
”08” ”mai” ”2020” Consiliului Superior al Magistraturii
In atenţia membrilor CSM

D/mnei Luiza Gafton, preşedinte interimar
criptat

D/mnului Dorel Musteaţă,
criptat

D/mnului Alexandr Stoianoglo,
criptat

D/mnului Fadei Nagacevschi,
criptat

D/mnului Victor Micu, 
criptat

D/mnului Petru Moraru, 
criptat

D/mnei Nina Cemat, 
criptat

D/mnului Anatolie Galben,
criptat

D/mnei Mariana Timotin (Grama),
criptat

D/mnei Carolina Ciugureanu-Mihailuţă,
criptat

D/mnei Elena Belei, 
criptat

D/mnei Valentina Coptileţ,
criptat

D/mnului Ion Creţu, 
criptat

Prin prezenta, subsemnatul Ghenadie Pavliuc, membru al Consiliului INJ, judecător, 
vicepreşedintele al Judecătoriei Chişinău {sediul Ciocana), expediez membrilor CSM, prin 
adresa de e-mail, sesizarea privind n modificarea/revizuirea Hotărârii CSM nr. 59/4 din 26 
februarie 2019, sau, după caz, soluţionarea chestiunii privind revocarea membrului CSM, 
Dorel Musteaţă din funcţia de membru al Consiliului INJ.

Cu respect şi înaltă consideraţiune,

Ghenadie Pavliuc,
membru al Consiliului INJ,
judecător, vicepreşedintele al Judecătoriei Chişinău



Copia pentru cunoştinţă: Institutul Naţional al Justiţiei

S E S I Z A R E

(privind modificarea/revizuirea Hotărârii CSM nr. 59/4 din 26 februarie 2019 sau, după caz, 
soluţionarea chestiunii privind revocarea membrului CSM, Dorel Musteaţă, 

din funcţia de membru al Consiliului INJ)

în baza demersului directorului Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Scobioală, prin 
Hotărârea Plenului CSM nr. 324/16 din 03 iulie 2018 a fost anunţat concursul cu privire la 
desemnarea a patru membri în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei din rândul 
judecătorilor instanţelor judecătoreşti de diferite niveluri, ca prin hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 59/4 din 26 februarie 2019, cu 7 voturi „pro” şi 1 „contra”, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii să hotărască desemnarea domnului Dorel Musteaţă în calitate de membru 
în componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, pe un mandat de 4 ani.

Astfel, deşi prin Hotărârea Plenului CSM nr. 324/16 din 03 iulie 2018 a fost anunţat 
concursul pentru desemnarea a patru membri în componenţa Consiliului Institutului Naţional al 
Justiţiei din rândul judecătorilor instanţelor judecătoreşti de diferite niveluri, circumstanţă expres 
prevăzută şi de art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
potrivit căror prevederi ca competenţă Consiliul Superior al Magistraturii desemnează judecătorii 
în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii a 
desemnat în calitate de membru al Consiliului INJ un membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii.

Deşi membru CSM, Dorel Musteaţă, este şi judecător şi îşi menţine acest statut, această 
persoană nu era în drept să candideze şi, corespunzător, nu putea fi desemnată la funcţia de 
membru al Consiliului INJ, deoarece potrivit art. 24’ alin. alin. (2) şi (6) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului, pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii 
aleşi în calitate de membri ai consiliului se detaşează din funcţie pentru toată perioada mandatului, 
şi doar la expirarea termenului pentru care judecătorul a fost detaşat din funcţie prin hotărîre a 
Consiliului Superior al Magistraturii, acestuia i se acordă funcţia anterioară de judecător pe care a 
deţinut-o pînă la detaşare sau, cu consimţămîntul său, i se acordă o altă funcţie de judecător 
echivalentă.

Posibil, la momentul adoptării hotărârii de către membrii CSM, s-au trecut cu vederea aceste 
circumstanţe şi nu s-au prevăzut consecinţele care urmau să survină în cazul exercitării 
concomitente a două funcţii de către d. Dorel Mustreaţă, dar şi aici,»această sarcină îi revenea 
anume candidatului la funcţia de membru al Consiliului INJ, care la rândul său urma să se abţină 
de la înaintarea candidaturii.

Drept consecinţă, se impune necesitatea ca hotărârea CSM nr. 59/4 din 26 februarie 2019 să fie 
modificată sau, după caz, revizuită.

în altă ordine de idei, în calitate de obligaţiune, potrivit art. 11 din Legea cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947-XIII din 19.07.1996, membrul CSM urmează să
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respecte prevederile legale privind conflictul de interese şi regimul juridic al incompatibilităţilor 
şi interdicţiilor.

Astfel, un membrul al CSM nici nu putea fi desemnat în calitate de membru al Consiliului 
ING, deoarece în virtutea calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, persoana 
respectivă se află în prezenţa conflictului de interese şi a regimului juridic al incompatibilităţilor 
şi interdicţiilor, situaţie expres prevăzută de art. 11 din Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996. în 
acest sens necesită de ţinut cont că, un membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, 
participă la examinarea tuturor chestiunilor ce vizează activitatea Institutului Naţional al Justiţiei, 
exprimându-şi opinia şi votul mai întâi în cadrul şedinţelor Consiliului INJ, iar ulterior în cadrul 
şedinţelor Plenului CSM, fiind pasibil de a emite, în calitate sa de membru a două entităţi distincte, 
soluţii contradictorii în privinţa uneia şi aceleiaşi chestiuni.

în speţă, în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu atât în calitate de membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, cât şi în calitate de membru al Consiliului Institutului 
Naţional al Justiţiei, domnul Dorel Mustaţă nu a informat despre apariţia conflictelor de interese 
şi a incompatibilităţilor, încălcând astfel grav principiile generale de evitare a conflictelor de 
interese, şi anume de servire a interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate, de asigurare a 
transparenţei şi a controlului public al activităţii şi de responsabilitatea individuală şi exemplul 
personal.

Urmare, deţinerea a două funcţii concomitente, atât de membru al CSM, cât şi de membru 
al Consiliului INJ, este incompatibilă şi conduce la încălcarea regimului juridic al conflictelor de 
interese.

Vreau să evidenţiez că, circumstanţele descrise au repercusiuni asupra mea atât în calitate 
de membru al Consiliului INJ, cât şi în calitate de judecător şi vicepreşedinte al Judecătoriei 
Chişinău, deoarece în primul caz, cu calitatea de membru al Consiliului INJ, particip la 
soluţionarea diverselor chestiuni şi la adoptarea hotărârilor, care ulterior sunt puse în discuţie de 
către d. Dorel Musteaţă în cadrul şedinţelor CSM şi îşi expune o poziţie contrară decât cea pe care 
şi-au expus-o membri Consiliului INJ. Iar în calitate de judecător şi vicepreşedinte al Judecătoriei 
Chişinău, sunt afectat prin faptul că aceste acţiuni şi ale d/nului Dorel Musteaţă duc inevitabil la 
ştirbirea imaginii sistemului judecătoresc şi punerea acestuia într-o lumină defavorabilă în faţa 
întregii societăţi.

în încheiere şi cu referire la circumstanţele descrise, conducându-mă inclusiv de prevederile 
art. 6 alin. (4) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei şi art. 4 din Legea cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii, SOLICIT Plenului Consiliului Superior al Magistraturii:

1) modificarea/revizuirea Hotărârii CSM nr. 59/4 din 26 februarie 2019;
2) soluţionarea chestiunii privind revocarea membrului CSM, Dorel Musteaţă, din funcţia de membru

al Consiliului INJ. t
Se recomandă membrului CSM şi membrului Consiliului INJ, Dorel Musteaţă, să se abţină 

de la soluţionarea acestor chestiuni, întrucât este vizat nemijlocit în prezenta sesizare.
Cu respect şi înaltă consideraţiune,

Ghenadie Pavliuc, 
membru al Consiliului INJ, 
judecător, vicepreşedintele al Judecătoriei Chişinău


