
 
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor  

judecătorului de instrucție  

 

03 iulie 2018                                                          mun. Chișinău 

nr. 320/16 

 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea unor judecători pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție, luând act de informația membrului 

CSM, Serghei Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La 19 iunie 2018 la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul 

președintelui Judecătoriei Cimișlia, Gheorghe Burdujan, prin care solicită modificarea 

Anexei la Hotărârea Plenului CSM nr. 836/37 din 19 decembrie 2017 cu privire la 

desemnarea judecătorilor pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție în 

cadrul judecătoriilor pentru perioada anilor 2018-2020. În acest sens, propune 

desemnarea în calitate de judecător de instrucție de bază a magistraților Sofia Aramă la 

sediul central și Silvia Gurițanu la sediul Leova, iar în calitate de judecători de 

instrucție supleanți - magistrații Veronica Carapirea și Ion Volcovschi. 

Concomitent, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul 

vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, prin care solicită să fie numit în 

calitate de judecător de instrucție supleant la Judecătoria Comrat (sediul Ceadîr-

Lunga) pentru perioada 25 iunie 2018 până la 31 decembrie 2018, exprimând 

consimțământul în acest, din motiv că judecătorii Nadejda Lazareva și Serghei 

Pilipenco, desemnați pentru exercitarea atribuțiilor judecătorilor de instrucție se află în 

concediu anual de odihnă și concediu medical. 

Demersul președintelui Judecătoriei Cimișlia a fost înaintat Consiliului urmare a 

executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 112 din 31 ianuarie 2018 cu privire la 

formarea și transmiterea unor imobile, Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la 

reorganizarea instanțelor judecătorești și demisiei judecătorului Petru Vacula de la 

Judecătoria Cimișlia.  

Astfel, analizând demersul respectiv, s-a constatat că, prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, pentru 

perioada 01 ianuarie 2018–31 decembrie 2020, conform anexei, au fost desemnați 

pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție în instanța nou-creată 

Judecătoria Cimișlia următorii judecători: Sofia Aramă – judecător de instrucție de 

bază și Ion Volcovschi – judecător de instrucție supleant, la sediul central; Petru 

Vacula – judecător de instrucție de bază și Silvia Gurițanu – judecător de instrucție 

supleant, la sediul Leova. 

La 31 ianuarie 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 112 cu privire la formarea și 

transmiterea unor imobile, clădirea sediului Basarabeasca al Judecătoriei Cimișlia a 



fost transmisă, cu titlu gratuit, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea 

Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice”.  

Astfel, urmare a executării dispozițiilor Hotărîrii nominalizate a Guvernului, 

sediul Basarabeasca al Judecătoriei Cimișlia, unde activa judecătorul Veronica 

Carapirea, a fost unificat cu sediul central, unde își desfășoară activitatea în prezent și 

magistratul respectiv. 

Totodată, la 20 aprilie 2018 domnul Petru Vacula, desemnat pentru exercitarea 

atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază la sediul Leova al Judecătoriei Cimișlia, 

a fost eliberat din funcția de judecător prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 690-VIII în temeiul cererii de demisie. 

În conformitate cu prevederile art. 16
1
 alin. (1) lit. e) din Legea privind 

organizarea judecătorească, în redacţia Legii nr. 153 din 05 iulie 2012, preşedintele 

instanţei judecătoreşti propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau 

a mai multor judecători dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie. 

Reieșind din cele relevate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va admite 

parțial demersul președintelui Judecătoriei Cimișlia Gheorghe Burdujan, or, judecătorii 

Sofia Aramă și Ion Volcovschi au fost desemnați anterior, prin Hotărârea CSM nr. 

836/37 din 19 decembrie 2017, în calitate de judecător de instrucție de bază și, 

respectiv, judecător de instrucție supleant, la sediul central al Judecătoriei Cimișlia. 

Așadar, Plenul CSM va admite demersul Președintelui Judecătoriei Cimișlia 

doar în partea ce ține de desemnarea doamnei Veronica Carapirea în calitate de 

judecător de instrucție supleant la sediul central al Judecătoriei Cimișlia și a doamnei 

Silvia Gurițanu în calitate de judecător de instrucție de bază la sediul Leova al 

Judecătoriei Cimișlia. În acest sens, pct. 4 din Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 2017 se va modifica după cum 

urmează: poziția „CIMIȘLIA (sediul central)” la compartimentul „SUPLEANȚI” se 

va completa cu sintagma „Veronica CARAPIREA”; la poziția ”LEOVA”, la 

compartimentul ”DE BAZĂ” sintagma ”Petru Vacula” se va înlocui cu sintagma 

”Silvia GURIȚANU”, iar la compartimentul „SUPLEANȚI” sintagma ”Silvia 

GURIȚANU” se va exclude. 

Cu referire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, 

Plenul CSM constată că, potrivit Hotărârii 836/37 din 19 decembrie 2018, la 

Judecătoria Comrat (sediul Ceadîr-Lunga) pentru perioada 01 ianuarie 2018 – 31 

decembrie 2020 au fost desemnați pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție doamna Nadejda Lazareva, iar domnul Serghei Pilipenco pentru exercitarea 

atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant. 

Reieșind din faptul că judecătorul de instrucție, Nadejda Lazareva, este în 

concediu de odihnă anual, iar judecătorul de instrucție supleant, Serghei Pilipenco, este 

în concediu medical, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va admite demersul 

vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, și va desemna pentru exercitarea 

atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant la Judecătoria Comrat (sediul Ceadîr 

Lunga), în perioada 25 iunie 2018 până la 31 decembrie 2018, în cazul imposibilității 

exercitării atribuțiilor judecătorilor de instrucție desemnați anterior. 



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

prevederilor art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite parțial demersul președintelui Judecătoriei Cimișlia, Gheorghe 

Burdujan, referitor la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție. 

2. Se admite demersul vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, 

referitor la desemnarea pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție 

supleant. 

3. Se desemnează doamna Veronica Carapirea în calitate de judecător de 

instrucție supleant la sediul central al Judecătoriei Cimișlia și doamna Silvia Gurițanu 

în calitate de judecător de instrucție de bază la sediul Leova al Judecătoriei Cimișlia 

pentru exercitarea atribuțiilor acestuia în perioada anilor 2018-2020. 

4. Se modifică pct. 4 din Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 2017 după cum urmează:  

- poziția „CIMIȘLIA (sediul Central)” la compartimentul „SUPLEANȚI” se 

completează cu sintagma „Veronica CARAPIREA”; 

- poziția ”LEOVA”, la compartimentul ”DE BAZĂ” sintagma ”Petru 

VACULA” se înlocuiește cu sintagma ”Silvia GURIȚANU”, iar la compartimentul 

„SUPLEANȚI” sintagma ”Silvia GURIȚANU” se exclude. 

5. Se desemnează domnul Igor Botezatu pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție supleant la Judecătoria Comrat (sediul Ceadîr Lunga), în 

perioada 25 iunie 2018 până la 31 decembrie 2018, în cazul imposibilității exercitării 

atribuțiilor judecătorilor de instrucție desemnați anterior. 

6. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. 

7. Copia prezentei Hotărâri se expediază, spre informare și executare, 

judecătoriilor Cimișlia și Comrat și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele  ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU  


