
H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererile unor candidaţi la funcţia de judecător de remitere a materialelor la 

Comisia unică la INJ și la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor pentru o eventuală 

numire în funcţie  
 

21 februarie 2017            mun. Chișinău 

nr.140/7 

 Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor candidaţi la funcţia de judecător de 

remitere a materialelor la Comisia unică la INJ și la Colegiul pentru selecția și cariera 

judecătorilor pentru o eventuală numire în funcţie, audiind informația prezentată de membrul 

raportor, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit cererile solicitanților Nichitin-

Gavriliță Ludmila, Zabrian Doina, Nicula Liviu, Corlăteanu Diana, Groza Sergiu, Osadcii 

Mihail, Cuculescu Veronica, Untilă Alina, Romanaș Alexandra, Dumitrașco Zinaida, 

Prutean Sergiu, Selemet Alexandr, Guzun Denis și Foma Natalia, privind inițierea 

procedurilor de accedere în funcția de judecător, în baza vechimii în muncă pe care o dețin. 

În acest sens, este important de menționat că, potrivit alin. (2) al art. 6 din Legea cu 

privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu modificările și 

completările ulterioare, „Se consideră vechime în muncă care oferă persoanei dreptul de a 

candida la funcția de judecător activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în calitate 

de judecător sau judecător asistent al Curții Constituționale, judecător în instanțele 

internaționale, procuror, profesor de drept titular în instituțiile de învățămînt superior 

acreditate, avocat, asistent judiciar sau grefier.”.  

Alin. (3) al art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare stabilește că, „Persoanele care au 

vechimea în muncă prevăzută la alin. (2), cu excepția judecătorilor în instanțele 

internaționale și a judecătorilor Curții Constituționale, susțin un examen în fața Comisiei de 

absolvire a Institutului Național al Justiției conform procedurii și condițiilor prevăzute de 

Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției.”.  

Totodată, potrivit art. 5 alin (1) lit. a) și alin. (2) din Legea privind selecția, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, „Colegiul pentru selecţie: 

a) examinează dosarele candidaţilor la funcţia de judecător, actele prezentate de către 

candidaţi şi cele referitoare la candidaţi;”. 

Așadar, în urma examinării dosarelor personale ale solicitanților nominalizați 

anterior, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conchide că, deținerea prin cumul a 

funcţiilor de specialitate juridică, în ordine consecutivă, pe parcursul ultimilor 5 ani de 

activitate urmează a fi catalogată ca vechime în funcțiile de specialitate juridică potrivit art. 

6, alin. 2) al Legii cu privire la statutul judecătorului.  

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va admite cererile 

solicitanţilor Nichitin-Gavriliță Ludmila, Zabrian Doina, Corlăteanu Diana, Groza Sergiu, 

Osadcii Mihail, Untilă Alina, Romanaș Alexandra, Dumitrașco Zinaida, Prutean Sergiu, 

Selemet Alexandr, Guzun Denis și Foma Natalia și va remite materialele în privința lor la 

Institutul Naţional al Justiţiei în vederea susţinerii examenului de capacitate şi la Colegiul 

pentru selecţia și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurii de selectare pentru 

accedere în funcția de judecător. 

Cît privește cererile solicitanților Nicula Liviu și Cuculescu Veronica, în urma 

examinării candidaturilor sale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, constată că, 

solicitanții nu întrunesc condițiile necesare pentru a candida la funcția de judecător, impuse 



de Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu modificările și 

completările ulterioare, din care considerent va respinge cererile înaintate. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 

6 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 5 din Legea cu privire la selecţia, 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. Se acceptă cererile solicitanților la funcția de judecător Nichitin-Gavriliță Ludmila, 

Zabrian Doina, Corlăteanu Diana, Groza Sergiu, Osadcii Mihail, Untilă Alina, Romanaș 

Alexandra, Dumitrașco Zinaida, Prutean Sergiu, Selemet Alexandr, Guzun Denis și Foma 

Natalia cu remiterea materialelor în privinţa lor la Institutul Naţional al Justiţiei în vederea 

susţinerii examenului de capacitate şi la Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor în 

vederea realizării procedurii de selectare pentru accedere în funcția de judecător. 

 2. Se resping cererile solicitanților Nicula Liviu și Cuculescu Veronica privind 

inițierea procedurilor de accedere în funcția de judecător. 

 3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

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

procedura de emitere/adoptare. 

 4. Copia prezentei hotărîri se expediază, pentru informare, Institutului Naţional al 

Justiţiei, solicitanților Nicula Liviu și Cuculescu Veronica şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii            Victor Micu 


