
HOTĂRÎRE 
cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea unui judecător în 

calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției 
 

26 mai 2020 

nr. 130/10                                                                                                  mun. Chișinău 

 
Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea 

unui judecător în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, 
luînd act de informația membrului CSM, Valentina Coptileț, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(3) din Legea privind Institutul 

Național al Justiției nr. 152-XVI din 08 iunie 2006, Consiliul Institutului Național al 

Justiției este organul suprem de conducere al Institutului, alcătuit din 13 membri, 

dintre care 7 sunt desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul 

judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri. Mandatul membrilor 

Consiliului este de o durată de 4 ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.  

Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Consiliul Superior al Magistraturii 

desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Național al Justiției.  

La 14 ianuarie 2020, prin Hotărîrea nr. 8/1, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului 

Institutului Național al Justiției, pe un termen de patru ani.  

Cereri de participare la concurs au depus judecătorii Ghenadie Mîra de la 

Judecătoria Anenii Noi, Vitalie Stratan și Victoria Sanduța de la Judecătoria Chișinău.  

În cadrul ședinței Plenului CSM judecătorii nominalizați și-au susținut cererile 

de participare la concurs.  

Referitor la experiența profesională a candidaților la funcția de membru al 

Consiliului Institutului Național al Justiției, Plenul CSM relevă următoarele 

informații.  

Ghenadie Mîra face parte din corpul magistraților începînd cu 23 septembrie 

2011, fiind numit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 259-VI în 

funcția de judecător la Judecătoria Soroca, pe un termen de 5 ani. Prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 2273-VII din 12 august 2016 a fost numit în 

funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Conform Hotărîrii Plenului 

CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost desemnat în funcția de judecător la 

instanța nou-creată Judecătoria Soroca, începând cu 01 ianuarie 2017. Prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 250-VIII din 30 iunie 2017 a fost transferat în 

funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi. Ulterior, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 368-VIII din 08 septembrie 2017 a fost numit în funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei Anenii Noi, pe un termen de 4 ani.  

La 22 martie 2019, prin Hotărîrile nr. 24/3 și nr. 25/3, Colegiul de evaluare a 

performanțelor judecătorilor a apreciat activitatea judecătorului Ghenadie Mîra cu 



calificativul ”excelent”, iar activitatea desfășurată de acesta în calitate de președinte al 

instanței judecătorești cu calificativul ”foarte bine”.  

Vitalie Stratan a fost numit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1653-IV din 13 mai 2008 în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul 

Chişinău, pe un termen de 5 ani. Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr. 289/11 din 26 

martie 2013, a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie 

la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău. Prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 647-VII din 23 mai 2013 a fost numit în funcția de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă. Conform Hotărîrii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, a fost desemnat judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017, iar prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 350/16 

din 23 mai 2017 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de 

instrucţie la Judecătoria Chişinău (sediul central). Prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 422-VIII din 03 noiembrie 2017 a fost numit în funcția de 

vicepreședinte al Judecătoriei Chişinău, pe un termen de 4 ani. Prin Hotărîrea Plenului 

CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018 a fost desemnat judecător specializat în 

materie de insolvabilitate şi lichidare din cadrul Judecătoriei Chişinău (sediul central), 

începînd cu 01 ianuarie 2019. 

La 12 aprilie 2019, prin Hotărîrea nr. 36/4, Colegiul de evaluare a performanțelor 

judecătorilor a apreciat activitatea judecătorului Vitalie Stratan cu calificativul ”foarte 

bine”.  

Victoria Sanduţa a fost numită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 74-VIII din 15 martie 2017 în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău, pe un 

termen de 5 ani. Conform Hotărîrii Plenului CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, 

a fost desemnată judecător specializat în materie civilă la Judecătoria Chişinău, sediul 

Centru, începând cu 01 ianuarie 2019. Potrivit Hotărîrii Plenului CSM nr. 121/6 din 

26 martie 2019, a fost transferată de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei 

Chişinău, specializat în materie contravențională și activitatea judecătorului de 

instrucție.  

În prezent Victoria Sanduța este președintele Asociației Obștești ”Vocea 

justiției”, asistent universitar la Universitatea de Studii Politice și Economice 

Europene ”Constantin Stere”, unde își face studiile de doctorat. 

La 31 ianuarie 2020, prin Hotărîrea nr. 4/1, Colegiul de evaluare a 

performanțelor judecătorilor a apreciat activitatea judecătoarei Victoria Sanduța cu 

calificativul ”foarte bine”.  

Plenul CSM remarcă faptul că, judecătorii nominalizați nu au fost sancționați 

disciplinar, au participat la numeroase activități de instruire atît în țară, cît și peste 

hotarele țării. 

Conform prevederilor art. 24 alin. (1)-(2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărîri cu votul 

deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4). 

La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a 

acestora, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor, membrii de drept ai 



Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. Votarea se efectuează 

în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi invitaţi.  

Examinînd dosarele personale ale judecătorilor, ținînd cont de experiența 

profesională și audiind motivarea acestora, în rezultatul exprimării votului de membrii 

prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu 9 (nouă) voturi 

pro, îl va desemna pe judecătorul Vitalie Stratan de la Judecătoria Chișinău în calitate 

de membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, pe un mandat 

de 4 ani.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea privind Institutul Național al Justiției şi 

art. 4 alin. (2) lit. a), 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se desemnează Vitalie Stratan, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, în 

calitate de membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, pe un 

mandat de 4 ani.  

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

zile.  

3. Copia prezentei Hotărîri se remite spre informare Institutului Național al 

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

(www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Anatol Pahopol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

