
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea de demisie a judecătorului Sveatoslav Moldovan  

de la Curtea Supremă de Justiție  

 

19 martie 2020                                                 mun. Chișinău 

nr. 43/4 

 

Examinând chestiunea cu privire la cererea de demisie a judecătorului 

Sveatoslav Moldovan de la Curtea Supremă de Justiție, luînd act de informația 

membrului CSM, Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La 07 februarie 2020 Sveatoslav Moldovan a depus la Consiliul Superior al 

Magistraturii o cerere prin care a solicitat eliberarea din funcția de judecător al Curții 

Supreme de Justiție de la 17 martie 2020, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 alin. 

(1) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  

Examinând cererea respectivă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

relevă că, prin Ordinul Ministerului Justiței nr. 29 din 31 iulie 1992 Sveatoslav 

Moldovan a fost desemnat, începînd cu 28 iulie 1992, judecător la Judecătoria 

raională Soroca, conform Hotărîrii Parlamentului  nr. 1098-XII din 23 iulie 1992.  

Prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 8 din 16 februarie 1995, în baza 

Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 4 din 12 ianuarie 1995, Sveatoslav 

Moldovan a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria sectorului Buiucani, 

or. Chișinău, începînd cu  15 februarie 1995.  

La 06 ianuarie 1999, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 866-II, 

a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Tribunalul municipiului 

Chișinău, iar la 03 aprilie 2001, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1957-II, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel. 
Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 226-XV din 05 iunie 2003 a fost numit 

judecător la Curtea Supremă de Justiție. 

În perioada 12 iunie 2017-16 iulie 2019 a exercitat funcția de inspector-

judecător în cadrul Inspecției Judiciare, fiind detașat în această funcție prin Hotărîrea 

CSM nr. 318/16 din 23 mai 2017. La 16 iulie 2019 a fost reîncadrat în funcția de 

judecător la Curtea Supremă de Justiție prin Hotărîrea CSM nr. 237/13 din 25 iunie 

2019. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 983-IVdin 09 februarie 

2007 i s-a conferit gradul superior de calificare.  

 

La 17 ianuarie 2008 și la 18 octombrie 2013, prin Hotărîrile Consiliului 

Superior al Magistraturii i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 326-VI din 19 octombrie 

2011 i s-a conferit Ordinul „Gloria Muncii” pentru muncă îndelungată și prodigioasă 

în domeniul jurisprudenței, contribuție la promovarea reformei judiciare și de drept 

și înalt profesionalism. 

 

 



 

Prin Hotărîrea CSM nr. 46/3 din 23 ianuarie 2018 i s-a conferit titlul onorific 

Veteran al sistemului judiciar.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că judecătorul are 

dreptul la demisie prin depunerea unei cereri în acest sens.  

Conform art. 25 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, în cazul depunerii unei cereri de demisie judecătorul este eliberat din 

funcție de organul care l-a numit. Propunerea privind eliberarea judecătorului din 

funcție este înaintată de Consiliul Superior al Magistraturii Președintelui Republicii 

Moldova sau, după caz, Parlamentului.  

În conformitate cu art. 26 alin. (1) din Legea sus menționată, se consideră 

demisie a judecătorului plecarea onorabilă a acestuia din funcție dacă, în exercițiul 

funcțiunii şi în afara relațiilor de serviciu, el nu a comis fapte ce discreditează justiția 

sau compromit cinstea şi demnitatea de judecător.  

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 majorităţii membrilor săi, votarea 

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

invitaţi.  

Prin urmare, ținînd cont de prevederile legale enunțate, precum și în rezultatul 

procedurii de votare a membrilor CSM prezenți la ședință, cu 13 (treisprezece) voturi 

pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă cererea de demisie a 

judecătorului Sveatoslav Moldovan și va propune Parlamentului Republicii Moldova 

eliberarea acestuia din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, în baza art. 

25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului.  

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 al Legii cu privire la statutul judecătorului, art. 

4 alin. (1) lit. a), art. 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii și art. 191 alin. (3) din Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se acceptă cererea de demisie a judecătorului de la Curtea Supremă de 

Justiție, Sveatoslav Moldovan.  

2. Se propune Parlamentului Republicii Moldova eliberarea lui Sveatoslav 

Moldovan din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, în baza art. 25 alin. 

(1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului, înaintând proiectul 

hotărârii respective.  

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 

30 de zile.  

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază Parlamentului Republicii Moldova şi 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 
Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                           Luiza GAFTON 

 

 


