
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan, referitor la transferul 

unui judecător de la sediul Ocnița la sediul central al Judecătoriei Edineț 

 

26 mai 2020                                                                                       mun. Chişinău 

nr. 113/10 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Edineț, Lilia 

Țurcan, referitor la transferul unui judecător de la sediul Ocnița la sediul central al 

Judecătoriei Edineț, luând act de informația membrului CSM Ion Crețu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

Prin demersul înaintat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, președintele 

Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan, solicită transferul judecătorului Irina Dragulean de la 

sediul Ocnița la sediul central al Judecătoriei Edineț. 

În motivarea demersului se relatează că, urmare a demisiei unui judecător al 

Judecătoriei Edineț, sediul central și al expirării împuternicirilor delegate altui judecător din 

același sediu al Judecătoriei Edineț, din numărul total de 5 judecători activează doar 3 

judecători și astfel sarcina de lucru per judecător și complexitatea cauzelor este mai mare 

decât în sediul Ocnița, fapt care impune necesitatea transferării unui judecător din sediul 

Ocnița în sediul Central a Judecătoriei Edineț.  

La demersul înaintat este prezentat acordul scris al judecătorului Irina Dragulean de a 

fi transferată la sediul central al Judecătoriei Edineț. 

Analizând demersul președintelui Judecătoriei Edineț, Plenul CSM reține că, prin 

Legea nr. 76 din 26 aprilie 2016, cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, 

publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 184-192/387 din 01 iulie 2016, 

sistemul instanțelor judecătorești din Republica Moldova a fost reorganizat, în rezultatul 

căreia judecătoriile Briceni, Dondușeni și Ocnița, au fuzionat prin contopire cu Judecătoria 

Edineț, formând Judecătoria Edineț. 

Potrivit, art. 2 alin. (3) din Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, 

,,Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create 

conform art. 1 alin. (1) vor avea mai multe sedii, sediul central al judecătoriei fiind sediul 

judecătoriei nou-create.” 

În conformitate cu art. 3 al Legii menționate supra, Consiliul Superior al Magistraturii 

a stabilit şi a aprobat numărul de judecători din cadrul judecătoriilor și modul de repartizare 

a acestora în sediile instanțelor, potrivit sarcinii de muncă per sistem. 

Prin Hotărârea CSM nr. 4/1 din 10 ianuarie 2017, pentru activitatea sediului central al 

Judecătoriei Edineț au fost atribuite 5 posturi de judecători, sediului Ocnița - 3 posturi.  

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1564-VIII din 11 mai 2020 dna 

Maria Iftodi a fost eliberată din funcția de judecător, conform cererii depuse și astfel în 

cadrul Judecătoriei Edineț, sediul central a devenit vacantă o funcție de judecător. La fel, în 



cadrul sediului central al Judecătoriei Edineț complexitatea cauzelor este mai mare decât în 

sediul Ocnița al aceleiași judecătorii, fapt ce influențează asupra sarcinii de lucru per 

judecător. 

Luând în considerare motivele expuse în demers, acordul scris al judecătorului Irina 

Dragulean de a fi transferată în sediul central al Judecătoriei Edineț,  în scopul asigurării 

bunei desfășurări a activității Judecătoriei Edineț, al examinării cauzelor în termene 

rezonabile şi îmbunătățirii calității înfăptuirii actului de justiție, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii, cu 14 voturi pro, hotărăște admiterea demersului sus-nominalizat, cu 

transferarea judecătorului Irina Dragulean de la sediul Ocnița, la sediul central al 

Judecătoriei Edineț. 

Avînd în vedere cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii călăuzindu-se de 

prevederile art. 2 alin. (3) din Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, art. 

art. 4, 17, 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. (3) din 

Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite demersul președintelui Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan, referitor la 

transferul unui judecător de la sediul Ocnița la sediul central al Judecătoriei Edineț. 

2. Se transferă judecătorul Irina Dragulean de la sediul Ocnița la sediul central al 

Judecătoriei Edineț. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare Judecătoriei Edineț și se publică 

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

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Anatol PAHOPOL 

 


