
DECLARATIA JUDECATORULUI NICOLAE PASECINIC

Prin Decretul Pre§edintelui Republicii Moldova nr. 1541-VII din 24 aprilie 2015, 
subsemnatul, Nicolae Pasecinic, am fost numit in functia de judecator la Judecatoria Buiucani 
mun. Chi§inau, pe un termen de 5 ani. In decembrie 2018, am fost desemnat ca judecator 
specializat in materie de insolvabilitate §i lichidare la Judecatoria Chisinau (sediul Central) din 
01 ianuarie 2019. Colegiul de evaluare a performantelor judecatorilor a evaluat activitatea mea 
in calitate de judecator, atribuindu-mi calificativul „foarte bine”.

Dupa 5 ani de activitate, la 19 ianuarie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a respins 
cererea mea privind numirea in functie de judecator pana la atingerea plafonului de varsta §i a 
propus eliberarea mea din functie, situatie similara cu a multor alti colegi de-ai mei, tineri 
judecatori, care, dupa 5 ani de activitate sunt expulzati din sistem, similar cu situatia 
judecatorului Murgulef.

in continuare mentionez, ca in §edinta CSM din 19 ianuarie 2021, membrul CSM, Nina 
Cernat mi-a acordat intrebari reie?ind dintr-o plangere anonima, referitor la afirmatiile ca sunt 
corupt §i analfabet, prin ce consider ca in mod intentionat a urmarit scopul de a-mi denigra in 
mod public imaginea mea ca judecator in urma unor actiuni bine regizate din timp cu membri 
CSM, Dorel Musteata si Mariana Timotin (Grama), care au un scop bine determinat, acela de a 
ma impiedica de a fi numit in calitate de judecator pana la atingerea plafonului de varsta, ce se 
confirma din inregistrarea audio si video a sedintei CSM din 19 ianuarie 2021, cand membrii 
CSM, Dorel Musteata, Mariana Timotin (Grama) §i Nina Cernat au votat impotriva candidaturii 
mele.

Mai mult decat atat, membrul CSM, Nina Cernat in cadrul sedintei CSM din 17 noiembrie 
2021, a invocat ca a discutat cu unii administratori autorizati care s-au expus negativ asupra 
activitafii mele ca judecator, iar in acest context banuiesc ca ace§ti administratori autorizafi cu 
care a discutat membrul CSM, Nina Cernat sunt Sergiu Bevziuc care este cumnatul membrului 
CSM, Dorel Musteafa §i Veaceslav Timotin, care este sotul membrului CSM, Mariana Timotin 
(Grama), care sunt administratori ai insolvabilitatii pe unele cauze de insolvabilitate aflate in 
procedura mea si care deseori au fost avertizati si atentionati pentru neexercitarea atributiilor 
de serviciu in conformitate cu Legea insolvabilitatii si care deseori isi manifestau dezacordul 
cu actele judecatoresti emise de catre mine.

Neidentificarea in mod public de catre membrul CSM, Nina Cernat a administratorilor 
autorizati cu care a discutat, inca о data imi trezesc dubii, referitor la acfiunile concertate ale 
membrului CSM, Nina Cernat cu administratorii autorizati Sergiu Bevziuc §i Veaceslav 
Timotin indreptate pentru a impiedica numirea mea in calitate de judecator pana la atingerea 
plafonului de varsta.

In acest context, vreau sa comunic ca in urma examinarii unei cauze de insolvabilitate in 
care lichidator al insolvabilitatii este Sergiu Bevziuc, care este cumnatul membrului CSM, 
Dorel Musteafa, din lipsa de timp al grefierului §i asistentului judiciar in legatura cu volumul 
mare de lucru, 1-am telefonat personal pe administratorul insolvabilitatii Sergiu Bevziuc pentru 
prezentarea de a ridica incheierea motivata emisa pe marginea cererii ultimului cu privire la 
incasarea remuneratiei.

La ce, administratorul insolvabilitatii Sergiu Bevziuc mi-a comunicat ca a depus si о cerere 
de eliberare si a hotararii integrale privind aprobarea raportului final, bilantului de lichidare si



radiere a intreprinderii. Iar, eu i-am comunicat ca, de la primirea cererii am la dispozifie 
conform legislatiei 30 zile termen pentru redactarea hotararii integrale, lichidatorul Sergiu 
Bevziuc s-a aratat indignat §i mi-a declarat ca va verifica aceasta informatie.

Ulterior, in decurs de aproximativ 20 minute dupa aceasta discutie, Vicepresedintele 
Judecatoriei Chisinau (sediul Central), Vitalie Stratan, mi-a comunicat ca a fost telefonat de 
catre membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteata care i-a reprosat folosind 
cuvinte necenzurate in adresat mea, precum ca: ”ce-mi permit eu si de ce nu-i eliberez 
lichidatorului Sergiu Bevziuc hotararea motivata imediat?!”.

La fel, relatez ca in cadrul examinarii unei cauze de insolvabilitate, unde administratorul 
insolvabilitatii este Veaceslav Timotin, sotul membrei CSM- Mariana Timotin, in §edinta de 
validare a creantelor de ordinelor sutelor de milioane de lei, asupra carora mi-au aparut mai 
multe intrebari referitor la certitudinea acestor creante, am solicitat prezentarea probelor 
suplimentare care au stat la baza formarii acestor datorii, care s-au invocat ca sunt, dar nu 
au fost anexate nici de creditor la cererea de validare a creantelor §i nici de administratorul 
insolvabilitatii Veaceslav Timotin la raportul prezentat in sustinerea admiterii creantei §i 
includerii spre validare a creantei in tabelul defmitiv al creantelor creditorilor impotriva 
patrimoniului debitorului. Acest fapt 1-a indignat pe administratorul insolvabilitatii 
Veaceslav Timotin, sotul membrei CSM- Mariana Timotin, care ulterior dupa incheierea 
sedintei de judecata mi-a comunicat ca imi va parea rau de actiunile mele.

La fel, in cadrul unei alte cauze de insolvabilitate, administratorul insolvabilitatii Veaceslav 
Timotin a depus raportul final §i bilantul de lichidare a intreprinderii, solicitand aprobarea 
raportului final in lipsa acestuia, chiar daca intreprinderea dispune de active, care urmeaza a fi 
valorificate in scopul stingerii creantelor creditorilor, ceea ce este inadmisibil §i atrage dupa 
sine raspundere, inclusiv §i raspundere penala.

Totodata, comunic ca in §edinta CSM din 17 noiembrie 2020, s-a pus in discutie petitia 
parvenita de la cet. Gordienco Mihail, care a invocat in petitia sa ca Inspectia Judiciara in Nota 
Informativa nu a facut trimitere la plangerea unei petitionare. Apare intrebarea de unde acest 
cet. Gordienco Mihail, a facut rost de aceasta Nota Informativa care nu se publica pe site-ul 
CSM. Mai mult ca atat, cet. Gordienco Mihail nu a fost §i nu este parte a vreunei cauze care a 
fost sau se afla in procedura mea, iar aceasta Nota Informativa a Inspectiei Judiciare se afla la 
dosarul meu personal la care au acces doar membrii CSM.

Astfel, banuiesc ca unul din membrii CSM, Dorel Musteata, Nina Cernat sau Mariana 
Timotin (Grama) i-a prezentat-o acestui cet. Gordienco Mihail pentru a scrie aceasta petifie. 
Dar §i mai grav, banuiesc ca a§a persoana ar putea sa nu existe sau sa nu cunoasca despre aceasta 
petitie expediata in adresa CSM in privinta mea.

Consider ca, toate aceste actiuni de denigrare a imaginii mele ca judecator bine regizate ale 
membrului CSM, Nina Cernat bazate pe о plangere anonima ?i care tot a cautat careva carente 
in activitatea mea §i nu le-a gasit, sunt ni§te acfiuni de persecutare a mea in calitate de judecator, 
dintr-un singur motiv §i anume din interes personal. Banuiesc ca, toate aceste acfiuni de 
denigrare a imaginii mele ca judecator bine executate de catre membrul CSM, Nina Cernat §i 
organizate din umbra de catre membri CSM Dorel Musteata §i Mariana Timotin (Grama), sunt 
niste actiuni de persecutare a mea in calitate de judecator, pentru faptul ca nu am fost loial cu 
administratorul autorizat Sergiu Bevziuc, care este cumnatul membrului CSM, Dorel Musteata



§i cu administratorul autorizat Veaceslav Timotin, care este sotul membrului CSM, Mariana 
Timotin (Grama).

Este regretabil faptul ca, in lipsa unor impedimente legale cum ar fi: incompatibilitate, 
reputatie ireprosabila sau nerespectarea procedurilor de evaluare a mea, dar din cauza unor 
interese personale ale membrilor CSM, Dorel Musteata, Nina Cemat si Mariana Timotin 
(Grama), nu am fost promovat in functie pana la atingerea plafonului de varsta.

Membrul CSM, Nina Cernat era obligata in temeiul art. 11 alin.(l), lit. b) din Legea nr.947 
din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, sa asigure ocrotirea 
drepturilor §i libertatilor, onoarei §i demnitatii mele in calitate de magistrat, ceea ce nu a facut.

In baza celor prescrise mai sus, consider ca este regretabil faptul, ca membrii CSM, Dorel 
Musteata §i Nina Cernat, care au fost ale§i de catre Adunarea Generala a Judecatorilor, inclusiv 
?i membrul Mariana Timotin (Grama), profesor titular, actioneaza in mod deschis §i fara teama 
impotriva mea ca judecator, §i in loc sa asigure independenta mea ca judecator, asigura protec(ia 
intereselor de clan, prin ce consider ca se afecteaza grav increderea societa(ii in justitie §i se 
atenteaza la existenta Statului de Drept ca atare.

Fac aceasta Declaratie publica, asumandu-mi responsabilitatea pentru fiecare 
cuvant, fiind in acord cu juramantul depus la investirea in functie de Judecator.

Judecatorul Judecatoriei Chisinau,
Nicolae PASECINIC


