judecător, 

luând act de informaţia membrului CSM, Petru Moraru, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu referitor la înaintarea propunerii pentru 

acordarea distincției de stat unui judecător.  

Astfel, președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu propune decorarea 

judecătorului Grigore Șișcanu cu distincția de stat a Republicii Moldova „Gloria 

Muncii”. 

Examinând propunerea președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii relevă următoarele: Distincții de stat 

ale Republicii Moldova se consideră ordinele, crucilor, medaliile, inclusiv 

jubiliare, şi titlurile onorifice, ce se conferă persoanelor în semn de recunoștință şi 

apreciere a meritelor acestora. 

Distincțiile de stat se acordă în conformitate cu Regulamentul privind modul 

de propunere pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova și Legii 

nr. 1123 din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova. 

De asemenea, termenul de examinare a propunerilor pentru conferirea 

distincțiilor de stat este prevăzut în Regulamentul sus-nominalizat.  

În contextul rigorilor legale enunțate supra, Plenul CSM reține următoarele 

detalii relevante privind activitatea judecătorului propus spre decorare.  

Domnul Șișcanu Grigore și-a început activitatea în calitate de magistrat în 

anul 1980, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria raionului Cantemir 

prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 115 din  24 octombrie 1980.  

La 20 iunie 1982, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 27 a fost numit, prin 

transfer, în funcția de judecător și președinte al Judecătoriei raionului Grigoriopol, 

începând cu 21 iunie 1982, funcție pe care a deținut-o până la 11 iulie 1991. 

După care, prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 44 din 12 iulie 1991, a fost 

numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Nisporeni, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 86 din 08 aprilie 1996 a fost numit 

în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 511-IV din 30 

martie 2006, și, respectiv, nr. 349-V din 15 iunie 2010, a fost numit în funcția de 

președinte al Judecătoriei Nisporeni pentru două mandate consecutiv (a câte patru 

ani fiecare). 



Conform Hotărârii Plenului Consiliul Superior al Magistraturii nr. 624/26 

din 29 septembrie 2016, domnul Grigore Șișcanu a fost transferat în funcția de 

judecător la instanța nou-creată Judecătoria Ungheni, începând cu 01 ianuarie 

2017, unde activează până în prezent. 

Potrivit Hotărârilor Plenului CSM nr. 2 din 18 ianuarie 2001, și respectiv, nr. 

65/6 din 08 februarie 2011 domnului Șișcanu Grigore i-a fost conferit titlul 

onorific “Decan al autorității judecătorești”. 

Având în vedere experiența în muncă şi contribuția adusă la sporirea actului 

de justiție, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 20/1 din 25 ianuarie 2007 domnului 

Șișcanu Grigore i-a fost conferit titlul onorific“Veteran al sistemului judiciar”. 

Totodată, pentru succese remarcabile la înfăptuirea justiției, promovarea 

reformei judiciare, consolidarea independenței autorității judecătorești şi aportul 

personal la afirmarea încrederii societății în actul de justiție, prin Hotărârea 

Plenului CSM nr. 15/1 din 22 ianuarie 2009 i-a fost decernată “Diploma de 

Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. Pentru experiența de muncă, 

aptitudinile practice, dovada de perfecționare profesională continuă, îndeplinirea 

cu onestitate a îndatoririlor profesionale domnul Șișcanu Grigore mai deține 

“Medalia de Merit a Uniunii Juriștilor din România” (1999), Disticția AJRM “Cel 

mai bun președinte de instanță” (2007), precum și “Distincția Asociației 

Judecătorilor din Republica Moldova” (2014). 

Examinând propunerea președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, 

referitor la conferirea distincției de stat unui judecător, Plenul CSM reține că, 

potrivit art. 17
9
 din Legea nr.1123 din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat 

ale Republicii Moldova Ordinul "Gloria Muncii" se conferă pentru merite în 

muncă şi succese deosebite în toate domeniile de activitate. 

Plenul CSM relevă că, magistratul nominalizat activează o perioadă 

îndelungată în sistemul judecătoresc şi pe parcursul activității a dat dovadă de 

calificare profesională înaltă, competență, cunoștințe profunde în ramurile de drept 

practicate, responsabilitate, perseverență, contribuind activ la promovarea și 

implementarea reformelor în sectorul justiției, precum și la sporirea calității actului 

de justiție.  

Conform art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi. 

În acest sens, în rezultatul examinării materialelor relevante, cu 10 (zece) 

voturi pro ale membrilor CSM, prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturi pentru merite și succese deosebite în activitate şi contribuţie 

remarcabilă la consolidarea sistemului judecătoresc, spiritul de iniţiativă și 

promovarea reformelor în justiţie va propune Preşedintelui Republicii Moldova 

acordarea distincției de stat ”Gloria muncii” judecătorului Șișcanu Grigore.  

Reieșind din cele menționate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 3, 6, 9, 17
9
 din Legea nr. 1123 din 30 iulie 1992 cu 

privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



1. Se admite demersul președintelui Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu, 

referitor la înaintarea propunerii pentru acordarea distincției de stat unui judecător. 

2. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova conferirea distincţiei de stat 

”Gloria muncii” judecătorului Șișcanu Grigore (Judecătoria Ungheni). 

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

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

4. Hotărârea se expediază Preşedintelui Republicii Moldova, Judecătoriei 

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

(www.csm.md). 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

