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HOTĂRÂRE 

 

cu privire la expirarea împuternicirilor unor președinți și vicepreședinți ai 

instanțelor judecătorești și desemnarea exercitării interimatului 

 

18 mai  2021                                                                                           mun. Chişinău 

nr. 138/14 

 

 Examinând chestiunea cu privire la expirarea împuternicirilor unor președinți 

și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești și desemnarea judecătorilor pentru 

exercitarea interimatului, luând act de informaţia președintelui interimar al 

Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gafton, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

CONSTATĂ: 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) - (3) din Legea cu privire la 

statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 (în continuare Legea nr. 544), 

funcţiile de judecător, vicepreşedinte şi preşedinte al instanței judecătorești sunt 

ocupate în bază de concurs, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, 

conform Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 612/29 din 20 decembrie 2018. 

Potrivit art. 9 alin. (4) din aceeași Lege, Consiliul Superior al Magistraturii 

anunţă, prin intermediul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în 

mass-media şi pe pagina sa web, lansarea concursului pentru suplinirea funcţiilor 

vacante de judecător, vicepreşedinte şi preşedinte al instanței şi stabileşte termenul- 

limită pentru inițierea procesului de selectare a candidaţilor.  

Conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 544 și punctului 3.4. din Regulamentul 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de 

judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti, Consiliul 

Superior al Magistraturii, până la anunţarea concursului, publică pe pagina sa web 

oficială informaţia cu privire la toate funcţiile vacante de judecător, vicepreședinte 

și președinte al instanței sau care pot deveni vacante în următoarele 6 luni. 

La acest capitol, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că 

informaţia cu privire la toate funcţiile vacante de judecător, vicepreședinte și 

președinte, inclusiv funcțiile ce urmează să devină vacante, a fost publicată pe pagina 

web a Consiliului. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 55/5 din 2 martie 2021 Consiliul Superior al 

Magistraturii a anunțat concursuri pentru suplinirea funcției de președinte al 

Judecătoriei Chișinău, Cahul, Criuleni, Edineț, Hîncești și Strășeni, precum și de 

vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Bălți, Căușeni, Drochia, 

Edineț. 

Însă, desfășurarea concursurilor este imposibilă, or, în vederea accederii la 

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 
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din 5 iulie 2012 și regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii, 

care nu pot fi efectuate de organele specializate ale Consiliului Superior al 

Magistraturii urmare a expirării mandatelor unor membri.  

Conform art. 16 alin. (6) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 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. 

Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iunie 1996, 

Consiliul Superior al Magistraturii 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 acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reține că la 

26 mai 2021 judecătorului Radu Țurcanu îi expiră împuternicirile de preşedinte al 

Judecătoriei Chişinău și judecătorului Ghenadie Pavliuc împuternicirile de 

vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, iar la 20 mai 2021 judecătorului Mihail 

Macar îi expiră împuternicirile de preşedinte al Judecătoriei Hînceşti. 

Examinând chestiunea privind desemnarea unor candidați pentru exercitarea 

interimatului funcției de președinte al Judecătoriei Chișinău, vicepreședinte al 

Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana și interimatului funcției de președinte al 

Judecătoriei Hîncești prin prisma oportunității, se propune de a desemna în modul 

stabilit de lege pentru exercitarea interimatului funcţiilor care urmează să devină 

vacante, următorii magistrați, reținând informații relevante cu privire la activitatea 

profesională. 

Radu Ţurcanu prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1397-IV din 

27 noiembrie 2007, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Botanica mun. 

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

nr. 346-VII din 31 octombrie 2012, a fost desemnat în funcţia de judecător până la 

atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1028-VII din 

10 martie 2014, a fost numit în funcția de vicepreşedinte al Judecătoriei Botanica, 

mun. Chişinău, pe un termen de 4 ani. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 81/3 din 

3 februarie 2015, Radu Ţurcanu a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor 

judecătorului de instrucţie la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, în perioada 

9 decembrie 2014 - 9 decembrie 2017. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Chişinău, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.187-VIII din 20 mai 2017, 

a fost numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chişinău, pe un termen de 4 ani. 

Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

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

de insolvabilitate şi lichidare la Judecătoria Chişinău, sediul central, începând cu 

1 ianuarie 2019. 
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Din considerentul că la 26 mai 2021 judecătorului Radu Țurcanu îi expiră 

împuternicirile de preşedinte al Judecătoriei Chişinău, la 17 mai 2021 magistratul a 

depus cererea prin care și-a exprimat consimțământul pentru exercitarea atribuțiilor 

de președinte interimar al Judecătoriei Chișinău. 

Ghenadie Pavliuc, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 140-IV 

din 14 iulie 2005, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Donduşeni, pe 

un termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1649-IV 

din 13 august 2008, a fost numit, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei 

Donduşeni, pe un termen de 4 ani. 

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 383-V din 

30 iunie 2010, a fost numit în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 248/18 din 

24 mai 2011, a fost transferat în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. 

Chişinău. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 169-VII din 

11 iulie 2012, a fost numit prin transfer în funcţia de judecător la Judecătoria 

Buiucani, mun. Chişinău. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, Ghenadie Pavliuc a fost transferat în funcția de judecător la 

instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 1 ianuarie 2017, iar prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 932/38 din 

27 decembrie 2016, a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de 

instrucţie la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 188-VIII din 20 mai 2017, 

a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, pe un termen de 

4 ani. 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 

11 decembrie 2018, a fost desemnat judecător cu atribuţiile de judecător de instrucţie 

la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, începând cu 1 ianuarie 2019. 

La caz, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va preciza că, la 

26 mai 2021 judecătorului Ghenadie Pavliuc îi expiră împuternicirile de 

vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău. 

 Mihail Macar, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1300-XII 

din 24 februarie 1993, a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti. 

 Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 335 din 

7 noiembrie 1996, a fost desemnat în funcția de vicepreşedinte al Judecătoriei 

Hînceşti. 

 Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1056-II din 

22 iunie 1999, a fost numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hînceşti. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1330-III din 26 iunie 2003, 

a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1410-III din 29 iulie 2003, 

a fost numit, în funcţia de preşedinte la Judecătoria Hînceşti, pe un termen de 4 ani. 
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Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 143-XVI din 

22 iunie 2007, Mihail Macar, a fost numit în funcţia de judecător al Curţii Supreme 

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

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 379-VI din 

23 noiembrie 2011, a fost transferat, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti. 

Conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 122-VII din 

14 iunie 2012, a fost numit în funcția de preşedinte al Judecătoriei Hînceşti, pe un 

termen de 4 ani. 

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferat, în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Hînceşti, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 173-VIII din 

12 mai 2017, Mihail Macar, a fost numit în funcţia de preşedinte la Judecătoria 

Hînceşti, pe un termen de 4 ani. 

Prin urmare, la 19 mai 2021 judecătorului Mihail Macar îi expiră 

împuternicirile de preşedinte al Judecătoriei Hînceşti. 

La caz, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționeză că, la 

30 aprilie 2021 judecătorul Valentina Suruceanu de la Judecătoria Hînceşti, sediul 

central, a depus în adresa Consiliului Superior al Magistraturii o cerere prin care și-

a exprimat consimțământul de a fi desemnată în funcția de președinte-interimar al 

Judecătoriei Hâncești, până la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Astfel, Valentina Suruceanu, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 242-VII din 17 august 2012, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria 

Cahul, pe un termen de 5 ani. 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 

29 septembrie 2016, a fost transferată în funcția de judecător la instanța nou-creată 

Judecătoria Cahul, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Potrivit Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 932/38 

din 27 decembrie 2016 şi nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, a fost desemnată pentru 

exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie supleant, pe perioada 

1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017 şi, respectiv, judecător de instrucţie pe 

perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 306-VIII din 26 iulie 2017, 

a fost numită în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 500-VIII din 

20 decembrie 2017, a fost transferată, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti. 

În consecință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii observă că funcțiile 

indicate urmează să devină vacante, totodată, în vederea asigurării administrării 

eficiente a instanței judecătorești, consideră necesar de a desemna pentru exercitarea 

interimatului, până la completarea funcției în modul stabilit de lege, după cum 

urmează, judecătorul Radu Țurcanu pentru exercitarea interimatului funcţiei de 

preşedinte al Judecătoriei Chișinău, judecătorul Ghenadie Pavliuc pentru exercitarea 

interimatului funcţiei de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău și judecătorii Mihail 

Macar sau Valentina Suruceanu pentru exercitarea interimatului funcției de 

președinte al Judecătoriei Hîncești. 



5 
 

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). 

Fiind puse la vot candidaturile judecătorilor: 

Radu Țurcanu - pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al 

Judecătoriei Chișinău a obținut 7 (șapte) voturi pro și 4 (patru) voturi contra; 

Ghenadie Pavliuc - pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte 

al Judecătoriei Chișinău a obținut 5 (cinci) voturi pro și 7 (șapte) voturi contra; 

Mihail Macar - pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al 

Judecătoriei Hîncești a obținut  4 (patru) voturi pro și 7 (șapte) voturi contra; 

Valentina Suruceanu - pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al 

Judecătoriei Hîncești a obținut 7 (șapte) voturi pro și 4 (patru) voturi contra. 

 În rezultatul neîntrunirii numărului necesar de voturi, candidaturile 

judecătorilor propuși pentru exercitarea interimatului funcției de președinte și 

vicepreședinte ai  instanțelor judecătorești urmează a fi respinse. 

În opinia membrilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care au votat 

contra, candidaturile judecătorilor propuși pentru îndeplinirea interimatului nu 

corespund cerințelor normative de activitate, or, judecătorii sunt nemulțumiți de 

modul în care se administrează activitatea organizatorică a instanțelor vizate.  

Totodată, cu referire la desemnarea judecătorului pentru exercitarea 

interimatului la Judecătoria Hîncești au precizat că, urmare a expirării 

împuternicirilor de judecător ale vicepreședintelui Judecătoriei Hîncești, Victor 

Olărescu, judecătorul Corina Albu de la sediul Ialoveni al instanței a fost desemnat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 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. 

 Astfel, incidente speţei sunt prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 514 din 

6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească care stipulează că 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 conjunctura cadrului legal expus, precum și în rezultatul procedurii de 

votare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cu drept de vot, prezenți la 

ședință, pornind de la constatările reținute supra, s-a subliniat că, deoarece nici o 

candidatură propusă pentru îndeplinirea interimatului nu a fost admisă, urmează a fi 

analizată suplimentar situația în vederea desemnării unui judecător pentru 

exercitarea interimatului funcțiilor respective de conducere până la suplinirea 

acestor funcții în modul stabilit de lege.  

 În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. e), art. 17, 24 şi 25  din Legea 947-XIII 

din 19 iulie 1996, art. 16 alin. (6) din Legea privind organizarea judecătorească și 

art. 191 alin. (3)  Cod administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se respinge candidatura judecătorului Radu Țurcanu propusă pentru 

exercitarea interimatului funcției de președinte al Judecătoriei Chișinău. 
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2. Se respinge candidatura judecătorului Ghenadie Pavliuc propusă pentru 

exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău. 

3. Se resping candidaturile judecătorilor Mihail Macar și Valentina Suruceanu 

propuse pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al Judecătoriei 

Hîncești. 

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

de 30 de zile.  

 5. Copia prezentei Hotărâri se remite pentru informare instanțelor judecătorești 

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

(www.csm.md).  

  

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Luiza Gafton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

