
H O T Ă R Î R E 

cu privire la crearea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor 

 

03 iulie 2018                                                                                                  mun. Chişinău 

nr. 317/16 

 

Examinând chestiunea cu privire la crearea Comisiei de etică și conduită 

profesională a judecătorilor, luând act de informația membrului CSM, Dorel Musteață, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 641/ 29 din 03 octombrie 

2017 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea Ghidului de etică și comentariilor 

legale aferente. În componența Grupului de lucru au fost desemnați: Dumitru 

Visternicean, membrul CSM; Nicolae Clima, inspector – judecător principal din cadrul 

Inspecției judiciare; Vladislav Clima, judecător, Curtea de Apel Chișinău; Victoria 

Sanduța, judecător, Judecătoria Chișinău; Ungureanu Florin, expert, Proiectul ATRECO 

și Cristina Malai, expert, Proiectul pentru Justiție Transparentă al USAID. 

Dat fiind faptul că, la 30 noiembrie 2017 a expirat mandatul membrului CSM, 

Dumitru Visternicean, în vederea asigurării continuității procesului de lucru a apărut 

necesitatea desemnării unui nou membru al Grupului de lucru nominalizat. Astfel, prin 

Hotărârea CSM nr. 820/36 din 12 decembrie a fost desemnat domnul Dorel Musteață în 

componența nominală a Grupului de lucru vizat.  

În procesul discuțiilor, în cadrul Grupului de lucru menționat s-au constatat 

deficiențe în Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică, aprobat prin 

Hotărârea CSM nr. 265/13 din 11 aprilie 2017, la capitolul ce ține de competența acestei 

Comisii, fiind stabilite derogări de la Principiile de la Bangalore privind conduita 

judiciară, adoptate de Naţiunile Unite în anul 2001. 

În rezultatul dezbaterilor la mesele de lucru, organizate de Programul Justiție 

Transparentă,   cu participarea expertului în acest domeniu din Statele Unite ale 

Americii, Victoria Henley, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și membrii 

Grupului de lucru au formulat propuneri referitor la modificarea și completarea 

Regulamentului privind activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a 

judecătorului. 

Ca urmare a modificărilor propuse, competența Comisiei de etică se reduce doar la 

emiterea opiniilor consultative și a recomandărilor, aceste modificări afectînd dispozițiile 

întregului Regulament. 

Astfel, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 229/12 din 

08 mai 2018 a fost abrogată varianta existentă a Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorului, aprobat prin Hotărârea CSM 

nr. 265/13 din 11 aprilie 2017, fiind aprobată o nouă variantă a Regulamentului cu privire 

la activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorului, elaborată de 

Grupul de lucru.  



Conform prevederilor noului Regulament, Comisia are scopul de a preveni 

încălcările de etică profesională, promovarea standardelor auto regulatorii de conduită 

profesională a judecătorilor prin consultanță și consiliere pe probleme de conduită 

profesională a judecătorilor. 

Comisia urmează să-și desfășoare activitatea în baza principiilor etice de conduită 

profesională reglementate de legislația națională, standardele și practica internațională 

privind etica și conduita judecătorilor.   

Atribuția prioritară a Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor va 

consta în emiterea, la solicitare sau din oficiu, a opiniilor și/sau a recomandărilor pentru 

judecători cu referire la dilemelele sau problemele ce țin de interpretarea și aplicarea 

prevederilor Codului de etică și conduită profesională a judecătorilor, acestea 

reprezentînd soluții directoare pentru o conduită corespunzătoare. 

Potrivit Regulamentului nominalizat supra, Comisia urmează a fi constituită din 

cinci judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Membrii de drept, 

profesorii de drept titulari, precum și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, 

nu pot avea calitatea de membru al Comisiei. Durata mandatului membrilor Comisiei 

corespunde duratei mandatului lor de membru al Consiliului. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile 

art. 4, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și pct. 2.2 din 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică şi conduită profesională a 

judecătorilor, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

        1. Se constituie Comisia de etică și conduită profesională a judecătorilor în 

următoarea componență: 

 - Petru Moraru, membrul CSM, judecător detașat, Curtea Supremă de Justiție; 

         - Nina Cernat, membrul CSM, judecător detașat, Curtea de Apel Chișinău; 

         - Alexandru Gheorghieș, membrul CSM, judecător detașat, Curtea de Apel Bălți; 

         - Dorel Musteață, membrul CSM, judecător detașat, Judecătoria Chișinău, sediul 

Centru; 

 - Anatolie Galben, membrul CSM, judecător detașat, Judecătoria Chișinău, sediul 

Rîșcani. 

        2. Durata mandatului de membru al Comisiei va corespunde duratei mandatului de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

interesată în termen de 15 zile din data comunicării. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                      Victor MICU 


