
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desemnarea exercitării interimatului funcției de vicepreședinte la 

judecătoriile Hîncești și Edineț 

 

23 martie 2021                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 75/8 
 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea exercitării interimatului 

funcției de vicepreședinte la judecătoriile Hîncești și Edineț, luând act de informația 

membrului CSM, Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 87-VIII din 22 martie 2017, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 85-91 din 24 martie 2017, judecătorul Eugeniu 

Pșenița a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al 

Judecătoriei Edineț. 

Astfel, termenul de 4 ani de exercitare a funcției de vicepreședinte al 

Judecătoriei Edineț de către Eugen Pșenița expiră la data de 24 martie 2021, funcția 

devenind vacantă. 

Având în vedere faptul că  Judecătoria Edineț include 4 sedii, este necesar de a 

desemna un judecător  în calitate de vicepreşedinte-interimar  al Judecătoriei Edineț.  

Examinând chestiunea dată prin prisma oportunității, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii consideră ca funcția de vicepreşedinte-interimar al 

Judecătoriei Edineț poate fi exercitată de domnul Eugen Pșenița, care activează în 

sediul central al judecătoriei date și deține experiența necesară în această activitate.  

Prin cererea din 22 martie 2021 ultimul și-a exprimat consimțământul  să dețină 

această funcție.  

Interimatul funcției urmează a fi dispus începând cu 25 martie 2021 până la 

completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Totodată, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1977-VII din 17 

martie 2016, publicat în Monitorul Oficial 69-77 din 25 martie 2016, domnul Victor 

Olărescu a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni, pe un termen 

de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1801-VIII  din 30 

septembrie 2020 ultimul a fost numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei 

Hîncești, pe un termen de 4 ani. 

În acest context se reține că termenul de 5 ani pentru care Victor Olărescu a 

fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni, expiră la data de 25 martie 

2021, judecătorul vizat urmând a fi supus procedurii de evaluare în scopul numirii 

în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. 

Având în vedere că funcția de vicepreședinte al unei instanțe judecătorești o 

poate deține un judecător cu depline competențe, a apărut necesitatea desemnării în 

calitate de vicepreședinte-interimar al Judecătoriei Hîncești un judecător care 

activează în această instanță. 

La 19 martie 2021, la Consiliul Superior al Magistraturii a fost înregistrat 

demersul președintelui-interimar al Judecătoriei Hîncești, Victor Olărescu, prin care   

ultimul solicită dispunerea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei 

Hîncești, sediul Ialoveni cu desemnarea în această funcție a judecătorului sediului 

Ialoveni, Albu Corina, la demers fiind anexată cererea judecătoarei prin care își 

exprimă consimțământul de a exercita funcția dată. 



La data de 22 martie 2021, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a 

parvenit demersul șefului secretariatului Judecătoriei Hîncești, prin care ultima 

solicită desemnarea judecătoarei Tamara Mereuța din cadrul Judecătoriei Hîncești, 

sediul central, în funcția de vicepreședinte-interimar al instanței de judecată, la 

demers fiind anexată cererea doamnei Tamara Mereuța, prin care își exprimă acordul 

să dețină această funcție. 

În urma discuțiilor avute loc pe acest subiect, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii constată lipsa împuternicirilor prevăzute de alin. (3) art. 45 Legea        

nr. 514 din 06 iulie 1995 cu privire la organizarea judecătorească, care i-ar permite 

șefului secretariatului Judecătoriei Hîncești, să înainteze astfel de demersuri, motiv 

din care, va examina doar demersul președintelui-interimar al Judecătoriei Hîncești 

Victor Olărescu. 

În urma analizei candidaturii propuse de președintele-interimar al Judecătoriei 

Hîncești, Plenul CSM relevă că nu a stabilit careva circumstanțe care ar împiedica 

desemnarea judecătorului Corina Albu pentru exercitarea interimatului funcției de 

vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, începînd cu 26 martie 2021 până la 

completarea funcției în modul stabilit de lege.  

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) Legea nr. 947 din 19 iunie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM dispune interimatul funcţiei de preşedinte 

sau de vicepreşedinte al judecătoriei, al curţii de apel sau al Curţii Supreme de 

Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la 

completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți 

invitați. La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii de drept 

ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

Având în vedere cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu 

11 (unsprezece) voturi pro ale membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), art. 17, art. 24 și 25 al Legii cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se desemnează judecătorul Eugeniu Pșenița pentru exercitarea interimatului 

funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț, începând cu 25 martie  2021 până 

la completarea funcției în modul stabilit de lege.  

2. Se desemnează judecătorul Corina Albu pentru exercitarea interimatului 

funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești, începând cu 26 martie 2021 până 

la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

 

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

zile. 

4. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md) și se remite pentru informare instanțelor judecătorești 

vizate. 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                          Luiza GAFTON 

http://www.csm.md/

