
H O T Ă R Â R E 

cu privire la desemnarea exercitării interimatului funcției de președinte  

al Cuții de Apel Chișinău 
 

14 septembrie 2021                                                                              mun. Chişinău  

nr. 221/21                 
  

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea exercitării interimatului 

funcției de președinte al Cuții de Apel Chișinău, luând act de informaţia membrului 

CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 104-IX din 28 mai 2021, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 137-141 art. 165 din 04 iunie 2021, a fost revocat 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1747-VIII din 02 septembrie 2020 cu 

privire la numirea judecătorului Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de 

Apel Chișinău, astfel, funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău devenind 

vacantă.   

În acest sens, la 07 iunie 2021, și, respectiv la 15 iunie 2021, Președintele 

interimar al Consiliului Superior al Magistraturii a emis Dispozițiile nr. 62 și nr. 65 

cu privire la desemnarea exercitării interimatului funcției de președinte al Curții de 

Apel Chișinău.  

Potrivit pct. 5.17 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM                 

nr. 668/26 din 15 septembrie 2015, dispozițiile în cauză urmează a fi aprobate prin 

hotărâre în următoarea ședință a Plenului Consiliului. 

Având în vedere că, la 15 iunie 2021 și la 14 septembrie 2021 în cadrul 

ședințelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii dispozițiile sus-citate nu au 

fost aprobate, urmează de fi asigurat interimatul funcției de președinte al Curții de 

Apel Chișinău, până la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iunie 1996 cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM 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 conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 514-XIII din 06 

iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în  cazul survenirii vacanţei funcţiei, 

inclusiv în cazul suspendării sau expirării mandatului preşedintelui instanţei 

judecătoreşti, funcţiile acestuia, pînă la numirea unui nou preşedinte, sînt exercitate 

de către un vicepreşedinte al instanţei sau de către un alt judecător, desemnat de 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei 

caz se examinează şi în lipsa celorlalți invitați. La adoptarea hotărârilor cu privire la 

cariera judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii 

participă fără drept de vot. 

Reieșind din cele expuse, în vederea asigurării bunei administrări a activității 

instanței judecătorești, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu 7 (șapte) 

voturi pro ale membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, va desemna 



judecătorul Anatolie Minciuna pentru exercitarea interimatului funcţiei de 

președinte al Curții de Apel Chișinău, începând cu 15 septembrie 2021 până la 

completarea funcției în modul stabilit de lege. 

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

4 alin. (1) lit. e), art. 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, art. 16 alin. (6) din Legea privind organizarea judecătorească, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se desemnează judecătorul Anatolie Minciuna pentru exercitarea 

interimatului funcţiei de președinte al Curții de Apel Chișinău, începând cu 15 

septembrie 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.  

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

zile.  

3. Prezenta Hotărâre se remite pentru informare instanței judecătorești vizate și 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                         Dorel MUSTEAȚĂ 
 

http://www.csm.md/

