
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea judecătorului Roman Mazureț de la Judecătoria Edineț, referitor la 

numirea în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă 

 

14 noiembrie 2017                                                                                          mun. Chişinău 

nr. 742/33 

 

Examinînd chestiunea cu privire la cererea judecătorului, referitor la numirea în 

funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă, luînd act de informaţia membrului CSM, 

Anatolie Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea judecătorului Roman 

Mazureț de la Judecătoria Edineț (sediul Ocnița), prin care solicită numirea în funcția de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Examinînd materialele prezentate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

reţine următoarele.  

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 435-VII din 27 decembrie 

2012, domnul Roman Mazureț a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ocnița, 

pe un termen de 5 ani. 

Conform Hotărîrii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 

septembrie 2016, judecătorul Roman Mazureț se consideră, începînd cu 01 ianuarie 2017, 

judecător în instanța nou-creată, Judecătoria Edineț. 

În legătură cu expirarea împuternicirilor, judecătorul menţionat a depus cerere 

privind înaintarea propunerii de numire în funcţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.  

Potrivit art. 13 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 154 din 05 iulie 2012, privind selecţia, 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, judecătorii sunt supuşi evaluării 

performanţelor în mod extraordinar, inclusiv în cazul numirii în funcţie pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă.  

În această ordine de idei, prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

578/26 din 05 septembrie 2017, materialele în privinţa judecătorului Roman Mazureț, au 

fost remise Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea numirii în 

funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.  

În rezultatul evaluării activităţii judecătorului nominalizat, prin hotărîrea Colegiului 

de evaluare a performanţelor judecătorilor nr. 116/13 din 27 octombrie 2017, judecătorul 

Roman Mazureț, a fost apreciat cu calificativul „foarte bine”. 

Prin hotărîrea CSM nr. 669/30 din 10 octombrie 2017, magistratul, a fost 

considerat compatibil cu interesele funcţiei publice.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine, că pe parcursul a 5 ani de zile 

asupra judecătorului Roman Mazureț, nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare. De 

asemenea, în baza rezultatelor evaluării performanţelor profesionale, magistratul sus-

numit a dat dovadă de un nivel înalt de cunoştinţe şi aptitudini profesionale, fiind, astfel, 

în deplină corespundere obiectivă cu funcţia pe care o deţine.   



În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea nr. 544-XII din 20 iulie 1995, cu 

privire la statutul judecătorului, „După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii sînt 

numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani”.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

oportună admiterea cererii judecătorului Roman Mazureț, cu înaintarea propunerii către 

Preşedintele Republicii Moldova de a fi numit în funcţie pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 11 

alin. (1) al Legii cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Roman 

Mazureț în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, înaintînd proiectul 

decretului respectiv. 

2. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

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

la procedura de emitere/adoptare.           

3. Copia prezentei hotărîri se expediază Preşedintelui Republicii Moldova şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Nina CERNAT 


