
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul INJ, referitor la detașarea judecătorului Victoria Sanduța în 

funcția de consultant al Secției didactico-metodică și formare formatori în cadrul INJ 

 

13 noiembrie 2018                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 502/24                 
  

Examinând demersul INJ, referitor la detașarea judecătorului Victoria Sanduța în 

funcția de consultant al Secției didactico-metodică și formare formatori în cadrul INJ, 

luând act de informația membrului CSM, Anatolie Galben, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

La 06 noiembrie 2018, doamna Diana Scobioală, director al Institutului Național 

al Justiției, a adresat Consiliului Superior al Magistraturii un demers prin care solicită 

detașarea judecătorului Victoria Sanduța de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în 

vederea exercitării funcției vacante de consultant al Secției didactico-metodică și 

formare formatori din cadrul Direcției instruire și cercetare INJ.  

Plenul Consiliului menționează că, potrivit art. 11 alin. (8) din Legea nr. nr. 152-

XVI din 08 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției, pentru activitate în 

cadrul Institutului pot fi detașați judecători și procurori, totodată, potrivit 

prevederilor art. 24
1
 alin. (2) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu privire la 

statutul judecătorului, judecătorul poate fi detașat din funcție, cu consimțământul 

său, în scopul îndeplinirii unei funcții în cadrul secretariatului Consiliului Superior al 

Magistraturii sau al Institutului Național al Justiției, pe un termen de 18 luni, care 

poate fi prelungit cu cel mult 18 luni.  

Judecătorul Victoria Sanduța, fiind prezentă la ședința Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii și-a exprimat consimțământul în acest sens. 

În contextul demersului INJ, de detașare a unui judecător, Plenul Consiliului 

reține faptul că, la data de 07 noiembrie 2018, în adresa CSM a parvenit demersul 

vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, potrivit căruia volumul de 

muncă al judecătorilor din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) este excesiv 

de mare. În conținutul demersului se mai indică că, Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru) se află în fața unei probleme dificile și duce insuficiență de judecători în 

raport cu volumul exagerat de dosare. Se menționează faptul că, situația prezentă la 

Judecătoria Chișinău (sediul Centru) este una critică, deficientă și acutizată. Aceasta 

se datorează tergiversării dosarelor, stabilirii ședințelor de judecată o dată la 2-4 luni, 

nemotivării durabile a hotărîrilor integrale în termenul stabilit, netransmiterii 

dosarelor în cancelarie în condițiile stabilite. Totodată, este necesar de menționat 

faptul că, о mare parte din judecători de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) sunt 

detașați, suspendați din funcție din diferite motive, ori sunt specializați în examinarea 

dosarelor de insolvabilitate și, prin urmare, volumul de muncă al celorlalți judecători 

aflați în funcție s-a majorat considerabil. În același timp, menționăm că, în 

conformitate cu datele statistice prezentate de către Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru) Serviciului analiza statisticii judiciare din cadrul Secretariatului CSM, în 

perioada anului 2018 (ianuarie – septembrie) magistratului Victoria Sanduța i-au fost 

repartizate spre examinare 901 cauze civile. 



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, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a 

acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai 

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. Votarea se efectuează 

în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalți invitați. 

Plenul Consiliului menționează, că potrivit dărilor de seamă prezentate de 

Judecătoria Chișinău, în perioada anului 2018 (ianuarie – septembrie) în instanța 

vizată au parvenit 29693 de cauze. Reieșind din volumul excesiv de lucru în cadrul 

Judecătoriei Chișinău, pentru a nu admite tergiversarea examinării cauzelor și ținând 

cont de rezultatul exprimării a 4 voturi pro și 4 voturi contra a membrilor prezenți la 

şedinţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii respinge demersul INJ, referitor 

la detașarea judecătorului Victoria Sanduța în funcția de consultant al Secției 

didactico-metodică și formare formatori în cadrul INJ. 

 În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de 

prevederile art. 241 alin (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, art.17 

şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se respinge demersul INJ, referitor la detașarea judecătorului Victoria Sanduța 

în funcția de consultant al Secției didactico-metodică și formare formatori în cadrul 

INJ.  

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

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

3. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază Institutului Național al Justiției, 

judecătorului vizat și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 
 

 


