
 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la cererile unor solicitanţi la funcţia de judecător de remitere a materialelor  

la Comisia de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei şi la Colegiul de selecţie  
 

 

22 decembrie 2015                                                                               mun. Chişinău  

nr. 988/40                    
 

Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor solicitanţi la funcţia de 

judecător de remitere a materialelor la Comisia de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiţiei şi la Colegiul de selecţie, audiind informaţia domnului Gheorghe Avornic, 

Consiliul Superior al Magistraturii  
 

C O N S T A T Ă : 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii au parvenit cererile solicitanţilor la funcţia 

de judecător Doroftei Natalia, Galer Valeriu, Ojoga Andrei, Lastaveţchi Valentin, 

Ţurcan Romina, Roşior Vitalie, Vasilache Serafim, Rîncău Ion prin care solicită 

iniţierea procedurilor de accedere în funcţia de judecător. 

Potrivit art. 6 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului, nr. 544XIII 

din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare: „Persoanele care au 

vechimea în muncă prevăzută la alin.(2), cu excepţia judecătorilor în instanţele 

internaţionale şi a judecătorilor Curţii Constituţionale, susţin un examen în faţa 

Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei conform procedurii şi 

condiţiilor prevăzute de Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul 

Naţional al Justiţiei.”.  

În aceeaşi ordine de idei, este de menţionat că prevederile art. 5 alin. (2) din 

Legea cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor 

stipulează că: „În procesul de selecţie a candidaţilor vizînd numirea, pentru prima 

dată, în funcţia de judecător, colegiul pentru selecţie va ţine cont, în mod obligatoriu, 

de rezultatele examenului susţinut în faţa Comisiei de absolvire a Institutului 

Naţional al Justiţiei”. 

Ca urmare a examinării dosarelor personale ale solicitanţilor nominalizaţi, 

Consiliul concluzionează că Doroftei Natalia, Galer Valeriu, Ojoga Andrei, 

Lastaveţchi Valentin, Ţurcan Romina, Roşior Vitalie şi Vasilache Serafim, întrunesc 

condiţiile impuse de lege, iar materialele în privinţa acestora urmează a fi expediate 

la Institutul Naţional al Justiţiei pentru susţinerea examenului de capacitate şi la 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de 

selectare. 

Cît priveşte cererea solicitantului Rîncău Ion, Consiliul consideră că aceasta 

urmează a fi respinsă din următoarele motive. 

 Alin. (2) al art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte în calitate de 

condiţie necesară pentru a candida la funcţia de judecător activitatea neîntreruptă a 

persoanei, pe parcursul ultimilor 5 ani, în una din funcţiile prevăzute de lege şi 

anume: judecător, judecător asistent al Curţii constituţionale, judecător în instanţele 

internaţionale, procuror, profesor titular în instituţiile de învăţămînt superior 

acreditate, avocat, asistent judiciar sau grefier. 



Conform inscripţiilor din carnetul de muncă, pe numele Rîncău Ion, se constată 

că dumnealui a activat în perioada 11 decembrie 2000 – 11 mai 2001 în funcţie de 

specialist principal din cadrul Secţiei juridice a Consiliului Judeţean Tighina, iar în 

perioada 11 mai 2001 – 01 aprilie 2002 a activat în calitate de jurisconsult în cadrul 

Programului de Asistenţă pentru Fermierii Privaţi. Din anul 2003 pînă în 2013 a 

activat în calitate de jurist şi jurisconsult la mai multe întreprinderi cu capital privat. 

Ulterior, în perioada 14 octombrie 2013 – 10 noiembrie 2015, a activat ca asistent 

judiciar la Judecătoria Căuşeni. Începînd cu 10 noiembrie 2015 şi pînă în prezent, 

Rîncău Ion exercită funcţia de Şef interimar al Secretariatului, în cadrul aceleaşi 

instanţe.  

În lumina celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii călăuzindu-

se de prevederile art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 5 alin (2) din 

Legea cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, 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 admit cererile solicitanţilor la funcţia de judecător Doroftei Natalia, Galer 

Valeriu, Ojoga Andrei, Lastaveţchi Valentin, Ţurcan Romina, Roşior Vitalie, 

Vasilache Serafim, cu remiterea materialelor în privinţa lor la Institutul Naţional al 

Justiţiei pentru susţinerea examenului de capacitate şi la Colegiul pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor în vederea selectării pentru accedere în funcţia de judecător. 

2. Se respinge cererea domnului Rîncău Ion privind expedierea materialelor la 

Institutul Naţional al Justiţiei în vederea susţinerii examenelor de capacitate conform 

procedurii prevăzute pentru a candida ulterior la funcţia de judecător în baza vechimii 

în muncă. 

3. 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. 

4. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare domnului Rîncău Ion şi 

Institutul Naţional al Justiţiei şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii                                                                             Victor Micu 


