
    

HOTĂRÂR E  

cu privire la desemnarea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 

responsabili de anumite domenii de activitate 

10 decembrie 2019 mun. Chişinău 

nr. 428/31 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea unor membri ai Consiliului 

Superior al Magistraturii responsabili de anumite domenii de activitate, luând 

act de informația membrului CSM Moraru Petru, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, 

CON S T A T Ă  
 

Potrivit art.1 din Legea nr. 947-XIII  din  19 iulie 1996  

Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent de 

autoadministrare judecătorească format în vederea organizării şi funcționării 

sistemului judecătoresc, este garantul independenței autorității judecătorești și 

exercită autoadministrarea judecătorească. 

În calitate de autoritate de administrare judecătorească și garant al 

autorității judecătorești, în virtutea competențelor delegate prin lege, Consiliul 

Superior al Magistraturii deleagă reprezentanți în diverse comisii și consilii pe 

anumite domenii de activitate.  

Astfel, prin Hotărârea CSM nr. 559/23 din 06 septembrie 2016 domnul 

Victor Micu, a fost desemnat în calitate de reprezentant al Consiliului Superior 

al Magistraturii în Consiliul de Integritate. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr.307/18 din 30 iulie 2018 s-a acceptat 

cererea de demisie a domnului Victor Micu din funcția de membru al 

Consiliului de Integritate, iar reprezentant al CSM a fost desemnat  membrul 

CSM Ion Postu. 

Totodată, Ion Postu prin Hotărârea CSM nr. 10/1 din 16 ianuarie 2018 a 

fost desemnat responsabil de coordonarea domeniului privind prevenirea 

violenței domestice. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr.424/31 din 10 decembrie 2019 s-a 

acceptat  cererea domnului Ion Postu de încetare a mandatului de membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii și s-a propus Parlamentului desemnarea 

unui nou membru în componența CSM. 

Potrivit art. 12, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul de Integritate este 

constitut din 7 membri, dintre care un reprezentant fiind desemnat de Consiliul 

Superior al Magistraturii.  

Mandatul de membru al Consiliului de Integritate este de 5 ani, fără 

posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, şi încetează odată cu 

expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a 

desemnat-o, prin demisie, pensionare sau în cazul decesului persoanei.  



Totodată, la încetarea mandatului înainte de termen, entitățile vizate 

desemnează, în termen de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului 

de Integritate. 

Astfel, în contextul demisiilor reliefate supra a apărut necesitatea de 

desemnare a unui nou membru al Consiliul de Integritate și, totodată, a unui 

membru al CSM responsabil de coordonarea domeniului privind prevenirea 

violenței domestice. 

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 475 

din 19 iunie 2014 cu privire la unele măsuri de realizare a Legii nr. 269-XVI 

din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului 

simulat (poligraf) a fost a instituită Comisia de stat pentru testări cu utilizarea 

poligrafului. Membrii de drept ai Comisiei sunt desemnați din rândul 

persoanelor cu funcții publice de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, Centrului National Anticorupție, Serviciului de Informații şi Securitate, 

Serviciului Vamal, al Consiliului Superior al Magistraturii şi Consiliului 

Superior al Procurorilor. Comisia în cauză asigură corectitudinea evaluării 

imparțiale a veridicității informațiilor comunicate de persoanele testate, care se 

angajează sau care îndeplinesc atribuții în cadrul instituțiilor nominalizate, 

precum şi persoanele care participă la concursul pentru numirea în funcția de 

judecător sau procuror, oferind, autorităților menționate instrumente juridice și 

eficiente pentru selectarea calitativă a personalului şi acordarea sprijinului în 

identificarea angajaților ce au comis încălcări ale normelor de etică sau abateri 

disciplinare. 

Astfel, prin Hotărârea CSM nr. 671/21 din 05 august 2014 președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a fost desemnat în calitate de 

membru al Comisiei de Stat pentru testări cu utilizarea poligrafului. 

Dat fiind faptul că, prin Hotărârea CSM nr. 284/16 domnul Victor Micu a 

fost revocat din funcția de președinte al CSM, iar prin aceeași hotărâre membrul 

CSM Dorel Musteață a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției 

de președinte, în vederea respectării prevederilor legale a apărut necesitatea 

desemnării  persoanei cu funcție publică de conducere în Comisia de Stat pentru 

testări cu utilizarea poligrafului.     

Concomitent, în limita atribuțiilor funcționale și în vederea asigurării 

sistemului judecătoresc cu un corp de magistrați integri și profesioniști, care să 

asigure respectarea drepturilor omului, prin Hotărârea CSM nr. 10/1 din 16 

ianuarie 2018 responsabil de coordonarea domeniului cu privire la  respectarea 

drepturilor omului a fost desemnat membrul CSM Serghei Țurcan. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr.302/18 din 30 iulie 2019 domnul Serghei 

Țurcan a fost numit în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un 

termen de 6 ani, pierzându-și  astfel, calitatea de responsabil de coordonarea 

domeniului privind respectarea drepturilor omului. 

 În contextul celor enunțate se impune necesitatea de a desemna un alt 



membru al CSM pentru coordonarea domeniului sus vizat.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii remarcă faptul că, domeniile 

enumerate supra au o importanță sporită și constituie obiective primordiale în 

activitatea CSM, fiind permanent în vizorul instanțelor judecătorești, de 

asemenea, subliniind că integritatea judecătorilor reprezintă un domeniu-cheie 

în vederea asigurării unei justiții echitabile, eficiente, calitative, incoruptibile şi 

transparente, care ar asigura dezvoltarea economică durabilă a statului, iar 

domeniile precum sunt respectarea drepturilor omului și prevenirea violenței 

domestice, reprezintă fundamentul unei societăți democratice şi al unui stat de 

drept. 

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, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 

alin. (4). 

Urmare a celor expuse, în vederea aplicării prevederilor legale reliefate 

supra, Consiliul Superior al Magistraturii consideră necesar a desemna 

responsabili de domeniile nominalizate după cum urmează: 

-respectarea drepturilor omului – domnul Moraru Petru, membru al CSM; 

 -prevenirea și combaterea violenței domestice - doamna Timotin Mariana, 

membru al CSM. 

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii va desemna: 

 -în calitate de membru al Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea 

poligrafului - Musteață Dorel, Președinte interimar al Consiliului Superior al 

Magistraturii,; 

  -în calitate de membru al Consiliului de Integritate - Timotin Mariana, 

membru al CSM.   

Învederând cele expuse supra, în rezultatul deliberării şi exprimării 

votului, Plenul CSM cu 8 voturi ”pro” ale membrilor cu drept de vot prezenți la 

ședință , în temeiul prevederilor art. 4, 17, 24 din Legea nr. 947 din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și art. 191 alin. (3) din 

Codul administrativ, Plenul CSM 
 

HOTĂRĂ Ş T E :  
 

1. Se desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii 

responsabili de coordonarea următoarelor domenii de activitate, după cum 

urmează: 

-respectarea drepturilor omului – domnul Moraru Petru, membru al CSM; 

  -prevenirea și combaterea violenței domestice - doamna Timotin 

Mariana, membru al CSM. 

2. Se desemnează în calitate de membru al Comisiei de stat pentru testări 

cu utilizarea poligrafului - Musteață Dorel, Președinte interimar al Consiliului 

Superior al Magistraturii. 



 

 3. Se desemnează în calitate de membru al Consiliului de Integritate - 

Timotin Mariana, membru al CSM.   

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

de  zile. 

        5.Prezenta Hotărâre se plasează pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii www.csm.md . 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                          Dorel MUSTEAȚĂ 

 

http://www.csm.md/

