
 

HOTĂRÂRE 

cu privire la declarația de abținere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Dorel Musteață, de la examinarea chestiunii cu privire la  

expirarea împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor 

judecătorești și desemnarea exercitării interimatului  

 

 

 

19 ianuarie 2021                                                                                   mun. Chișinău 

nr. 19/1 
 

Examinând declarația de abținere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Dorel Musteață, de la examinarea chestiunii cu privire la expirarea 

împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești și 

desemnarea exercitării interimatului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

În Agenda şedinţei nr. 1 din 19 ianuarie 2021 a Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii a fost inclusă chestiunea cu privire la expirarea împuternicirilor 

unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești și desemnarea 

exercitării interimatului.  

În cadrul ședinței membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel 

Musteață, a declarat abținere de la examinarea chestiunii nominalizate în partea ce 

vizează președintele Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, din motivul că este nașa 

sa de cununie. 

Examinând declarația de abținere, Plenul CSM consideră pasibilă admiterea 

acesteia din următoarele considerente. 

Potrivit art. 18 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 

947-XIII din 19 iulie 1996, membrul Consiliului nu poate participa la examinarea 

problemei şi urmează să fie recuzat dacă există împrejurări ce exclud participarea 

lui la examinare sau împrejurări ce ar trezi îndoieli privind obiectivitatea lui. În 

cazul în care există astfel de împrejurări, membrul Consiliului este obligat să 

declare autorecuzare. 

Astfel, Plenul CSM consideră întemeiată declarația de abținere înaintată de 

membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, urmând a fi 

admisă, deoarece motivul abținerii constituie o împrejurare ce ar trezi îndoieli 

privind obiectivitatea și imparțialitatea acestuia la examinarea chestiunii în cauză.  

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

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

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

se examinează și în lipsa celorlalți invitați.  

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului, cu 11 (unsprezece) voturi pro 

ale membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, în conformitate cu 



prevederile art. 4, 17, 18, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite declarația de abținere a membrului Consiliului Superior al 

Magistraturii, Dorel Musteață, de la examinarea chestiunii cu privire la expirarea 

împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești și 

desemnarea exercitării interimatului în partea ce vizează președintele Judecătoriei 

Orhei, Veronica Cupcea.  

2. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 

de zile.  

3. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Luiza Gafton 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

