
 

H O T Ă R Î R E 
cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, referitor la 

transferul temporar la sediul Telenești al Judecătoriei Orhei 

 

16 aprilie 2020                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 65/6 

 

Examinînd demersul președintelui Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, 

referitor la transferul temporar la sediul Telenești, luînd act de informația membrului 

CSM, Anatolie Galben, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 
C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a fost înregistrat demersul președintelui 

Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, prin care se solicită transferul temporar la 

sediul secundar Telenești pentru examinarea dosarelor în trimestrul doi de activitate 

(pentru perioada 01 aprilie 2020 - 30 iunie 2020) iar atribuțiile de președinte al 

instanței urmează a fi exercitate, conform Legii nr.76 din 26 aprilie 2016, cu privire 

la reorganizarea instanțelor judecătoresti la sediul central al instanței. 

Astfel, Plenul Consiliului reține că, prin Legea nr. 76 din 26 aprilie 2016, cu 

privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 184-192/387 din 01 iulie 2016, a avut loc reorganizarea 

sistemului instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova, în rezultatul căreia 

judecătoriile Șoldănești, Rezina și Telenești, fuzionînd prin contopire cu Judecătoria 

Orhei, au format Judecătoria Orhei. 

Potrivit, art. 2 alin. (3) din Legea cu privire la reorganizarea instanțelor 

judecătorești, ,,Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, 

judecătoriile nou-create conform art. 1 alin. (1) vor avea mai multe sedii, sediul 

central al judecătoriei fiind sediul judecătoriei nou-create. Președintele, 

vicepreședintele și șeful secretariatului judecătoriei vor activa în sediul central al 

acesteia.”  

În conformitate cu art. 3 al Legii menționate supra, Consiliul Superior al 

Magistraturii a stabilit şi a aprobat numărul de judecători din cadrul judecătoriilor și 

modul de repartizare a acestora în sediile instanțelor, potrivit sarcinii de muncă per 

sistem. 

La stabilirea numărului de judecători în judecătorii, Plenul CSM a ținut cont de 

necesitatea bunei desfășurari a activității instanțelor judecătorești, precum și de 

prerogativa principală privind judecarea cauzelor cu celeritate, numărul de dosare şi 

gradele de complexitate a acestora. 

Potrivit schemei de încadrare urmare reorganizării, sediului Telenești al 

Judecătoriei Orhei i-au fost atribuite 4 posturi de judecător, dintre care la moment 

unul este vacant iar un judecător este suspendat din funcție, activînd doar doi 

judecători, dintre care Ludmila Iarmaliuc este judecător specializat în materie de 

insolvabilitate, contencios administrativ și judecător de instrucție supleant în lipsa 

judecătorului Gheorghe Popa, care este unicul judecător ce examinează cauze civile 

la sediul Telenești. 



Totodată, la moment, judecătorul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, Ludmila 

Iarmaliuc are în procedură 358 dosare, iar judecătorul Gheorghe Popa are în 

procedură 561 dosare, fiind judecătorul cu cea mai mare sarcină din Judecătoria 

Orhei și care depășește esențial sarcina de lucru a celorlalți, ce au în procedură între 

85-200 dosare. 

Totodată, Plenul Consiliului menționează că în legătură cu situația creată s-a pus 

în discuție necesitatea transferului temporar al unui judecător de la sediul central al 

instanței la sediul secundar, însă nici un judecător nu si-a exprimat consimțămîntul. 

Astfel, pentru a nu întrerupe activitatea sediului Telenești al Judecătoriei Orhei, 

întrucît la moment în acest sediu activează doar doi judecători cărora le este dificil să 

respecte termenele legale de examinare a cauzelor aflate în procedura acestora, 

precum și în rezultatul procedurii de votare a membrilor CSM prezenți la ședință, cu 

12 voturi pro, Plenul CSM va admite demersul președintelui Judecătoriei Orhei, 

Veronica Cupcea, și va accepta examinarea dosarelor de către președintele instanței 

la sediul Telenesti, pînă la 30 iunie 2020 inclusiv, însă atribuțiile președintelui 

urmează a fi exercitate, conform Legii sus menționate la sediul central al instanței. 

Avînd în vedere cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii călăuzindu-se 

de prevederile art. 2 alin. (3) din Legea cu privire la reorganizarea instanțelor 

judecătorești, art. art. 4, 17, 24  din Legea 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 admite demersul președintelui Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, 

referitor la transferul temporar la sediul Telenești al Judecătoriei Orhei.  

2. Se transferă temporar judecătorul Veronica Cupcea la sediul Telenești al 

Judecătoriei Orhei, pînă la 30 iunie 2020 inclusiv. 

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

30 de zile.  

4. Prezenta Hotărîre se remite spre informare și executare Judecătoriei Orhei și 

se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                     Luiza GAFTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


