
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererile unor judecători, referitor la propunerea de numire în funcție până 

la atingerea plafonului de vârstă 

 

12 martie 2019                                                                                     mun. Chişinău 

nr. 96/5 

 

Examinând chestiunea cu privire la cererile unor judecători, referitor la 

propunerea de numire în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă, luând act de 

informația membrului CSM, Luiza Gafton, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit cererile judecătorilor Boțan 

Olga, Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav de la Judecătoria Chișinău, prin care 

solicită numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Examinînd materialele prezentate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

reţine următoarele. 

Prin Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 1089-VII, nr. 1090-VII și 

nr. 1091-VII din 11 aprilie 2014 Boțan Olga (Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău), 

Stratulat Gheorghe (Judecătoria Centru, mun. Chișinău) și Holban Vladislav 

(Judecătoria Botanica, mun. Chișinău) au fost numiți în funcția de judecător, pe un 

termen de 5 ani.  

În rezultatul reorganizării instanțelor judecătorești, în temeiul Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la reorganizarea judecătorească, a fost emisă Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, 

potrivit căreia judecătorii Boțan Olga, Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav au fost 

transferați la Judecătoria Chișinău – instanță nou-creată, începând cu 01 ianuarie 

2017. 

Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 

din 11 decembrie 2018, judecătorul Boțan Olga (Judecătoria Chișinău, sediul 

Buiucani) a fost specializată în materie penală, iar judecătorii Stratulat Gheorghe și 

Holban Vladislav (Judecătoria Chișinău, sediul Centru) în materie civilă. 

În legătură cu expirarea împuternicirilor, judecătorii menționați au depus cereri 

privind înaintarea propunerii de numire în funcție, până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

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

evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, aceștia sunt supuși evaluării 



performanțelor în mod extraordinar, inclusiv în cazul numirii în funcție până la 

atingerea plafonului de vârstă. 

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

442/21 din 16 octombrie 2018 și nr. 15/1 din 15 ianuarie 2019, materialele în privința 

judecătorilor Boțan Olga, Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav au fost remise 

Colegiului de evaluare a performanțelor, pentru realizarea procedurii de evaluare în 

vederea numirii în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

În rezultatul evaluării activității judecătorilor menționați, prin hotărârile 

Colegiului de evaluare a performanțelor nr. 104/12 din 09 noiembrie 2018, nr. 15/2 și 

nr. 16/2 din 08 februarie 2019, judecătorii Boțan Olga, Stratulat Gheorghe și Holban 

Vladislav au fost apreciați cu calificativul „foarte bine”. 

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

judecătorii Boțan Olga, Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav nu au fost sancționați 

disciplinar. De asemenea, conform evaluării performanțelor profesionale, magistrații 

sus-numiți au dat dovadă de un nivel înalt de cunoștințe și aptitudini profesionale, 

stabilind, astfel, o corespundere obiectivă cu funcțiile pe care le dețin.  

La şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii Stratulat 

Gheorghe și Holban Vladislav au susținut cererile depuse, iar Boțan Olga nu s-a 

prezentat, însă a depus o cerere prin care a susținut cererea referitor la propunerea de 

numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă și a solicitat examinarea 

chestiunii respective în lipsa sa, din motivul îngrijirii copilului nou-născut. 

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”. 

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri 

cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art.19 

alin.(4). La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea 

disciplinară a acestora, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor, membrii 

de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot.” 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul 

exprimării votului de membrii CSM prezenți la ședință, cu 7 voturi pro și 2 voturi 

contra, consideră oportună admiterea cererilor judecătorilor Boțan Olga, Stratulat 

Gheorghe și Holban Vladislav, din care considerente va înainta Preşedintelui 

Republicii Moldova propunerea de a-i numi în funcţie pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 11 alin. (1) al Legii cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 24 şi 

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 



H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnei Boțan Olga, domnilor Stratulat 

Gheorghe și Holban Vladislav de la Judecătoria Chișinău. 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază Președintelui Republicii Moldova și se 

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

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 

 


