
HO T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la delegarea 

judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursurile 

de instruire în domeniul Codului administrativ 

29 septembrie 2020                                                                          mun. Chişinău 

nr. 272/23 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare referitor la delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în 

calitate de formator la cursurile de instruire în domeniul Codului administrativ, 

luând act de informaţia membrului Consiliului Superior al Magistraturii Ion Crețu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

La 15 septembrie 2020, Comisia Națională a Pieței Financiare a expediat în 

adresa Consiliului Superior al Magistraturii demersul referitor la delegarea 

judecătorului Gheorghe Mîțu de la Judecătoria Chișinău (sediul Central) în vederea 

organizării unui ciclu de instruiri pentru angajații CNPF, în materie de aplicare a 

Codului administrativ. 

La 28 septembrie 2020, judecătorul Gheorghe Mîțu în temeiul art. 44 alin. (1) 

și art. 94 Cod administrativ a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii 

respingerea demersului Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la delegarea 

sa în calitate de formator la cursurile de instruire în domeniul Codului administrativ, 

motivând că în procedură de examinare se află cererea introductivă depusă de către 

Comisia Națională a Pieței Financiare privind intentarea procedurii de 

insolvabilitate în privința CA ”Klassica Asigurări” S.A. 

A priori, pentru a nu genera motive de recuzare participanților la procesul 

respectiv, judecătorul Gheorghe Mîțu și-a exprimat dezacordul participării în 

calitate de formator la cursurile de instruire solicitate de Comisia Națională a Pieței 

Financiare. 

 

La cererea sa, ad probationem, judecătorul Gheorghe Mîțu a anexat Încheierea 

de admitere a cererii introductive depusă de către Comisia Națională a Pieței 

Financiare în privința la CA ”Klassica Asigurări” S.A. privind intentarea procesului 

de insolvabilitate (dosar nr. 2i-406/20). 

 În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii din 19 iulie 1996, Consiliul Superior al 



Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu 

excepția cazului prevăzut la art. 19 alin. (4). 

 Analizând raționamentele enumerate supra, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu 12 (douăsprezece) voturi pro, consideră oportună respingerea 

demersului Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la delegarea 

judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la cursurile 

de instruire în domeniul Codului administrativ. 

 În conformitate cu art. 4, 17 și 24 ale Legii 947-XIII din 19 iulie 1996, art. 191 

alin. (3) Cod administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se respinge demersul Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitor la 

delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu pentru participare în calitate de formator la 

cursurile de instruire în domeniul Codului administrativ. 

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

zile. 

3. Prezenta Hotărâre se remite spre informare Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Luiza Gafton 


