
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la desemnarea 

unor judecători în Comisia pentru examenele de admitere din anul 2022 pentru 

formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror 
 

19 iulie 2022                                                                                                 mun. Chișinău 

nr. 156/12 
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, 

referitor la desemnarea unor judecători în Comisia pentru examenele de admitere din 

anul 2022 pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror, 

luând act de informația membrului CSM, Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 14 iulie 2022 la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul 

directorului interimar al Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, prin care s-a 

solicitat desemnarea a doi judecători în calitate de membri ai Comisiei pentru 

examenele de admitere din anul 2022 pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile 

de judecător şi procuror, precum și desemnarea unui judecător în calitate de membru 

supleant, care se vor desfăşura în perioada 01 septembrie – 06 octombrie 2022, 

conform graficului de desfăşurare a concursului de admitere. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, examinând demersul 

vizat, prin prisma competențelor legale relevă următoarele. 

În scopul realizării atribuţiilor sale, Institutul Național al Justiției a fost învestit cu 

competenţe referitoare la formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de 

procuror, precum și alte competențe conform Legii nr. 152-XVI din 08 iunie 2006. 

În corespundere cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 152-XVI din 08 

iunie 2006, Consiliul Institutului aprobă componenţa Comisiei pentru examenele de 

admitere, a Comisiei pentru examenele de absolvire şi a Comisiei de contestaţii. 

La acest segment, sunt incidente și relatările pct. 23 din Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror, aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ 

nr. 5/2 din 26 mai 2017, cu modificările ulterioare, potrivit căruia Consiliul Institutului 

aprobă componența Comisiei pentru examenele de admitere cu cel puţin 5 zile înainte 

de desfăşurarea primului examen. 

În acord cu art. 14 alin. (1), (2) din Legea nr. 152-XVI din 08 iunie 2006, 

admiterea pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror 

se realizează în bază de concurs, organizat de Institutul Național al Justiției cu 

respectarea principiilor transparenţei, egalităţii în drepturi, fiind bazat pe aptitudinile 

participanţilor la concurs.  

Aderent, în accepțiunea art. 16 din Legea notată supra, concursul de admitere se 

desfăşoară în faţa Comisiei pentru examenele de admitere, ce se formează în baza 

hotărârii Consiliului INJ pe perioada desfăşurării concursului, fiind constituită din 7 

membri, dintre care doi membri desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, doi 

membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor şi trei membri numiţi din 

rândul profesorilor universitari, având titlul de doctor în drept, sau unul superior 



acestuia, din domeniile de drept ale disciplinelor incluse în probele de concurs. 

Profesorii universitari sânt selectaţi de Institut.  

Comisia pentru examenele de admitere are următoarele atribuţii: 

a) examinează lucrările participanţilor la concurs şi evaluează participanţii la 

concurs în cadrul fiecărei etape a concursului de admitere; 

b) anunţă rezultatele examenelor de admitere; 

c) ia măsuri pentru ca în sălile în care se desfăşoară concursul să nu aibă acces 

persoane străine neautorizate; 

d) pregăteşte şi transmite Consiliului spre aprobare listele participanţilor la 

concurs care au promovat concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediei 

obţinute la proba orală şi scrisă, şi raportul privind desfăşurarea examenului; 

e) exercită orice alte atribuţii necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

concursului de admitere. 

Totodată, din componenţa acestei Comisii nu pot face parte membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului pentru 

selecţia şi cariera judecătorului, Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor şi 

persoanele care sânt în conflict de interese. 

Subsecvent, conform prevederilor punctului pct. 23 din Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror, se reține că, în vederea asigurării 

funcționalității neîntrerupte a Comisiei de admitere, în scopul bunei desfășurări a 

concursului de admitere, INJ solicită CSM-ului și CSP-ului desemnarea a câte un 

membru supleant.   

În acest context, pct. 24 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător 

şi procuror, prevede că, în cazul în care un membru al Comisiei de admitere este în 

imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, el este înlocuit cu un supleant care va participa 

până la ultima zi de examen. 

În temeiul 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 

excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4).  

Iar, potrivit art. 15 alin. (12) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele 

măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de 

autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, pentru perioada de timp de până la 

data întrunirii legale a noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru 

a nu admite disfuncționalități în exercitarea de Consiliu a atribuțiilor, hotărârile vor fi 

adoptate în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ ce reglementează 

emiterea actelor administrative. 

Astfel, prin prisma prevederilor legale indicate, precum și ținând cont de reputația 

ireproșabilă, de înaltul profesionalism manifestat în activitatea de înfăptuire a justiției, 

consolidare a independenţei autorităţii judecătoreşti, precum și de aportul personal la 

afirmarea încrederii societăţii în actul de justiţie, se consideră oportună desemnarea 

judecătorilor Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție și Stella Bleșceaga de la 

Judecătoria Buiucani, în calitate de membri ai Comisiei pentru examenele de amitere 

din anul 2022 pentru formarea inițială a candidaților la funcţiile de judecător şi 

procuror, și judecătorului Ion Pâcaleu de la Judecătoria Bălți, în calitate de membru 

supleant. 



În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea privind 

Institutul Național al Justiției, art. 4, 17, şi 24  din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, art. 191 alin. (3) și art. 209 alin. (1) din Codul administrativ, în 

rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenţi la şedinţă, cu 06 (șase) voturi pro și 

1 (un) vot împotrivă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se desemnează judecătorii Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție 

și Stella Bleșceaga de la Judecătoria Buiucani, în calitate de membri ai Comisiei pentru 

examenele de admitere din anul 2022 pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile 

de judecător şi procuror.  

2. Se desemnează judecătorul Ion Pâcaleu de la Judecătoria Bălți, în calitate 

de membru supleant al Comisiei pentru examenele de admitere din anul 2022 pentru 

formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror. 

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

zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare Institutului 

Național al Justiției, judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii (www.csm.md).   

 

Președinte interimar al 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                     Dorel Musteață 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


