
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui  Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, referitor la 

desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție 
 

13 decembrie 2016                                                                                  mun. Chişinău  

nr. 889/36 
 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui  Judecătoriei Orhei, 

Veronica Cupcea, referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție, audiind informaţia domnului Dorel Musteață, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui Judecătoriei 

Orhei, Veronica Cupcea, referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie la examinarea unei cauze. 

Potrivit demersului, prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 223/8 din 

05 martie 2013, judecătorii Sergiu Procopciuc și Vasile Negruța, au fost desemnați pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la Judecătoria Orhei. 

La data de 07 decembrie 2015 în Judecătoria Orhei a fost înregistrată contestația 

lui Pînzari Valerian cu nr. 10-43/2015, /38-ij-10-5017-07122015/, în baza art. 313 Cod 

de procedură penală.  

Dat fiind faptul că, prin încheierea Judecătoriei Orhei din 18 noiembrie 2016 a 

fost admisă cererea de abținere de la judecarea cauzei nominalizate supra, depusă de 

judecătorul Vasile Negruța, iar prin încheierea Judecătoriei Orhei din 07 decembrie 

2016 a fost admisă cererea de recuzare a judecatorului Sergiu Procopciuc, cauza penală 

a fost repartizată repetat prin PIGD, fiind distribuită aleatoriu judecătorului Veronica 

Cupcea.  

Astfel, doamna Veronica Cupcea, președintele Judecătoriei Orhei, propune 

desemnarea dumneaei, pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la 

examinarea contestației depuse de Pînzari Valerian cu nr. 10-43/2015, /38-ij-10-5017- 

07122015/, în baza art. 313 Cod de procedură penală. 

Reieşind din prevederile art. 161 alin. (1) lit. e) din Legea privind organizarea 

judecătorească, în redacţia Legii nr. 153 din 05.07.2012, preşedintele instanţei judecătoreşti 

propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau a mai multor judecători 

dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie.  

 În conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul privind procedura şi 

condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 145/6 din 



12 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96/516 din 27 

aprilie 2013, judecătorul Veronica Cupcea şi-a exprimat consimţământul în acest sens.  

 În scopul realizării prevederilor legale, precum şi în vederea neadmiterii tergiversării 

procedurii de examinare a dosarelor şi asigurării continuităţii procesului judiciar, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar de a admite demersul doamnei 

Veronica Cupcea, preşedintele Judecătoriei Orhei, referitor la desemnarea unui judecător 

pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la examinarea unei cauze. 

  În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 1. Se admite demersul doamnei Veronica Cupcea, preşedintele Judecătoriei Orhei, 

referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de 

instrucţie la examinarea unei cauze. 

 2. Se desemnează judecătorul Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, pentru 

exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la examinarea contestației lui Pînzari 

Valerian cu nr. 10-43/2015, /38-ij-10-5017- 07122015/, în baza art. 313 Cod de 

procedură penală. 

 3. Copia prezentei hotărîri se expediază Judecătoriei Orhei şi se publică pe pagina 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                       Victor MICU 

 

 


