
 
 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Tatiana 

Vieru, referitor la prelungirea mandatului judecătorului Iuliana Oprea  

 

17 aprilie 2018                                                                                 mun. Chișinău 

   nr. 193/10 

  Examinând demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Tatiana Vieru, referitor la prelungirea mandatului judecătorului Iuliana Oprea, 

luând act de informația membrului CSM, Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

interimar al Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, prin care solicită prelungirea 

mandatului doamnei Iuliana Oprea pentru exercitarea activității de judecător până 

la numirea în funcție a unui nou judecător la Curtea Supremă de Justiție de către 

Parlamentul Republicii Moldova.  

Plenul CSM reține că prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.192/10 din 17 aprilie 2018 s-a acceptat cererea de demisie a judecătorului 

Iuliana Oprea de la Curtea Supremă de Justiție. 

Potrivit art.116 din Constituția Republicii Moldova și a art. 11 alin.(2) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, judecătorii Curții Supreme de Justiție 

sunt numiți în funcție de Parlament la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii, iar art.25 alin.(1) al aceleași Legi prevede că, judecătorul este 

eliberat din funcție de organul care l-a numit.  

Potrivit art.10 din Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea 

Supremă de Justiție,  judecătorii Curții Supreme de Justiție sânt numiți în funcție 

până la atingerea plafonului de vârstă - 65 de ani. 

Astfel, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă și în conformitate cu 

prevederile legale menționate supra mandatul judecătorului Iuliana Oprea de la 

Curtea Supremă de Justiție, expiră la 18 aprilie 2018.  

În același context, în rezultatul sesizării de către Curtea Supremă de Justiție 

a Curții Constituționale pentru interpretarea prevederilor art.116 alin.(2) și (4) și 

art. 136 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Curtea Constituțională în pct. 

53 din Hotărârea nr.12 din 12 mai 2016, a statuat că procedura diferită de numire 

în funcție a judecătorilor Curții Supreme de Justiție determină și posibilitatea 

extinderii mandatului și după ce intervine vacanța funcției, până la înlocuirea lor, 

pentru a nu fi create impedimente pentru funcționarea eficientă a acesteia.    

Prin urmare, reieșind din prevederile legale sus-menționate și pentru a nu 

genera dificultăți în activitatea instanței supreme, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportună admiterea demersului președintelui interimar al 

Curții Supreme de Justiție, Tatiana Vieru, referitor la prelungirea mandatului 



judecătorului Iuliana Oprea, până la numirea în funcție a unui nou judecător de 

către Parlamentul Republicii Moldova.    

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

conformitate cu prevederile art. 26
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

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 admite demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, 

Tatiana Vieru, referitor la prelungirea mandatului judecătorului Iuliana Oprea.  

2. Se prelungește mandatul doamnei Iuliana Oprea, începând cu data de 18 

aprilie 2018 pentru exercitarea activității de judecător al Curții Supreme de Justiție 

pînă la numirea în funcție a unui nou judecător de către Parlamentul Republicii 

Moldova.    

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de 

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

ce se referă la procedura de emitere/adoptare.  

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază, spre informare și executare, 

Curții Supreme de Justiție şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

