
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul domnului Sergiu Osoianu, președintele interimar al Judecătoriei 

Strășeni, referitor la repartizarea judecătorului Dorina Croitor, de la Judecătoria 

Strășeni (sediul Călărași), la Judecătoria Strășeni (sediul Strășeni) 
 

17 ianuarie 2017                                                                                         mun. Chişinău 

nr. 37/2 
 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul domnului Sergiu Osoianu, 

președintele interimar al Judecătoriei Strășeni, referitor la repartizarea judecătorului 

Dorina Croitor, de la Judecătoria Strășeni (sediul Călărași), la Judecătoria Strășeni 

(sediul Strășeni), audiind informaţia membrului CSM, Dumitru Visternicean, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 

La 12 ianuarie 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul 

domnului Sergiu Osoianu, preşedintele interimar al Judecătoriei Strășeni, prin care 

solicită modificarea listei de repartizare a judecătorilor la Judecătoria Strășeni și 

includerea judecătorului Dorina Coritor în lista judecătorilor sediului central al 

Judecătoriei Strășeni. 

Autorul demersului remarcă faptul că, prin hotărîrea Plenului CSM nr. 465/20 

din 05 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 217-222 din 22.07.2016, 

judecătorul Judecătoriei Călărași, Dorina Croitor a fost transferată în funcția de 

judecător la Judecătoria Strășeni, pe un termen de 6 luni, începînd cu 22.07.2016 pînă 

la 22.01.2017. 

Prin decretul Președintelui RM nr. 2514-VII din 15 decembrie 2016, Dumitru 

Mîrzenco a fost eliberat din funcția de judecător al judecătoriei Strășeni, conform 

cererii de demisie, funcția devenind vacantă. 

La 21 aprilie 2016, avînd drept scop asigurarea accesibilităţii şi independenţei 

sistemului judecătoresc, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 76 cu 

privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 184-192, care a intrat în vigoare la 01 iulie 2016, cu unele 

excepții.  

Legea menționată supra reglementează modul de reorganizare a sistemului 

instanțelor judecătorești, inclusiv organizarea și funcționarea instanțelor nou-create. 

Astfel, actul legislativ prevede fuzionarea, prin contopire, a instanțelor judecătorești de 

fond, fiind create, în acest mod, 15 instanțe judecătorești noi, care au început 

activitatea la 01 ianuarie 2017, iar judecătoriile Călărași și Strășeni au fuzionat prin 

contopire și au format Judecătoria Strășeni.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată că, în conformitate cu art. 3 

alin. (1) – (2) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016, judecătorii judecătoriilor fuzionate 

se consideră judecători ai judecătoriilor nou-create conform art. 1 alin. (1).  

În contextul prevederilor legale menţionate, prin hotărîrea Plenului CSM nr. 

624/26 din 29 septembrie 2016, s-a hotărît că, judecătorii judecătoriilor fuzionate se 

consideră judecători ai judecătoriilor nou-create, după cum urmează: - judecătorii 

judecătoriilor Călăraşi și Străşeni, judecători ai Judecătoriei Străşeni.  

Ținînd cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 76 cu privire la 

reorganizarea instanțelor judecătorești, care prescriu că, Consiliul Superior al 



Magistraturii pînă în data de 1 ianuarie 2017, va stabili și va aproba numărul de 

judecători din cadrul judecătoriilor, modul de repartizare a acestora în sediile 

judecătoriilor potrivit sarcinii de muncă per sistem şi să asigure transferul 

judecătorilor, prin hotărîrea Plenului CSM nr. 4/1 din 10.01.2017, a fost aprobat 

numărul posturilor de judecători pentru fiecare sediu al instanței judecătorești nou-

create și stabilit modul de repartizare a judecătorilor în sediile judecătoriilor, conform 

Anexei, parte integrantă a hotărîrii menționate.   

În acest mod, Plenul CSM concluzionează că, în scopul asigurării calității actului 

de justiție și a organizării eficiente a activității instanței judecătorești, urmează a fi 

acceptat demersul domnului Sergiu Osoianu, președintele interimar al Judecătoriei 

Strășeni și judecătorul Dorina Croitor, urmează a fi repartizată de la sediul Călărași al 

Judecătoriei Strășeni, la sediul central al Judecătoriei Strășeni, cu modificarea anexei, 

parte integrantă a Hotărîrii Plenului CSM nr. 4/1 din 10 ianuarie 2017, prin care a fost 

aprobat numărul posturilor de judecători pentru fiecare sediu al instanței judecătorești 

nou-create și stabilit modul de repartizare a judecătorilor în sediile judecătoriilor. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se 

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

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul domnului Sergiu Osoianu, președintele interimar al 

Judecătoriei Strășeni, referitor la repartizarea judecătorului Dorina Croitor, de la sediul 

Călărași al Judecătoriei Strășeni, la sediul central al Judecătoriei Strășeni. 

2. Judecătorul Dorina Croitor, de la sediul Călărași al Judecătoriei Strășeni, se 

repartizează pentru desfășurarea activității de judecător, la sediul central al Judecătoriei 

Strășeni.  

3. Se modifică Anexa, parte integrantă a Hotărîrii Plenului CSM nr. 4/1 din 10 

ianuarie 2017, prin care a fost aprobat numărul posturilor de judecători pentru fiecare 

sediu al instanței judecătorești nou-create și stabilit modul de repartizare a judecătorilor 

în sediile judecătoriilor. 

4. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

5. Copia prezentei hotărîri se remite instanțelor judecătorești pentru informare și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                      Victor MICU 
 


