
H O T Ă R Î R E 

cu privire la repartizarea judecătorului Maria Tertea în sediul Judecătoriei Chișinău 

 

20 martie  2018                                                                                         mun. Chişinău  

nr. 144/8 

 

Examinînd chestiunea cu privire la repartizarea judecătorului Maria Tertea în 

sediul Judecătoriei Chișinău, luînd act de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

 

La 21 aprilie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 76 cu 

privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 184-192 din 01 iulie 2016, ce a intrat în vigoare la aceeași 

dată, cu unele excepții. Legea nominalizată reglementează modul de reorganizare a 

sistemului instanțelor judecătorești, inclusiv organizarea și funcționarea instanțelor 

judecătorești nou-create. 

Actul legislativ prevede fuzionarea, prin contopire, a instanțelor judecătorești de 

fond, fiind create în acest mod 15 instanțe judecătorești noi, care și-au început 

activitatea la 01 ianuarie 2017. 

Art. 2 alin. (2) și alin. (3) al Legii prenotate stipulează unificarea treptată a 

sediilor judecătoriilor, pînă la 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru 

acest proces, conform planului aprobat de Parlament, la propunerea Guvernului, iar 

pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create 

vor fi amplasate în mai multe sedii, sediul central al judecătoriei fiind și sediul 

judecătoriei nou-create. 

Totodată, în conformitate cu art. 3 alin. (3) al Legii vizate, în această perioadă, 

judecătorii vor continua să activeze în sediile judecătoriilor fuzionate. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 636-VIII din 12 martie 2018, 

doamna Maria Tertea a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la 

Judecătoria Chișinău. 

În conformitate cu art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76, Judecătoria Chișinău a 

fost creată în rezultatul fuzionării judecătoriilor Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și 

Ciocana din mun. Chișinău, instanța în prezent avînd mai multe sedii, astfel, se 

impune repartizarea judecătorului nominalizat supra la unul din sediile instanței. 

În scopul asigurării calității optime a actului de justiție, a eficienței sistemului 

judecătoresc și a distribuirii echitabile a sarcinilor între sediile instanței, pînă la 

amplasarea instanțelor judecătorești într-un sediu unic, precum și ținînd cont de 

volumul de lucru per judecător și posibilitatea existentă a asigurării cu spațiu și 



condiții adecvate de muncă a judecătorilor, Plenul CSM consideră oportună 

repartizarea judecătorului Maria Tertea la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. 

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

prevederilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (3) din Legea cu privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești, 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 repartizează judecătorul Maria Tertea la sediul Buiucani al Judecătoriei 

Chișinău. 

2. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei Hotărîri se expediază spre informare Judecătoriei Chișinău şi 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).       

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                      Victor MICU 
 

 

 

http://www.csm.md/

