
H O T Ă R Â R E 

cu privire la desemnarea judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra 

activității de testare a integrității profesionale 
 

13 aprilie 2021                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 99/11                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea judecătorilor specializați în 

controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale, luând act de 

informaţia membrului CSM, Anatolie Galben, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 131/7 din 06 

martie 2018, modificată ulterior prin hotărârile CSM nr. 43/3 din 05 februarie 2019, 

nr. 2/1 din 14 ianuarie 2020 și nr. 64/6 din 16 aprilie 2020 au fost desemnați 

judecătorii specializați în controlul judiciar asupra activității de testate a integrității 

profesionale, pe termen de 3 ani. 

Ținând cont de faptul, că la majoritatea judecătorilor specializați pentru 

examinarea acestor cauze, termenul de 3 ani a expirat sau unii din ei au fost 

promovați în instanțe ierarhic superioare sau au demisionat din funcție, Consiliul 

Superior al Magistraturii a solicitat președinților judecătoriilor și curților de apel, 

prezentarea listelor judecătorilor care întrunesc criteriile de eligibilitate, prevăzute 

de pct. 3 al Regulamentului, pentru desemnarea judecătorilor specializați în 

controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale și formarea 

completelor de judecători specializați la nivelul Curților de Apel. 

Judecătorii specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a 

integrității profesionale urmează a fi desemnați pe termen de 3 ani, termen care 

rezidă din pct. 12 al Regulamentului enunțat. 

Prin urmare, în conformitate cu pct. 13 din Regulamentul nominalizat, listele 

judecătorilor se vor actualiza în fiecare an.  

În acest context, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii reține că, potrivit 

pct. 3 și pct. 4 din Regulament la selectarea şi desemnarea unui judecător de drept 

comun pentru exercitarea atribuțiilor de judecător specializat urmează a fi respectate 

următoarele criterii: 

- să activeze minim 2 ani în funcţie de judecător; 

- să nu fie supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimilor 2 ani de 

activitate;  

- să nu dețină funcție administrativă şi să nu exercite atribuțiile judecătorului 

de instrucție;  

- să nu fie membru în cadrul Colegiului de evaluare a performanțelor 

judecătorilor, Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor și Colegiului 

disciplinar, din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii;  

- să nu existe o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la 

ridicarea imunității judecătorului. 

În același timp, potrivit Regulamentului menționat supra, președinții din cadrul 

judecătoriilor și curților de apel remit la Consiliul Superior al Magistraturii lista 

judecătorilor, care întrunesc criteriile prevăzute la pct. 3 din prezentul Regulament, 

fiind ataşat consimțământul judecătorilor incluşi în liste pentru a fi desemnați în 

calitate de judecători specializaţi. 



Subsecvent, în conformitate cu prevederile pct. 4 din Regulamentul adnotat, 

judecătorii desemnați şi-au exprimat consimțământul în acest sens. 

Totodată, se specifică că, prin Hotărârea CSM nr. 60/6 din 09 martie 2021, la 

Judecătoria Chișinău au fost desemnați pe un termen de 3 ani judecătorii Sergiu 

Daguța, Constantin Roșca, Sergiu Suvac, Violeta Gîrleanu, Angela Ciubotaru în 

calitate de judecători specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a 

integrității profesionale. 

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

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorității membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți 

invitați. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii de drept 

ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

În vederea realizării normelor legale enunțate, precum şi în vederea neadmiterii 

tergiversării procedurii de examinare a dosarelor şi asigurării continuităţii procesului 

judiciar, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu 10 (zece) voturi pro ale 

membrilor cu drept de vot prezenți la ședință consideră portun de a desemna 

judecătorii specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a integrității 

profesionale, pe un termen de 3 ani, conform anexei, parte integrantă a prezentei 

Hotărâri. 

Învederând cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la selectarea şi desemnarea 

judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a 

integrității profesionale și art. 61 alin. (11) , art. 161 alin. (1) lit. h) din Legea privind 

organizarea judecătorească, art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se desemnează judecătorii specializați în controlul judiciar asupra activității 

de testare a integrității profesionale, pe un termen de 3 ani, conform anexei, parte 

integrantă a prezentei Hotărâri.  

2. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare după desemnarea în funcție, 

judecătorii specializați, grefierii și asistenții judiciari vor înainta Serviciului de 

Informație și Securitate documentele de rigoare pentru perfectarea dreptului de acces 

la secretul de stat, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere prevăzute în pct. 9 din 

Regulamentul cu privire la selectarea şi desemnarea judecătorilor specializați în 

controlul judiciar asupra activității de testare a integrității profesionale.  

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

zile.  

4. Prezenta Hotărâre se remite pentru informare instanței judecătorești vizate și 

se publică pe pagina web al Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 Președintele ședinței Plenului 

 Consiliului Superior al Magistraturii                                               Luiza GAFTON 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

La Hotărârea CSM nr. 99/11 

din 13 aprilie 2021 
 

LISTA 

 judecătorilor specializați în controlul judiciar asupra activității de testare a 
integrității profesionale 

 
Nr. 

d/o 
Instanța de judecată Sediul  Numele/prenumele judecătorului 

1. Curtea de Apel Bălți 
 Stela Procopciuc, Adriana Garbuz, Elena Grumeza, 

Natalia Chircu, Andrian Ciobanu, Iulia Grosu 

2. Curtea de Apel Cahul 

 Natalia Bondarenco, Tudor Berdilă, Ion Dănăilă, 

Evghenii Dvurecenschii, Vitalie Movilă, Serghei 

Pilipenco 

3. Curtea de Apel Chișinău 
 Ana Panov, Liuba Pruteanu, Virgiliu Buhnaci, Ina 

Dutca, Ion Țurcan, Dorin Dulghieru 

4. Curtea de Apel Comrat  Ștefan Starciuc, Afanasi Curdov, Liudmila Caraianu 

5. Judecătoria Anenii Noi 
Anenii Noi Maria Chiperi 

Bender - 

6. Judecătoria Bălți 

Bălți Vladislav Schibin, Aliona Donos 

Fălești Lilia Trocin 

Sîngerei Adrian Clevada 

7. Judecătoria Cahul 

Cahul - 

Cantemir - 

Taraclia Marina Rusu 

8. Judecătoria Căușeni 
Căușeni Victoria Railean 

Ștefan-Vodă Ion Dodon 

9. Judecătoria Cimișlia 
Cimișlia Dumitru Cherdivara 

Leova - 

10. Judecătoria Comrat 

Comrat - 

Ceadîr-Lunga Nadejda Lazareva  

Vulcănești - 

11. Judecătoria Criuleni 
Criuleni - 

Dubăsari Ion Malanciuc 

12. Judecătoria Drochia 

Drochia - 

Glodeni - 

Rîșcani Sergiu Godorogea 

13. Judecătoria Edineț 

Edineț Ghenadie Bîrsan, Irina Dragulean 

Briceni - 

Dondușeni - 

Ocnița - 

14. Judecătoria Hîncești 
Hîncești Tamara Mereuță 

Ialoveni  

15. Judecătoria Orhei 

Orhei Alexandra Romanaș 

Șoldănești - 

Rezina - 

16. Judecătoria Soroca 
Soroca Cristina Botnaru 

Florești - 

17. Judecătoria Strășeni 
Strășeni Mihaela Grosu, Iana Talmaci 

Călărași Valeriu Arhip, Elena Bolocan 

18. Judecătoria Ungheni Ungheni 
Mariana Stratan, Valentina Stratulat, Rodica Costru, 

Anatolie Rusu, Dumitru Racoviță  

 


