
H O T Ă R Î R E 
cu privire la cererile de transfer a judecătorilor de la Judecătoria Comercială de 

Circumscripție și Judecătoria Militară în baza Legii nr. 76 privind reorganizarea 

instanțelor judecătorești 

 

14 februarie 2017    

nr. 116/6                                                                                                  mun. Chişinău  

 

Examinînd cererile de transfer a judecătorilor de la Judecătoria Comercială de 

Circumscripție și Judecătoria Militară în baza Legii nr. 76 privind reorganizarea 

instanțelor judecătorești, audiind informaţia președintelui CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

La 21 aprilie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 76 cu 

privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 184-192, care a intrat în vigoare la 01 iulie 2016, cu unele 

excepții. Legea menționată supra, reglementează modul de reorganizare a sistemului 

instanțelor judecătorești, inclusiv organizarea și funcționarea instanțelor nou-create. 

Astfel, actul legislativ prevede fuzionarea, prin contopire, a instanțelor 

judecătorești de fond, fiind create, în acest mod, 15 instanțe judecătorești noi, care își 

vor începe activitatea la 01 ianuarie 2017 și încetarea activității a două instanțe 

judecătorești – Judecătoria Comercială de Circumscripție și Judecătoria Militară, 

începînd cu 01 aprilie 2017.  

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

judecătorești, stipulează: ,,După încetarea activității Judecătoriei Comerciale de 

Circumscripție și a judecătoriei Militare, judecătorilor acestora li se va propune 

transferul în funcțiile vacante din cadrul judecătoriilor nou-create’’, iar ca excepție 

de la art. 20 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului, transferul judecătorilor de la judecătoriile care își încetează activitatea 

în urma reorganizării instanțelor judecătorești, nu este precedat de evaluarea 

performanțelor acestora. 

Potrivit art. 20 alin. (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 

din 20.07.1995, în cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, 

judecătorul este transferat, cu consimţămîntul lui, în temeiul legii, la altă instanţă 

judecătorească, iar în cazul în care refuză transferul la altă instanţă, judecătorul are 

dreptul la demisie în condiţiile art. 26 al Legii respective.  

De asemenea, în temeiul art. 116 alin. (2) și alin. (5) din Constituția Republicii 

Moldova, judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele 

Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile 

legii, iar transferarea judecătorilor se face numai cu acordul acestora.  

În contextul prevederilor legale enunțate și în legătură cu încetarea activității, 

din 01 aprilie 2017, a Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și Judecătoriei 

Militare, judecătorii: Zinaida Talpalaru, Serghei Ciobanu, Igor Bațalai și Sergiu 

Lebediuc, au depus cereri de transfer la Judecătoria Chișinău, în conformitate cu lista 

locurilor vacante, stabilită prin hotărîrea CSM nr. 548/23 din 06 septembrie 2016.  

Prin urmare, Plenul CSM reține următoarele date relevante despre activitatea 

acestora.  



Zinaida Talpalaru și-a început activitatea în calitate de judecător la 20 

ianuarie 1997, la Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău, fiind numită în 

funcție prin Decretul Președintelui RM nr. 7-II. La 5 decembrie 2001, prin Decretul 

Președintelui RM nr. 363-III, dumneaei a fost numită în funcția de președinte al 

Judecătoriei Economice de Circumscripție Chișinău, iar prin Decretul Președintelui 

RM nr. 364-III din aceeași dată, a fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. Ulterior, la 17 august 2012, prin Decretul Președintelui RM nr. 

239-VII, doamna Zinaida Talpalaru a fost numită în funcția de președinte al 

Judecătoriei Comerciale de Circumscripție Chișinău, pe un termen de 4 ani. 

Serghei Ciobanu, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Tiraspol, 

prin Decizia Parlamentului RM nr. 608-XII din 19 iunie 1991, iar la 24 februarie 

1993, prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 1302, dumnealui a fost numit în calitate 

de membru al Tribunalului militar Chișinău. La 20 februarie 2002, domnul Serghei 

Ciobanu a fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, 

prin Decretul Președintelui RM nr. 505-III, iar Prin Decretul Președintelui RM nr. 

166-VII din 11 iulie 2012, a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei 

Militare, pe un termen de 4 ani. 

Igor Bațalai, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Militară, pe un 

termen de 5 ani, la 04 iunie 2015, prin Decretul Președintelui RM nr. 1601-VII, unde 

activează pînă în prezent. 

Serghei Lebediuc, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, 

pe un termen de cinci ani, prin Decretul Președintelui RM nr. 600-IV, din 05 iunie 

2006, iar la 30 septembrie 2008, a fost numit în funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Comrat, pe un termen de 4 ani, prin Decretul Președintelui nr. 1861-IV. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui RM nr. 191-VI, din 04 iulie 2011, dumnealui a 

fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, iar prin 

Decretul Președintelui RM nr. 171-VII din 11 iulie 2012, a fost numit, prin transfer, 

în funcția de judecător la Judecătoria Militară. Ulterior, prin hotărîrea CSM nr. 

608/25, din 20 septembrie 2016, Serghei Lebediuc a fost suspendat din funcția de 

judecător al Judecătoriei Militare, în legătură cu pornirea urmăririi penale. 

Fiind prezenți la ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

judecătorii Zinaida Talpalaru, Serghei Ciobanu și Igor Bațalai au susținut cererile de 

transfer, iar judecătorul Sergiu Lebediuc, nu s-a prezentat la ședința Plenului CSM, 

însă a depus cerere de examinare a chestiunii în lipsa sa.  

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează și în lipsa celorlalți invitați. Totodată, este necesar de menționat faptul, 

că exprimarea votului pentru un candidat sau altul, este un drept exclusiv al 

membrului CSM, urmînd să se țină cont, că membrul CSM are și obligația de a-și 

exprima votul pro sau contra pentru soluționarea chestiunilor examinate în ședința 

Plenului CSM.  

Astfel, în scopul implementării Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016, cu privire la 

reorganizarea instanţelor judecătoreşti, ținînd cont de faptul încetării activității 



Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și Judecătoriei Militare și examinînd 

cererile judecătorilor Zinaida Talpalaru, Serghei Ciobanu, Igor Bațalai și Sergiu 

Lebediuc, prin care şi-au exprimat acordul de a fi transferaţi la Judecătoria Chişinău, 

din 01 aprilie 2017, precum şi în urma procedurii de vot, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii, consideră necesar a propune Președintelui Republicii Moldova, 

numirea prin transfer, a judecătorilor Zinaida Talpalaru, Serghei Ciobanu, Igor 

Bațalai și Sergiu Lebediuc, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd 

cu 01 aprilie 2017.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, avînd în vedere prevederile art. 

116 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova; art. 20 al Legii cu privire la statutul 

judecătorului și în conformitate cu prevederile art. 4, 24 și 25 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer, în 

funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 aprilie 2017, a 

judecătorilor: 

- Zinaida Talpalaru,  

- Serghei Ciobanu,  

- Igor Bațalai, 

- Sergiu Lebediuc. 

2. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei hotărîri se expediază Președintelui Republicii Moldova și se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Victor MICU 
 


