
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, 

referitor la menținerea împuternicirilor judecătorului Denis Băbălău pentru examinarea 

unor cauze aflate în faza de terminare 

 

08 decembrie 2020                                                                                 mun. Chișinău  

nr. 361/31 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei 

Chișinău, Vitalie Stratan, referitor la menținerea împuternicirilor judecătorului Denis 

Băbălău pentru examinarea unor cauze aflate în faza de terminare, luând act de 

informația membrului CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui interimar 

al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, prin care solicită menținerea împuternicirilor 

judecătorului Denis Băbălău pentru examinarea unor cauze aflate în faza de terminare. 

În vederea argumentării demersului înaintat, s-a reiterat că, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1844-VIII din 19 noiembrie 2020, publicat în 

Monitorul Oficial nr.313-317 la 27 noiembrie 2020,  Denis Băbălău a fost numit în 

funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

În conformitate cu prevederile art. 26
1
 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului, împuternicirile judecătorului transferat, detașat, 

suspendat în perioada examinării de către acesta a unei cauze penale sau civile aflate în 

faza de terminare, se mențin până la încheierea examinării cauzelor respective. 

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. 

Astfel, în scopul realizării prevederii legale enunțate, precum și în vederea 

neadmiterii tergiversării procedurii de examinare a dosarelor și asigurării continuității 

procesului judiciar, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu 11 (unsprezece) 

voturi ”pro” ale membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, consideră oportună 

admiterea demersului președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, 

referitor la menținerea împuternicirilor judecătorului Denis Băbălău pentru examinarea 

unor cauze aflate în faza de terminare. 

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

conformitate cu prevederile art. 26
1
 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire 



la statutul judecătorului, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. (3) din Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se acceptă demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Vitalie 

Stratan, referitor la menținerea împuternicirilor judecătorului Denis Băbălău pentru 

examinarea unor cauze aflate în faza de terminare. 

2. Se menţin împuternicirile judecătorului Denis Băbălău de la Curtea de Apel 

Chișinău pentru finalizarea examinării cauzelor aflate în procedura sa la Judecătoria 

Chișinău (sediul Centru), conform anexei parte integrantă a prezentei Hotărâri. 

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

de zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare Curții de Apel Chișinău, 

Judecătoriei Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                  Nina CERNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/


Anexă  

la Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  

nr. 361/31 din 08 decembrie 2020 

 

Lista cauzelor aflate în procedura judecătorului Denis Băbălău la  

Judecătoria Chișinău (sediul Centru) asupra cărora se mențin împuternicirile 

pentru finalizarea examinării 
 

1. 2-6272/19; (12-2-84616-28122018) - Rmeli Diana împotriva Carioglu Turas cu 

privire la încasarea sumei; 

  2. 2-19581/20; (2-19162552-12-2-12102019) - DPDC sect. Ciocana împotriva 

Toma Svetlana privind decăderea din drepturile părintești; 

 3. 2-11837/20; (2-20124027-12-2-06102020) -Shaddad Mariana împotriva 

Shaddad Issa privind determinarea domiciliului copilului; 

  4. 2c-1255/2020; (12-2c-53022-06082018) - SA Termoelectrica SA împotriva 

OSP-Farm SRL cu privire la încasarea datoriei; 

  5. 2-5224/2020; (2-20036398-12-2-13032020) SA TERMOELECTRICA 

împotriva Strașnic Maxim - cu privire la încasarea datoriei; 

6. 2-5299/2020; (2-20036862-12-2-16032020) - ÎMGFL Nr.15 din Chişinău  

împotriva  Miţul Irina cu privire la încasarea datoriei; 

7. 2-5380/2020; (2-20037691-12-2-17032020) - BC Moldindconbank S.A. 

împotriva Coreţchi  Alina cu privire la încasarea datoriei; 

8. 2-5407/2020; (2-20038333-12-2-18032020) - BC Moldindconbank S.A  

împotriva Condrea Alexandru cu privire la încasarea datoriei; 

9. 2-6047/2020; (2-20045616-12-2-06052020) - AP Biroul național al 

asigurătorilor de autovehicule  împotriva Donoagă Boris cu privire la încasarea sumei; 

10. 2-6150/2020; (2-20045919-12-2-07052020) - OCN IDEEA CREDIT SRL 

împotriva Dulgher  Ion cu privire la încasarea sumei; 

11. 2-8227/2020; (2-20056524-12-2-28052020) - ÎMGFL nr. 21 DIN CHIŞINĂU 

împotriva   STANILESCU VICTORIA cu privire la încasarea sumei; 

12. 2-9304/2020; (2-20064495-12-2-15062020) - ÎMGFL Nr.15 din Chişinău 

împotriva Lupu Elena cu privire la încasarea sumei. 

13. 2-7921/2020 ( 2-20054843-12-2-26052020) - ÎS CALEA FERATĂ DIN 

MOLDOVA  împotriva  Popovchina Elena cu privire la încasarea sumei; 

14. 2-9420/2020 (2-20065652-12-2-17062020) - SA TERMOELECTRICA 

împotriva Furdui Mariana cu privire la încasarea sumei; 

15. 2-9625/2020 (2-20067327-12-2-19062020) - MOLDCARGO SA împotriva 

Leşanu  Igor cu privire la încasarea sumei; 

16. 2-8720/2020 (2-20059303-12-2-02062020) - SA ,,Banca de Finanțe și 

Comerț,, împotriva Prostitov Ilia cu privire la încasarea sumei; 

17. 2-11005/2020 (2-20078420-12-2-10072020) - MOLDCELL S.A.  împotriva 

Mişcoi  Sava cu privire la încasarea sumei; 

18. 2-11302/2020 (2-20079903-12-2-14072020) - OCN  EASY CREDIT S.R.L. 

împotriva Jdanova Alla cu privire la încasarea sumei; 

19. 2-15964/2020 (2-20105375-12-2-01092020) - SA TERMOELECTRICA 

împotriva Muntean Liudmila cu privire la încasarea sumei; 



20. 2-16165/2020 (2-20106380-12-2-02092020) - ÎM ORANGE MOLDOVA 

S.A. împotriva Braghiş Vitalie  cu privire la încasarea sumei; 

21.  2-16337/2020 (2-20107913-12-2-04092020) - OCN CREDITS 2 ALL SRL 

împotriva Agarici Denis cu privire la încasarea sumei; 

22. 2-16342/2020 (2-20107938-12-2-04092020) - SRL NAGOLTRANS  

împotriva Cebanenco  Nicolae cu privire la încasarea sumei; 

  23. 2-16274/2020 (2-20107347-12-2-04092020) - SRL NAGOLTRANS 

împotriva Berdinschih Serghei  - cu privire la încasarea sumei; 

24. 2-16490/2020 (2-20108722-12-2-07092020) - OCN AVENTUS FINANCE 

SRL  împotriva Lozan Vitalie - cu privire la încasarea sumei; 

25. 2-16818/2020 (2-20111047-12-2-10092020) - ÎMGFL NR. 8 DIN 

CHIŞINĂU împotriva  Ciobanu  Ala cu privire la încasarea sumei; 

26. 2-16922/2020 (2-20111930-12-2-11092020) - ÎMGFL NR.8 DIN CHIŞINĂU 

împotriva  Cobzari  Igor cu privire la încasarea sumei; 

27. 2-16983/2020 (2-20112730-12-2-15092020) - BC Moldindconbank S.A. 

împotriva Dumbrava Andrei cu privire la încasarea sumei; 

  28. 2c-2853/2020 (2-20118818-12-2c-28092020) - RL PROINTELECT-MPLUS 

împotriva SRL ALEX CARGO TRANS cu privire la încasarea sumei; 

29. 2-18638/2020 (2-20122405-12-2-0310202023) - OCN DACREDITARE 

S.R.L. împotriva Railean  Marina  cu privire la încasarea sumei; 

30. 2C-3099/2020 (2-20130002-12-2c-20102020) - PROSECUTOR S.R.L. 

împotriva Lozcoz SRL cu privire la încasarea sumei; 

31. 2-19865/2020 (2-20131178-12-2-22102020) - SA MOLDO-RUSĂ 

MOLDOVAGAZ împotriva Durnețcu Olga cu privire la încasarea sumei; 

32. 2-16621/2020 (2-20109854-12-2-09092020) - SA ORANGE MOLDOVA 

S.A. împotriva  Agreci  Alexandr  cu privire la încasarea sumei; 

33. 2-16841/2020 (2-20111314-12-2-10092020) - ÎMGFL NR.8 DIN CHIŞINĂ 

împotriva  Manuchean  Arţun  cu privire la încasarea sumei. 


