
 

 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la demersul Președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, referitor la 

desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor  

judecătorului de instrucție  
 

 

24 iulie 2018                                                                                             mun. Chişinău  

nr. 355/18                  
  

Examinînd demersul Președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu,  referitor 

la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție, 

luînd act de informaţia membrului CSM, Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Președintelui Judecătoriei 

Criuleni,Veaceslav Suciu, prin care se solicită desemnarea unor judecători pentru 

exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie. 

Astfel, președintele Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, propune substituirea 

judecătorului împuternicit cu exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază,  

Aurelia Cazacliu, cu judecătorul Sergiu Caraman și a judecătorului împuternicit cu 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant Alexandru Motricală cu 

judecătorul Romina Țurcan. 

În motivarea demersului s-a menționat faptul că judecătorul Aurelia Cazacliu are în 

procedură 95 dosare penale, 271 dosare civile cu complexitate sporită, dintre care 44 

dosare penale și 37 dosare civile cu termen de examinare mai mare de 12 luni, 

circumstanțe care fac imposibilă menținerea atribuțiilor acesteia de judecător de instrucție 

de bază.  

Totodată, s-a menționat că judecătorul Alexandru Motricală, prin ordinul 

Președintelui Judecătoriei Criuleni nr. 5 din 24 ianuarie 2018, a fost desemnat pentru 

examinarea dosarelor de insolvabilitate și, la moment, sarcina de muncă a magistratului 

nominalizat este mai mare comparativ cu sarcina de muncă a altor judecători de la 

Judecătoria Criuleni (sediul Central). 

În demers se mai menționează că substituirile solicitate sunt necesare în scopul 

asigurării unei sarcini de muncă echilibrate între judecători. 

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, prin 

Hotărîrea CSM nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, la Judecătoria Criuleni (sediul 

Central) pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază a fost desemnat 

judecătorul Aurelia Cazacliu, iar pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție 

supleant a fost desemnat judecătorul Romina Țurcan. 



Prin Hotărîrea CSM nr. 18/1 din 16 ianuarie 2018, la Judecătoria Criuleni (sediul 

Central) judecătorul de instrucție supleant Romina Țurcan a fost substituit cu judecătorul 

Alexandru Motricală. Or, prin Hotărîrea CSM nr. 537/25 din 08 august 2017 magistratul 

Alexandru Motricală a fost transferat din sediul secundar la sediul Central al instanței 

nominalizate. 

În conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul privind procedura şi 

condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 145/6 

din 12 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96-516 din 

27 aprilie 2013, judecătorii nominalizați şi-au exprimat consimţământul în acest sens.  

În scopul realizării prevederilor legale enunțate, precum şi în vederea neadmiterii 

tergiversării procedurii de examinare a dosarelor şi asigurării continuităţii procesului 

judiciar, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună admiterea 

demersului Președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, referitor la desemnarea 

unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție. 

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 acceptă demersul Președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, 

referitor la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de 

instrucţie. 

2. Se desemnează judecătorul Sergiu Caraman pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție de bază și judecătorul Romina Țurcan pentru exercitarea 

atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant la Judecătoria Criuleni (sediul Central). 

3. Se modifică Anexa la Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

836/37  din 19 decembrie 2017, după cum urmează: 

- în pct. 10 la capitolul “Judecătoria Criuleni (sediul Central)” la rubrica ”De bază” 

sintagma “Aurelia Cazacliu” se substituie cu sintagma “Sergiu Caraman”. 

- în pct. 10 la capitolul “Judecătoria Criuleni (sediul Central)” la rubrica ”Supleanți” 

sintagma “Alexandru Motricală” se substituie cu sintagma “Romina Țurcan”. 

4. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării.  

5. Copia prezentei Hotărîri se remite, spre informare și executare, instanței 

judecătorești vizate și 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/

