HOTĂRÎRE

cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la acordarea
gradului de calificare unor judecători
mun. Chişinău

27 aprilie 2016
nr. 283/13

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor
judecătorești, referitor la acordarea gradului de calificare unor judecători, audiind
informaţia domnului Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
C O N S T A T Ă:

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit demersurile președinților
Judecătoriei Briceni și Judecătoriei Drochia, prin care se solicită acordarea gradelor de
calificare unor magistrați, după cum urmează:
Gadul III (trei) de calificare – Comerzan Ghenadie (Judecătoria Briceni);
Gadul III (trei) de calificare – Lupașcu Lucia (Judecătoria Drochia).
Potrivit art. 131 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII
din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, ’’Gradele de calificare ale
judecătorilor au un caracter onorific și sînt conferite pentru înalt profesionalism, merite
deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu’’.
Totodată, gradele de calificare se acordă doar judecătorilor care întrunesc
următoarele condiții, prevăzute la pct. 8 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor
de calificare judecătorilor, și anume:
- întrunesc termenele pentru acordarea gradului următor;
- au susţinut evaluarea performanţelor judecătorilor cu calificativul „foarte bine” şi
„excelent” la ultima evaluare;
- nu au fost supuşi răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;
- nu au fost suspendaţi din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c).
În acest context, ca urmare a procesului de evaluare a performanțelor, prin hotărîrile
Colegiului de evaluare nr. 192/14 din 28 noiembrie 2014 și nr. 4/1 din 05 aprilie 2013,
judecătorii Ghenadie Comerzan și Lucia Lupașcu au obținut calificativul ,,foarte bine’’.
Concomitent, pct. 9 din Regulamentul cu privire la conferirea gradelor de calificare
judecătorilor, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 534/18 din 17 iunie 2014, stabilește că:
,,Gradele de calificare se conferă la expirarea termenului de deținere a gradului
precedent, în conformitate cu vechimea în muncă, ținîndu-se cont de gradul de
profesionalism’’.
În această ordine de idei, Plenul Consiliului reține că, prin hotărîrile CSM nr. 299/13
din 15 octombrie 2009 și nr. 683/46 din 20 decembrie 2011, au fost validate hotărîrile
Colegiului de calificare, prin care judecătorilor Ghenadie Comerzan și Lucia Lupașcu li
s-a conferit gradul IV (patru) de calificare. Totodată, este de menționat, că judecătorii
enunțați supra, au dat dovadă de un nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiţiei,
asigurînd o calitate ireproşabilă a actelor judecătoreşti adoptate, îşi perfecţionează
continuu cunoştinţele în domeniul jurisprudenţei, participă activ la viaţa sistemului
judecătoresc și se bucură de autoritate în comunitatea de judecători.
În baza celor expuse, Plenul Consiliului constată corespunderea judecătorilor
Ghenadie Comerzan și Lucia Lupașcu, cu condițiile legale nominalizate supra, din care
considerente va admite demersurile președinților instanțelor judecătorești și va conferi
acestora gradele de calificare solicitate.

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile
art. 131 din Legea cu privire la statutul judecătorului, pct. 13 și pct. 14 al Regulamentului
cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, 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 admit demersurile președinților Judecătoriei Briceni și Judecătoriei Drochia
privind conferirea gradelor de calificare unor judecători.
2. Se conferă grade de calificare următorilor judecători:
Comerzan Ghenadie, Judecătoria Briceni – gradul III (trei),
Lupașcu Lucia, Judecătoria Drochia – gradul III (trei).
3. Copia prezentei hotărîri se expediază instanțelor judecătorești vizate și se publică
pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).
Preşedintele ședinței Plenului
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