
HOTĂRÂRE 

cu privire la expirarea împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai 

instanțelor judecătorești și desemnarea exercitării interimatului  

 

27 aprilie 2021                                                                                      mun. Chișinău 

nr. 123/13 
 

Examinând chestiunea cu privire la expirarea împuternicirilor unor 

președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești și desemnarea exercitării 

interimatului, luând act de informaţia președintelui interimar al CSM, Luiza 

Gafton, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

Prin decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 170-VIII din 11 mai 

2017 și nr. 173-VIII din 12 mai 2017 au fost numiți în funcția de președinte al 

instanței judecătorești, pe un termen de 4 ani, după cum urmează:  

Lilia Țurcan la Judecătoria Edineț; 

Mihail Macar la Judecătoria Hîncești; 

Sergiu Osoianu la Judecătoria Strășeni;  

Veaceslav Suciu la Judecătoria Criuleni.  

Concomitent, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 174-VIII 

din 12 mai 2017 Ion Rusu a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei 

Drochia, pe un termen de 4 ani.  

Decretele respective au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial – 19 mai 2017, prin urmare, la 19 mai 2021 președinților și 

vicepreședintelui nominalizați le expiră împuternicirile.  

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iunie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM dispune interimatul funcţiei de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei, al curţii de apel sau al Curţii 

Supreme de Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a 

acestora, până la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau 

anularea suspendării.  

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea privind organizarea 

judecătorească, în cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul suspendării 

sau expirării mandatului preşedintelui instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia, 

până la numirea unui nou preşedinte, sunt exercitate de un vicepreşedinte al 

instanţei sau de un alt judecător, desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.  

În acest context, Plenul CSM menționează că, la 02 martie 2021, prin 

Hotărârea nr. 55/5, Plenul CSM a anunțat concursuri pentru suplinirea funcției de 

președinte al judecătoriilor Criuleni, Edineț, Hîncești și Strășeni, precum și de 

vicepreședinte al Judecătoriei Drochia.  

Unele dintre aceste concursuri urmează să fie desfășurate în cadrul 

ședințelor Plenului CSM, iar desfășurarea altor concursuri este imposibilă, or, în 

vederea accederii în funcțiile de președinte și vicepreședinte al instanțelor 

judecătorești, candidații sunt supuși procedurilor de evaluare a performanțelor și de 

selecție în condițiile prevăzute de Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor 

şi cariera judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012 și regulamentele aprobate de 



Consiliul Superior al Magistraturii, însă aceste proceduri nu pot fi efectuate de 

organele specializate ale CSM urmare a expirării mandatelor unor membri.  

Astfel, în scopul asigurării continuității bunei administrări a activității 

instanțelor judecătorești, Plenul CSM consideră oportună desemnarea președinților 

și vicepreședintelui nominalizați pentru exercitarea interimatului funcțiilor 

respective de conducere până la suplinirea acestor funcții în modul stabilit de lege, 

cu excepția președintelui Judecătoriei Hîncești, Mihail Macar, or, acesta se află în 

concediu medical începând cu 26 februarie 2021. 

În aceste circumstanțe, având în vedere că urmare a expirării 

împuternicirilor de judecător ale vicepreședintelui Judecătoriei Hîncești judecătorul 

Corina Albu de la sediul Ialoveni al instanței a fost desemnat prin Hotărârea CSM 

nr. 75/8 din 23 martie 2021 pentru exercitarea interimatului funcției de 

vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, începând cu 26 martie 2021 până la 

completarea funcției în modul stabilit de lege, Plenul CSM consideră oportună 

analizarea suplimentară a situației în vederea desemnării unui judecător de la sediul 

central al judecătoriei pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al 

instanței judecătorești.  

 În consecință, subiectul privind desemnarea exercitării interimatului funcției 

de președinte al Judecătoriei Hîncești urmează a fi soluționat în cadrul unei ședințe 

ulterioare a Plenului CSM. 

Conform art. 24 alin. (1) din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996, Consiliul 

Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor 

săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4).  

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu 11 

(unsprezece) voturi pro ale membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, va 

desemna judecătorii Veaceslav Suciu, Lilia Țurcan și Sergiu Osoianu pentru 

exercitarea interimatului funcţiei de președinte al judecătoriilor Criuleni, Edineț și 

Strășeni, iar judecătorul Ion Rusu pentru exercitarea interimatului funcţiei de 

vicepreședinte al Judecătoriei Drochia, începând cu 20 mai 2021 până la 

completarea funcției în modul stabilit de lege.  

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), art. 17, 24 şi 25 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și art. 191 alin. (3) din 

Codul administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se desemnează judecătorul Veaceslav Suciu pentru exercitarea 

interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Criuleni, începând cu 20 mai 

2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.  

2. Se desemnează judecătorul Lilia Țurcan pentru exercitarea interimatului 

funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Edineț, începând cu 20 mai 2021 până la 

completarea funcției în modul stabilit de lege. 

3. Se desemnează judecătorul Sergiu Osoianu pentru exercitarea 

interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Strășeni, începând cu 20 mai 

2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.  

4. Se desemnează judecătorul Ion Rusu pentru exercitarea interimatului 

funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia, începând cu 20 mai 2021 până 

la completarea funcției în modul stabilit de lege.  



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

de zile.  

6. Prezenta Hotărâre se remite pentru informare instanțelor judecătorești 

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

(www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Luiza GAFTON 

http://www.csm.md/

