
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la 

conferirea titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar” și ”Decan al autorității 

judecătorești” unor judecători 

 

18 august 2020                                                                                   mun. Chişinău 

nr. 224/19 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul unor președinți ai instanțelor 

judecătorești, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” și 

„Decan al autorității judecătorești” unor judecători, luând act de informația 

membrului CSM, Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii au parvenit demersurile 

președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, președintelui 

interimar al Curții de Apel Bălți, Ion Talpa, și președintelui interimar al Curții de 

Apel Chișinău, Lidia Bulgac, referitor la conferirea titlului onorific „Decan al 

autorității judecătorești” judecătorilor: Nina Vascan de la Curtea Supremă de Justiție, 

Iulia Grosu de la Curtea de Apel Bălți, Nina Cernat, Ana Panov, Ion Muruianu și 

Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chișinău, precum și conferirea titlului onorific 

„Veteran al sistmului judiciar” judecătorului Victor Boico de la Curtea Supremă de 

Justiție. 

În acest sens, Plenul Consiliului reține faptul că, potrivit pct. 3, 4 din 

Regulamentele privind conferirea titlurilor onorifice „Decan al autorității 

judecătorești” și „Veteran al sistemului judiciar”, aprobate prin Hotărîrea CSM nr. 

523/21 din 03 iulie 2013, titlurile onorifice se acordă, prin Hotărârea Consiliului, 

judecătorului care întrunește următoarele condiții: are o vechime în funcție de 

judecător mai mult de 30 și, respectiv, 25 de ani; pe parcursul activității în cadrul 

sistemului a manifestat un comportament ireproșabil; a susținut evaluarea 

performanțelor judecătorilor; nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul 

ultimului an de activitate; nu a fost suspendat din funcție în baza art. 24 alin. (1) lit. 

a), c) din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

Totodată, conferirea titlului onorific marchează recunoașterea publică a 

devotamentului faţă de sistemul judiciar, stimularea morală a muncii îndelungate a 

judecătorului la înfăptuirea justiției. 

Până la începerea examinării chestiunii respective, membrul CSM Nina Cernat 

(judecător detașat de la Curtea de Apel Chișinău) a declarat abținere de la examinarea 

chestiunii în cauză, din motiv că este vizată, abținerea fiind admisă. 



În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reţine 

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaţilor pentru conferirea titlului 

onorific ”Decan al autorității judecătorești” și ”Veteran al sistemului judiciar”. 

Nina Vascan și-a început activitatea în calitate de judecător la 26 iulie 1990 la 

Judecătoria Supremă, fiind numită în funcție prin Ordinul Sovietului Suprem al 

R.S.S.M nr. 98-XII.  

La 24 august 1996, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240, a 

fost numită, prin transfer, în funcția de judecător și vicepreședinte la Tribunalul mun. 

Chișinău, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 490-III din 05 

februarie 2002, a fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1304-III din 11 iunie 2003, a 

fost reconfirmată în calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău.  

Totodată, la 26 ianuarie 2006, prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 18/2, 

magistratului i-a fost decernată „Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii”. 

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărîrea Plenului CSM nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, i-a fost conferit titlul 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 283 din 15 

decembrie 2017, a fost numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, 

până la atingerea plafonului de vârstă. 

Iulia Grosu și-a început activitatea în calitate de judecător la 26 iulie 1990 la 

Judecătoria Drochia, fiind numită în funcție prin Ordinul Sovietului Suprem al 

R.S.S.M nr. 198-XII. 

La 23 martie 1999, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 934-II a 

fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000, 

magistratul a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 876-III din 09 septembrie 2002, a fost 

numită prin transferată în funcția de judecător la Tribunalul municipiului Bălți. 

Ulterior, la 11 iunie 2003, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 

1307-III, a fost reconfirmată în calitate de judecător la Curtea de Apel Bălți.  

Prin Hotărârea CSM nr. 837/40 din 26 decembrie 2012, a fost desemnată 

membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, pentru un termen 

de 4 ani. 

La 11 martie 2014, prin Hotărârea CSM nr. 242/9 din 11 martie 2014, 

magistratului i-a fost decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii”. 



Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărîrea Plenului CSM nr. 745/29 din 13 octombrie 2015, i-a fost conferit titlul 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Ulterior, la 20 martie 2018, prin Hotărârea CSM nr. 147/8, i-a fost decernată 

Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Nina Cernat și-a început activitatea în calitate de judecător la 01 august 1990 la 

Judecătoria raională Sovietică, or. Chișinău, fiind numită în funcție prin Ordinul 

Sovietului Suprem al R.S.S.M nr. 198-XII din 30 iulie 1990 

La 24 august 1996, în baza decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 240, 

a fost numită prin transfer în funcţia de judecător la Tribunalul Chişinău. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 258-III din 12 octombrie 

2001 a fost numită prin transfer în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, 

iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 259-III din aceeaşi dată a fost 

numită în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

La 25 ianuarie 2002, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 469-III, 

magistratul a fost numit prin transfer în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 

Chişinău, iar prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 260-XV din 26 

iunie 2003 în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. 

Prin Hotărârea CSM nr. 221/22 din 15 octombrie 2004, judecătorului Nina 

Cernat de la Curtea Supremă de Justiție i-a fost decernată Diploma de Onoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 134-IV din 07 iulie 2005, i-a 

fost conferit gradul superior de calificare. 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 213-XVI din 12 octombrie 

2007 a fost numită în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului Economic al Curţii 

Supreme de Justiţie pe un termen de 4 ani, iar prin Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 135-XV din 13 iunie 2008, a fost numită în funcţia de 

vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie şi preşedinte al Colegiului economic. 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 315 din 26 decembrie 

2012, a fost eliberată prin transfer din funcția de judecător al Curții Supreme de 

Justiție, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 448-VII din 28 

decembrie 2012 a fost numită prin transfer în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău. 

Ulterior, prin Hotărârea CSM nr. 903/37 din 20 decembrie 2016, a fost detașată 

în calitate de membru al Consiliului Supeior al Magistraturii, începând cu 02 ianuarie 

2017 până la 29 noiembrie 2017. 

La Adunarea Generală a Judecătorilor din 20 octombrie 2017, a fost aleasă 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar începând cu 01 decembrie 2017, 

prin Hotărârea CSM nr. 765/34 din 28 noiembrie 2017 a fost detașată la Consiliului 

Superior al Magistraturii pentru exercitarea mandatului de membru al CSM. 



Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, i-a fost conferit titlul 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”, prin Dispoziția nr. 13 din 09.03.2016 

aprobată prin Hotărârea CSM nr.158/13 din 15.03.2016 i-a fost decernată Diploma de 

Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 908-VIII din 19.10.2018 i-a 

fost oferită Distincția de stat Ordinul „Gloria Muncii”. 

Ana Panov și-a început activitatea în calitate de judecător la 01 august 1990 la 

Judecătoria or. Bender, fiind numită în funcție prin Hotărârea Sovietului Suprem al 

R.S.S.M nr. 198-XII din 26 iulie 1990. 

Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1300-XII din 24 

februarie 1993, doamna Ana Panov, a fost încadrată în funcția de judecător la 

Judecătoria sectorului Central, or. Chișinău. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000, a 

fost numită în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 258-III din 12 octombrie 2001, a fost 

numită, prin transfer, în funcția de judecător la Tribunalul municipiului Chișinău. 

La 14 iulie 2003, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1369-III, 

magistratul a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, 

mun. Chișinău, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 351-V din 16 

iunie 2010, a fost transferată în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărîrea Plenului CSM nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, i-a fost conferit titlul 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Ion Muruianu și-a început activitatea în calitate de judecător la 01 august 1990 

la Judecătoria raională Frunze, or. Chișinău, fiind numit în funcție prin Hotărârea 

Sovietului Suprem al R.S.S.M nr. 198-XII din 26 iulie 1990. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 22 din 13 iulie 1995 a fost 

numit vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, iar prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000, a fost numit în 

funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 408-III din 26 

decembrie 2001, domnul Ion Muruianu, a fost numit în funcția de președinte al 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de 4 ani. 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 76-XV din 18 martie 2004 

magistratul, a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1770-III din 12 aprilie 2004, a fost 

eliberat din funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Buiucani, mun. 

Chișinău, în legătură cu numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de 

Justiție. 



La 14 mai 2004 prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 143-XV, a 

fost numit în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, pe un termen de 

4 ani, iar prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 341-XVI din 23 

noiembrie 2006, a fost numit în funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al 

CSJ, pe un termen de 4 ani. 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 79-XVI din 29 martie 

2007, a fost numit în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, pe un termen 

de 4 ani, și a fost eliberat din funcțiile de vicepreședinte al CSJ și de președinte al 

Colegiului ecomonic al CSJ, iar prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 

30 din 04 martie 2010, a fost eliberat din funcția de președinte al Curții Supreme de 

Justiție. 

În temeiul Ordinului Curții Supreme de Justiție nr. 40 din 04 mai 2010, Ion 

Muruianu a exercitat funcția de Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție 

până la 28 decembrie 2012. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 448-VII din 28 decembrie 

2012 a fost numit prin transfer în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărîrea Plenului CSM nr. 496/21 din 19 iulie 2016, i-a fost conferit titlul onorific 

„Veteran al sistemului judiciar”. 

Sergiu Furdui și-a început activitatea de judecător la Judecătoria Hînceşti, fiind 

numit în funcție prin Ordinul ministrului justiției nr. 54 din 30 iulie 1990.  

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 4 din 12 ianuarie 1995, 

a fost numit în funcţia de vicepreşedinte la Judecătoria Hînceşti.  

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240 din 24 august 

1996 a fost numit în funcția de judecător la Tribunalul Chişinău.  

De asemenea, prin Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 1579-II din 

27 iulie 2000 şi nr. 1584-II din 27 iulie 2000 a fost numit, prin transfer, în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel, şi respectiv, în funcţia de judecător până la atingerea 

plafonului de vârstă.  

Totodată, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 411-III din 26 

decembrie 2001 domnul Sergiu Furdui a fost numit în funcţia de vicepreşedinte la 

Curtea de Apel Chişinău, pe un termen de 4 ani.  

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 226-XV din 05 iunie 2003, 

a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie. 

La 09 februarie 2007, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 983-

IV judecătorului Sergiu Furdui i-a fost acordat gradul superior de calificare. 

La 22 noiembrie 2007 în baza Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 

246-XVI a fost numit în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții 

Supreme de Justiție. 



Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 448-VII din 28 

decembrie 2012, a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău.  

Apreciind profesionalismul și devotamentul față de sistemul judecătoresc, prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, i-a fost conferit titlul 

onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 

Victor Boico și-a început activitatea de judecător la Judecătoria Ciocana, mun. 

Chișinău fiind numit în funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 22 

din 13 iulie 1995.  

 La 19 iunie 2000, prin Decretul Președintelui nr. 1528 – II, a fost numit în 

funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, iar la 24 ianuarie 2001, a 

fost transferat, în funcția de judecător la Tribunalul mun. Chișinău.  

La 14 iulie 2003, prin Decretul Președintelui nr. 1369 – II, a fost numit, prin 

transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău. 

Prin  Hotărârea Adunării Judecătorilor a instanțelor de fond din 17 ianuarie 

2014, a fost ales în funcția de membru al Colegiului disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Prin Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 cu privire la 

implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 

reorganizarea instanțelor judecătorești, a fost confirmat în funcția de judecător la 

instanța nou-creată Judecătoria Chișinău.  

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 602/41 din 15 noiembrie 

2011 i s-a confirmat gradul III de calificare. 

Ulterior, la 26 aprilie 2018, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 73 magistratul a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. 

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii concluzionează că, 

judecătorii propuși pentru conferirea titlurilor onorifice „Decan al autorităţii 

judecătoreşti” și  „Veteran al sistemului judiciar” întrunesc condiţiile impuse de pct. 4 

al Regulamentelor nominalizate supra, au o vechime în funcția de judecător mai mult 

de 30 și, respectiv, de 25 de ani, pe parcursul activității în sistemul judecătoresc au 

manifestat un comportament ireproșabil, au susținut evaluarea performanțelor 

judecătorilor cu calificativul „excelent’’ și „foarte bine” și în ultimul an de activitate 

nu au avut sancțiuni disciplinare. 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996, cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul 

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

caz se examinează și în lipsa celorlalți invitați. 

Urmare a examinării materialelor, precum și în rezultatul exprimării votului de 

membrii CSM prezenți la ședință, cu 10 (zece) voturi pro și 0 (zero) împotrivă în 

privința candidatei Nina Vascan, 10 (zece) voturi pro și 0 (zero) împotrivă în privința 



candidatei Iulia Grosu, 8 (opt) voturi pro și 2 (două) împotrivă în privința candidatei 

Nina Cernat, 10 (zece) voturi pro și 0 (zero) împotrivă în privința candidatei Ana 

Panov, 9 (nouă) voturi pro și 1 (unul) împotrivă în privința candidatului Ion 

Muruianu, 8 (opt) voturi pro și 2 (două) împotrivă în privința candidatului Sergiu 

Furdui, 8 (opt) voturi pro și 2 (două) împotrivă în privința candidatului Victor Boico, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii le va conferi titlurile onorifice solicitate. 

Reieșind din cele menționate supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

în conformitate cu prevederile pct. 3, 4 din Regulamentele privind conferirea titlurilor 

onorifice „Decan al autorității judecătorești” și „Veteran al sistemului judiciar”, art. 

4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și art. 191 

alin. (3) din Codul administrativ, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se conferă titlul onorific „Decan al autorității judecătorești” următorilor 

judecători: 

- Nina Vascan de la Curtea Supremă de Justiție; 

- Iulia Grosu de la Curtea de Apel Bălți; 

- Nina Cernat de la Curtea de Apel Chișinău; 

- Ana Panov de la Curtea de Apel Chișinău; 

- Ion Muruianu de la Curtea de Apel Chișinău; 

- Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chișinău. 

2. Se conferă titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar” judecătorului Victor 

Boico de la Curtea Supremă de Justiție. 

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

zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare instanțelor judecătorești 

vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Anatol PAHOPOL 

 

 

 

http://www.csm.md/

