
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul Institutului Național al Justiției referitor la delegarea unor 

judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele de 

absolvire pentru candidații la funcția de judecător și procuror 

 

9 martie 2021                                                                                            mun. Chişinău 

nr. 61/6 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul Institutului Național al Justiției 

referitor la delegarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al 

Comisiei pentru examenele de absolvire pentru candidații la funcția de judecător și 

procuror, luând act de informația membrului Consiliului Superior al Magistraturii, 

Elena Belei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

La 2 martie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a recepționat demersul 

Institutului Național al Justiției referitor la delegarea unor judecători pentru exercitarea 

atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele de absolvire pentru candidații la 

funcția de judecător și procuror. 

Prin Hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției nr. 2/1 din 25.02.2021 

a fost aprobată Comisia pentru examenele de absolvire pentru candidații la funcțiile de 

judecător și procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de 

judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă. 

Pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei menționate supra, Institutul 

Național al Justiției a propus delegarea judecătorilor Liliana Catan de la Curtea 

Supremă de Justiție și a judecătorului Vitalie Stratan, vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău.  

Consiliul Superior al Magistraturii susține desemnarea candidaților propuși de 

către Institutul Național al Justiției în cadrul Comisiei pentru examenele de absolvire 

ale candidaților la funcția de judecător și procuror, întrucât practica dobândită de 

aceștia le permite să evalueze cunoștințele absolvenților la cel mai înalt nivel 

profesional. 

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. 

Examinând materialele prezentate, cu 11 (unsprezece) voturi pro pentru 

candidatura doamnei Liliana Catan și cu 8 (opt) voturi pro și 3 (trei) voturi împotrivă 

pentru candidatura domnului Vitalie Stratan ale membrilor CSM cu drept de vot, 



prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis demersul 

Institutului Național al Justiției referitor la delegarea unor judecători pentru exercitarea 

atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele de absolvire pentru candidații la 

funcția de judecător și procuror. 

Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul 

art. 4, art. 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 19 

din Codul administrativ  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se admite demersul Institutului Național al Justiției referitor la delegarea unor 

judecători pentru exercitarea atribuțiilor de membru al Comisiei pentru examenele 

de absolvire pentru candidații la funcția de judecător și procuror. 

2. Se autorizează delegarea judecătorilor Liliana Catan de la Curtea Supremă de 

Justiție și Vitalie Stratan de la Judecătoria Chișinău pentru exercitarea atribuțiilor 

de membru al Comisiei pentru examenele de absolvire pentru candidații la funcția 

de judecător și procuror. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile. 

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Institutului Național al 

Justiției şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Luiza Gafton 

http://www.csm.md/

