
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la 

conferirea titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar” și ”Decan al autorității 

judecătorești” unor judecători 
 

26 mai 2020                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 128/10 
 

Examinînd demersul unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la 

conferirea titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar” și ”Decan al autorității 

judecătorești” unor judecători, luînd act de informația membrului CSM, Elena 

Belei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii au parvenit demersurile 

președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, și 

președintelui intermiar al Curții de Apel Comrat, Grigori Colev, referitor la 

conferirea titlului onorific „Decan al autorității judecătorești” judecătorilor: Iurie 

Diaconu și Galina Stratulat de la Curtea Supremă de Justiție, precum și conferirea 

titlului onorific „Veteran al sistmului judiciar” judecătorilor Iurie Bejeraru și 

Dumitru Mardari de la Curtea Supremă de Justiție și Afanasi Curdov de la Curtea 

de Apel Comrat. 

În acest sens, Plenul Consiliului reține faptul că, potrivit p. 3, 4 din 

Regulamentele privind conferirea titlurilor onorifice ”Decan al autorității 

judecătorești” și ”Veteran al sistemului judiciar”, aprobate prin Hotărîrea CSM nr. 

523/21 din 03 iulie 2013, titlurile onorifice se acordă, prin hotărîrea Consiliului,  

judecătorului care întrunește următoarele condiții: are o vechime în funcție de 

judecător mai mult de 30 și, respectiv, 25 de ani; pe parcursul activității în cadrul 

sistemului a manifestat un comportament ireproșabil; a susținut evaluarea 

performanțelor judecătorilor; nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul 

ultimului an de activitate; nu a fost suspendat din funcție în baza art. 24 alin. (1) lit. 

a), c) din Legea cu privire la statutul judecătorului.  

Totodată, conferirea titlului onorific marchează recunoașterea publică a 

devotamentului faţă de sistemul judiciar, stimularea morală a muncii îndelungate a 

judecătorului la înfăptuirea justiţiei.  

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reţine 

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaţilor pentru conferirea 

titlului onorific ”Decan al autorității judecătorești” și ”Veteran al sistemului 

judiciar”. 

Domnul Iurie Diaconu face parte din corpul magistraţilor din anul 1988, 

fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria sectorului Ciocana, mun. 

Chişinău la data de 27 noiembrie 1988. 

Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 42-II din 10 

februarie 1997 a fost numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului 

Ciocana, mun. Chişinău, iar prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

1528-II din 19 iunie 2000, a fost numit în funcţia de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 119-

XVI din 29 mai 2008 a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de 

Justiţie, până la atingerea plafonului de vârstă – 65 de ani. 



Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 656-V din 09 decembrie 

2010, domnului Iurie Diaconu i s-a conferit gradul superior de calificare al 

judecătorului. 

Apreciind înaltul profesionalism și munca îndelungată și ireproșabilă în 

sistemul judecătoresc, la 11 martie 2014, prin Hotărîrea CSM nr. 243/9, domnului 

Iurie Diaconu i-a fost conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

La 20 martie 2018, prin Hotărîrea CSM nr. 147/8 domnului Iurie Diaconu i 

s-a acordat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Doamna Galina Stratulat și-a început activitatea în funcția de judecător la 

Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, fiind desemnată prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 37 din 30 iunie 1989. Conform Decretului Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1352-II din 25 februarie 2000, a fost numită în funcția de judecător 

până la atingerea plafonului de vârstă. Prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1868-II din 24 ianuarie 2001 a fost numită, prin transfer, în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel. Potrivit Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 260-XV din 26 iunie 2003, doamna Galina Stratulat a fost numită în funcţia de 

judecător la Curtea Supremă de Justiţie până la atingerea plafonului de vârstă de 65 

de ani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2097-IV din 31 ianuarie 

2009, doamnei Galina Stratulat i s-a conferit gradul superior de calificare al 

judecătorului. 

Pentru activitatea îndelungată și manifestarea atitudinii ireproșabile în 

exercitarea funcției de judecător, experiența profesională în înfăptuirea actului de 

justiție la 07 februarie 2012 prin Hotărîrea CSM nr. 64/5, precum și prin Dispoziția 

Președintelui CSM nr. 20 din 27 februarie 2019, doamnei Galina Stratulat i s-au 

acordat Diplome de Onoare ale Consiliului Superior al Magistraturii. 

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de  sistemul judecătoresc, la 

07 octombrie 2014 prin Hotărîrea CSM nr. 807/26 doamnei Galina Stratulat i-a 

fost conferit titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Domnul Iurie Bejenaru a fost încadrat în funcția de judecător la Judecătoria 

sectorului Buiucani, mun. Chişinău, conform Hotărârii Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 56-XIII din 14 aprilie 1994. La 20 mai 2003, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1270-III, a fost numit în funcția de judecător 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă și în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei 

sectorului Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de 4 ani. Prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1997-III din 09 septembrie 2004, a fost 

numit, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului Buiucani, mun. Chişinău, 

pe un termen de 4 ani. Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 160-XVI din 09 iulie 2008, a fost numit în funcţia de judecător la Curtea 

Supremă de Justiţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă  de 65 de ani.  

La 07 noiembrie 2008 prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 403/19, domnului Iurie Bejenaru i s-a conferit gradul întîi de calificare al 

judecătorului. 

 Pentru contribuţie la înfăptuirea justiţiei, merite în promovarea reformei 

judiciare şi de drept şi înalt profesionalism, la 01 iulie 2005, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldov nr. 127-IV, domnului Iurie Bejenaru i-a fost 

conferită distincția de stat Medalia ”Meritul Civic”. 



La 19 decembrie 2017 prin Hotărîrea CSM nr. 841/37 i s-a decernat 

„Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

Domnul Dumitru Mardari, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 56-XIII din 

14 aprilie 1994, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria sectorului 

Ciocana, mun. Chişinău. Potrivit Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

614-III din 17 aprilie 2002, şi nr. 818-IV din 25 octombrie 2006, a fost numit în 

funcţia de președinte al Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chișinău, pe un 

termen de 4 ani. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1862-III din 

17 iunie 2004 a fost numit în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 5 din 14 februarie 

2014 a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie până la 

atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. 

Prin Hotărîrea CSM nr. 64/5 din 07 februarie 2012 i s-a acordat Diploma de 

Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.  

La 07 octombrie 2014 prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 806/26, domnului Dumitru Mardari i s-a conferit gradul întîi de calificare al 

judecătorului. 

Domnul Afanasi Curdov  prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

132 din 25 aprilie 1995 a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria 

Vulcănești, pe un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1430-II din 26 aprilie 2000 a fost numit în funcția de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

8-III din 19 aprilie 2001, domnul Afanasi Curdov a fost numit, prin transfer, în 

funcția de judecător la Tribunalul municipiului Comrat, iar prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1309-III din 11 iunie 2003 a fost reconfirmat 

în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat. Prin Decretele Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1996-III din 09 septembrie 2004 și 2202-IV din 21 aprilie 

2009, domnul Afanasi Curdov a fost numit în funcția de vicepreședinte al Curții de 

Apel Comrat pentru două mandate.  

Prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79/4 din 29 

ianuarie 2013 și respectiv nr. 444/15 din 15 mai 2014, domnul Afanasi Curdov a 

fost desemnat pentru exercitarea funcției de președinte interimar al Curții de Apel 

Comrat. 

Pentru activitatea îndelungată și manifestarea atitudinii ireproșabile în 

exercitarea funcției de judecător, experiența profesională în înfăptuirea actului de 

justiție la 08 februarie 2011 prin Hotărîrea CSM nr. 65/6 domnului Afanasi Curdov 

i s-a acordat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

La 03 aprilie 2012 prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.184/13, domnului Afanasi Curdov i s-a confirmat gradul doi de calificare al 

judecătorului. 

Totodată, potrivit art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996, cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu 

votul deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei 

al cărei caz se examinează și în lipsa celorlalți invitați.  

Urmare a examinării materialelor, precum și în rezultatul exprimării votului 

de membrii CSM prezenți la ședință, cu 13 (treisprezece) voturi pro, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii concluzionează că, judecătorii propuși pentru 

conferirea titlurilor onorifice „Decan al autorităţii judecătoreşti” și „Veteran al 



sistemului judiciar” întrunesc condiţiile impuse de pct. 4 al Regulamentelor 

nominalizate supra, au o vechime în funcția de judecător mai mult de 30 și,  

respectiv, de 25 de ani, pe parcursul activității în sistemul judecătoresc au 

manifestat un comportament ireproșabil, au susținut evaluarea performanțelor 

judecătorilor cu calificativul „excelent’’ și „foarte bine” și în ultimul an de 

activitate nu a fost supuși răspunderii disciplinare, din care considerente le va 

conferi titlurile onorifice solicitate.  

Reieșind din cele menționate supra, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în conformitate cu prevederile pct. 3, 4 din Regulamentele privind 

conferirea titlurilor onorifice „Decan al autorității judecătorești” și „Veteran al 

sistemului judiciar” art. 4, 17, 24 și 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 Ș T E: 

1. Se conferă titlul onorific ”Decan al autorității judecătorești” următorilor: 

- DIACONU Iurie, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- STRATULAT Galina, judecător, Curtea Supremă de Justiție. 

2. Se conferă titlul onorific ”Veteran al sistemului judiciar” următorilor: 

- BEJENARU Iurie, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- MARDARI Dumitru, judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

- CURDOV Afanasi, judecător, Curtea de Apel Comrat. 

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

de zile. 

4. Copia prezentei Hotărîri se remite spre 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                            Anatol PAHOPOL 

 

 

http://www.csm.md/

