
 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la informaţia Preşedintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitoar la respingerea candidaturii judecătorului Veaceslav 

Suciu pentru numire în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Criuleni şi cererea 

magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcţia solicitată 

 

02 mai 2017                                                                                          mun. Chişinău  

nr. 281/15 

  

Examinînd informaţia Preşedintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 

Inspecției judiciare, referitoar la respingerea candidaturii judecătorului Veaceslav 

Suciu pentru numire în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Criuleni şi cererea 

magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcţia solicitată, luînd 

act de informaţia raportorului Dorel Musteață, Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

        La 21 aprilie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 76 cu 

privire la reorganizarea instanțelor judecătoreşti. 

        Potrivit Legii nominalizate, sistemul instanțelor judecătorești din Republica 

Moldova, a fost reorganizat, iar Judecătoria Dubăsari a fuzionat, începînd cu data de 

01 ianuarie 2017 prin contopire cu Judecătoria Criuleni, formînd Judecătoria 

Criuleni. 

        În conformitate cu prevederile legale, prin Hotărîrea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 661/27 din 04 octombrie 2016, a fost anunțat concurs 

pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Criuleni. 

      Urmare desfășurării concursului, prin Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 814/33 din 29 noiembrie 2016, s-a propus Preşedintelui Republicii 

Moldova, numirea domnului Suciu Veaceslav, în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Criuleni, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Examinînd candidatura vizată, prin prisma corespunderii cu exigenţele 

formulate în Legea cu privire la statutul judecătorului, Preşedintele Republicii 

Moldova, domnul Igor Dodon, prin scrisoarea nr. 01/1-06-07 din 26 ianuarie 2017, a 

respins candidatura domnului Suciu Veaceslav pentru a fi numit în funcția de 

președinte al Judecătoriei Criuleni.  

Candidatura propusă a fost respinsă de Președintele Republicii Moldova prin 

prisma  cerințelor impuse magistraților de legislația Republicii Moldova și de 

standardele internaționale și, de asemenea, din spiritul reformelor în sectorul 

justiției, care au drept scop recăpătarea încrederii societății în justiție și resimțirea 

efectelor pozitive așteptate de la implementarea reformelor. 

 În comunicare Președintele Republicii Moldova a solicitat Consiliului 

Superior al Magistraturii examinarea suplimentară a candidaturii domnului 



Veaceslav Suciu, prin prisma integrității și compatibilității cu interesele funcției 

publice. 

La 31 ianuarie 2017, judecătorul Veaceslav Suciu a înaintat Consiliului 

Superior al Magistraturii, o cerere prin care solicită înaintarea repetată către 

Preşedintele Republicii Moldova a propunerii cu privire la numirea sa în funcţia de 

președinte al Judecătoriei Criuleni, pe un termen de 4 ani.   

În cadrul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Veaceslav 

Suciu, a susţinut în totalitate cererea înaintată. 

În vederea executării prevederilor art. 7 al Legii cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Inspecţia judiciară a efectuat controlul motivelor expuse în 

informaţia Preşedintelui Republicii Moldova, referitor la refuzul de numire în 

funcţie a judecătorului vizat.  

În rezultatul analizei Notei informative a Inspecţiei judiciare pe marginea 

controlului efectuat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a stabilit că, 

domnul Veaceslav Suciu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, 

pe un termen de 5 ani, la 26 mai 1999, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1018-II. La 16 septembrie 2003, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1456-III, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător și 

președinte al Judecătoriei Dubăsari, pe un termen de 4 ani. 

       La 17 iunie 2004, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1862-III, 

a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

       Ulterior, la 26 septembrie 2007, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 1313-IV, magistratul a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei 

Dubăsari, pentru un termen de 4 ani. 

În conformitate cu art. 3 alin. (1) – (2) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016, 

prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/29 din 29 septembrie 

2016,  domnul Veaceslav Suciu se consideră judecător la Judecătoria nou-creată 

Criuleni. 

        Potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) lit. c) al Legii privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, judecătorul este 

supus evaluării performanţelor în mod extraordinar în cazul numirii în funcția de 

președinte sau vicepreședinte. În acest caz, vor fi luate în considerate rezultatele 

ultimei evaluări. 

       Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nominalizată, dosarele şi actele 

prezentate de judecătorii care solicită promovarea la instanţe judecătoreşti ierarhic 

superioare, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă, 

urmează a fi examinate de Colegiul pentru selecţie, care va ţine cont în mod 

obligatoriu de hotărârile Colegiului de evaluare. 

       Conform pct. 5 din Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura 

de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 212/8 

din 05 martie 2013, în cazul solicitării promovării la o instanţă superioară, 

candidării pentru numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă, 



transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, judecătorul nu 

va fi supus evaluării extraordinare dacă în ultimii 2 ani acesta a fost supus evaluării 

periodice sau extraordinare. 

        În rezultatul  evaluării performanțelor profesionale, prin hotărîrea Colegiului de 

evaluare nr. 93/7 din 07 octombrie 2016, activitatea judecătorului Suciu Veaceslav, 

a fost apreciată cu calificativul „foarte bine”. 

Prin hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor nr. 134/16 din 

31 octombrie 2016, candidatura judecătorului Suciu Veaceslav a fost admisă la 

concursul pentru suplinirea funcției vacante de preşedinte al Judecătoriei Criuleni, 

fiindu-i acordate 100 de puncte.  

Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează faptul că 

candidatura domnului Suciu Veaceslav, a fost examinată suplimentar, prin prisma 

integrității și compatibilității cu interesele funcției publice. 

În această ordine de idei, este necesar de menționat că în vederea respectării 

prevederilor art. 8 din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea 

titularilor şi a candidaților la funcții publice și a hotărîrii CSM nr. 380/16 din 19 mai 

2015, Consiliul Superior al Magistraturii, a inițiat verificarea în privința 

judecătorului Suciu Veaceslav.  

Conform art. 4 al Legii specificate, verificarea se efectuează în scopul 

prevenirii, identificării şi excluderii următorilor factori de risc: a) activităţi contrare 

intereselor funcţiei publice, inclusiv situaţii care provoacă conflict de interese; b) 

tolerarea actelor de trădare de patrie, spionaj, terorism, de diversiune, a chemărilor 

la răsturnarea sau la schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale sau la 

încălcarea prin violenţă a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, propagarea 

directă sau indirectă a războiului şi altor activităţi extremiste; c) exercitarea 

activităţilor, prin care se realizează funcţia publică, în detrimentul Republicii 

Moldova, autorităţilor publice, societăţii, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului; d) dezvăluirea, contrar prevederilor legale, a unei informaţii ce 

constituie un secret ocrotit prin lege sau neglijarea cerinţelor faţă de protecţia unei 

astfel de informaţii.  

        Examinînd în ședința Plenului Consiliului avizul consultativ al Serviciului 

Informații și Securitate referitor la judecătorul, Suciu Veaceslav, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii nu a constatat careva factori de risc în privinţa acestuia și 

prin hotărîrea nr. 809/38 din 18 decembrie 2012  a luat act de avizul consultativ al 

organului de verificare în privința judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Suciu 

Veaceslav, ultimul fiind declarat compatibil cu funcția deținută. 

        Potrivit art. 8 alin. (3) din Legea privind verificarea titularilor și a candidaților 

la funcții publice, persoana care deține mai puțin de 5 ani de la verificarea anterioară 

funcţia publică menționată la art. 5 nu este supusă verificării.  

       Concomitent, au fost solicitate informații de la Autoritatea Națională de 

Integritate  cu privire la corectitudinea declarațiilor cu privire la venituri și 



proprietăți, existența conflictelor de interese, încălcarea restricțiilor și 

incompatibilităților în privința judecătorului Suciu Veaceslav. 

       Prin răspunsul din data de 02 februarie 2017, conform informației disponibile, 

pentru perioada de activitate a Comisiei Naționale de Integritate (CNI) și, ulterior, a 

Autorității Naționale de Integritate (ANI)  2013 – prezent,  judecătorul Suciu 

Veaceslav  nu a constituit obiectul controlului nici pe unul din domeniile de 

competență ale CNI și ANI privind respectarea regimului juridic al veniturilor și 

proprietății, al conflictului de interese sau al incompatibilităților. 

Conform prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, în cazul în care Preşedintele Republicii Moldova respinge 

candidatura propusă, Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art. 11 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 16 din Legea privind organizarea 

judecătorească şi art. 9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, poate 

propune aceeaşi sau altă candidatură pentru funcţia vacantă cu votul a două treimi 

din membrii săi. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, 

referitor la judecătorul Veaceslav Suciu nu au fost depistate careva probe 

incontestabile de incompatibilitate cu funcţia respectivă și nu a fost constatate 

careva încălcări ale legislației Republicii Moldova și standardelor internaționale prin 

prisma integrității și compatibilității cu interesele funcției publice. 

Respectiv, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că, nu poate 

fi acceptată opinia Preşedintelui Republicii Moldova, prin care a fost respinsă 

candidatura domnului Veaceslav Suciu pentru a fi numit în funcția de președinte al 

Judecătoriei Criuleni, iar argumentele invocate în informația prezentată, nu pot servi 

drept temei pentru a refuza domnului Veaceslav Suciu numirea în funcția de 

președinte al instanței.  

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

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărîri cu votul deschis 

al majorităţii membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează şi în lipsa celorlalţi invitaţi. Totodată, este necesar de menţionat faptul, 

că exprimarea votului pentru un candidat sau altul este un drept exclusiv al 

membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont că membrul CSM are obligaţia de a-şi 

exprima votul pro sau contra pentru soluţionarea chestiunilor examinate în şedinţa 

CSM. 

Prin urmare, ținînd cont de informaţia Preşedintelui Republicii Moldova, de 

Nota informativă a Inspecţiei judiciare și de cele constatate în cadrul ședinței, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, va admite cererea domnului Suciu Veaceslav 

și va propune repetat Preşedintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Suciu 

Veaceslav în funcţia de președinte la Judecătoria Criuleni.  

Avînd în vedere cele relatate, Consiliul Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 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 propune, repetat Preşedintelui Republicii Moldova, numirea domnului 

SUCIU Veaceslav, în funcţia de președinte la Judecătoria Criuleni, înaintînd 

proiectul decretului respectiv.  

2. Copia prezentei hotărîri se expediază Preşedintelui Republicii Moldova şi 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                               Victor MICU 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


