
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la conferirea titlului onorific de „Veteran al sistemului judiciar” unor 

judecători 

 

 

29 septembrie 2015                          mun. Chişinău 

nr. 686/27 

 

              

           Examinînd demersul domnului Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme 

de Justiţie şi a domnului Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel Chişinău, referitor la 

conferirea titlului onorific unor judecători, audiind informaţia domnului Dorel 

Musteaţă, Consiliul Superior al Magistraturii,   

 

   C O N S T A T Ă: 

 

            La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Mihai 

Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, referitor la conferirea titlului 

onorific de „Veteran al sistemului judiciar”, doamnei Nelea Budăi, vicepreşedintele 

Curţii de Apel Chişinău. 

            Ulterior, a parvenit un demers din partea domnului Ion Pleşca, preşedintele 

Curţii de Apel Chişinău, referitor la conferirea titlului onorific „ Veteran al sistemului 

judiciar”, unor judecători a Curţii de Apel Chişinău, şi anume: Nina Cernat, Eugenia 

Fistican, Domnica Manole, Ana Gavriliţa, Nina Vascan, Sergiu Furdui, Ana Panov, 

Ion Muruianu şi Anatolie Doga.  

            Consiliul Superior al Magistraturii, reţine următoarele detalii relevante despre 

activitatea candidaţilor pentru conferirea titlului onorific. 

            Doamna Nelea Budăi, şi-a început activitatea de judecător la Judecătoria 

raionului Lenin din mun. Chişinău la data de 22.06.1990. Prin Decretul Preşedintelui 

RM nr. 240 din 24.08.1996, a fost numită, în funcţia de judecător, la Tribunalul 

Chişinău. Potrivit Decretului Preşedintelui RM nr.1336-II din 18.02.2000, a fost 

numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. La 05 februarie 2002, a 

fost numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. În 

conformitate cu Decretul Preşedintelui RM nr. 1305-III din 11.06. 2003, a fost 

reconfirmată în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În 2008 i-a fost 

decernată Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii. De la 15 iulie 

2013, activează în calitate de vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău, numită pe un 

termen de 4 ani, prin Decretul Preşedintelui RM nr. 713-VII. 

          

 

           Doamna Nina Cernat şi-a început activitatea de judecător la 30 iulie 1990, la 

Judecătoria Sovietică din mun. Chişinău. La 24 august 1996 a fost numită prin 

transfer, la Tribunalul Chişinău. Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 258-III din 12 

octombrie 2001, a fost promovată la Curtea de Apel Chişinău. Potrivit Hotărîrii 

Parlamentului nr. 260-XV din 26 iunie 2003, a fost numită în funcţia de judecător la 



Curtea Supremă de Justiţie. La 28 decembrie 2012, a fost transferată în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel Chişinău (Decretul nr. 448-VII). 

           Doamna Eugenia Fistican, a fost numită în funcţia de judecător popular 

conform Hotărîrii Sovietului Suprem al RSSM nr. 136-XII din 22.06.1990, la 

Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului RM 

nr. 54-XIII, a fost aleasă în funcţia de membru al Judecătoriei Supreme. Conform 

Decretului Preşedintelui RM nr. 240 din 24.08.1996, a fost numită, prin transfer, la 

Tribunalul Chişinău. Potrivit Decretului Preşedintelui RM din 13.11.1997 nr. 362-II, a 

fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În baza 

Decretului Preşedintelui RM nr. 1508-II din 13.06.2000, a fost numită în funcţia de 

prim judecător-asistent la Curtea Supremă de Justiţie, fiind eliberată de la Curtea de 

Apel Chişinău. La 05.06.2002, a fost numită în funcţia de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. În baza Decretului Preşedintelui RM nr. 448-VIII din 

28.12.2012, a fost numită prin transfer la Curtea de Apel Chişinău, unde activează 

pînă în present. 

          Doamna Domnica Manole, şi-a început activitatea de judecător la Judecătoria 

Ciocana, mun. Chişinău, potrivit Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 39 din data de 

29.06.1990. La data de 19.06.2000, prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1528-II, a fost 

numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin Decretul 

Preşedintelui RM nr. 362-IV din 16.12.2012, a fost numită prin transfer, în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel Chişinău, unde activează pînă în prezent. Pentru succesele 

obţinute în înfăptuirea justiţiei şi atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiunile de 

serviciu, la data de 07.02.2012, doamnei Domnica Manole i s-a decernat Diploma de 

Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.  

            Doamna Ana Gavriliţa, a fost numită în funcţia de judecător la 23.06.1990, 

la Judecătoria Centru mun. Chişinău. Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 882-II din 

28.01.1999, a fost numită în funcţia de judecător, prin transfer, la Tribunalul 

Chişinău. La data de 05.02.2002, a fost numită în funcţia de judecător, pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă. Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1304-III din 

11.06.2003, a fost reconfirmată în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

             Doamna Nina Vascan, şi-a început activitatea de judecător la data 

26.07.1990 în baza ordinului Sovietului Suprem al RSSM nr. 92-k la Judecătoria 

Supremă a RSSM. Potrivit Decretului Preşedintelui RM nr. 240 din 24.08.1996, a fost 

numită în funcţia de judecător la Tribunalul Chişinău. În conformitate cu Decretul 

Preşedintelui RM nr. 490-III din 05.02.2002, a fost numită în funcţia de judecător 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1304-III din 

26.01.2006, a fost recofirmată în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău, 

unde activează pînă în prezent. 

             Domnul Sergiu Furdui, a fost numit în funcţia de judecător la 01.08.1990, 

începîndu-şi activitatea la Judecătoria Hînceşti. Prin Decretul Preşedintelui RM 

nr.240 din 1996, a fost nimit, prin transfer, în funcţia de judecător la Tribunalul 

Chişinău. Prin  

Decretele Preşedintelui RM nr. 1584-II şi nr. 1579-II din 27.07.2000, domnul Furdui 

Sergiu a fost numit în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă şi 

numit,  

prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. În conformitate cu 

Hotărîrea Parlamentului RM nr. 226-XV din 05.06.2003, a fost numit în funcţia de 



judecător la Curtea Supremă de Justiţie. La data de 28.12.2012, prin Decretul 

Preşedintelui RM nr.448-VII, a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău, unde activează pînă în prezent. 

         Doamna Ana Panov, şi-a început activitatea de judecător în anul 1990, la 

Judecătoria Bender. La 19.06.2000, prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1528-II, a fost 

numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Potrivit 

Decretului nr. 258-III din 12.10.2001, doamna Panov Ana a fost numită, prin transfer, 

în funcţia de judecător la Tribunalul Chişinău. În 2003, a fost numită, prin transfer, la 

Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău. În conformitate cu Decretul Preşedintelui RM 

nr. 351-V din 15.06.2010 a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea 

de Apel Chişinău, unde activează pînă în prezent. 

          Domnul Ion Muruianu, şi-a început activitatea, fiind numit în funcţia de 

judecător la 01.08.1990 la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău. În conformitate cu 

Decretul Preşedintelui RM nr. 1528-II din 19.06.2000, a fost numit în funcţia de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. La 12.04.2004, a fost eliberat din 

funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, în legătură cu numirea sa 

în funcţie de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, prin Hotărîrea Parlamentului 

RM nr. 76-XV. La 28.12.2012 a fost numit prin transfer, în funcţia de judecător la 

Curtea de Apel Chişinău. 

          Domnul Anatolie Doga, a fost numit în funcţia de judecător în anul 1990 şi şi-

a început activitatea la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. În conformitate cu 

Decretul Preşedintelui RM nr. 240 din 24.08.1996, a fost numit, prin transfer, în 

funcţia de judecător la Tribunalul Chişinău. Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1304-

III, a fost reconfirmat în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. Prin 

Decretul Preşedintelui RM nr.1742-VII din 04.09.2015, domnul Anatolie Doga, a fost 

eliberat din funcţia de judecător, în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă. 

         Potrivit p.4 din Regulamentul privind conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

523/21 din 03 iulie 2013, titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, se acordă 

judecătorului care întruneşte următoarele condiţii: are o vechime în funcţie de 

judecător mai mult de 25 de ani; pe parcursul activităţii în cadrul sistemului a 

manifestat un comportament ireproşabil; a susţinut evaluarea performanţelor 

judecătorilor; nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de 

activitate; nu a fost suspendat din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c) din Legea 

cu privire la statutul judecătorului. 

       Totodată, conferirea titlului onorific întruchipează o recunoaştere publică a 

devotamentului faţă de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii îndelungate a 

judecătorului la înfăptuirea justiţiei. 

       Analizînd demersurile înaintate, la cele stabilite în cadrul şedinţei, în raport cu 

normele legale aplicabile, Consiliul consideră necesar, de a admite demersurile şi de a 

conferi titlul onorific “Veteran al sistemului judiciar”, judecătorilor Curţii de Apel 

Chişinău: N. Budăi, N. Cernat, E. Fistican, D. Manole, A. Gavriliţă, N. Vascan, S. 

Furdui, A. Panov. 

           Cu referire la celelalte candidaturi, prin prisma prevederolor art. 24 alin. (1) şi 

(2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, care stabileşte că, CSM adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi 



în lipsa celorlalţi invitaţi, iar exprimarea votului pentru un candidat sau altul, este un 

drept exclusiv al membrului CSM, se constată faptul că, aceştia nu au acumulat 

numărul necesar de voturi. 

        La cele expuse, în conformitate cu prevederile pct. 8 al Regulamentului privind 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, aprobat prin hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 523/21 din 03 iulie 2013 şi 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 domnului Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme 

de Justiţie, referitor la conferirea titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar”, 

doamnei Nelea Budăi, vicepreşedintele Curţii de Apel Chişinău. 

          2. Se admite demersul domnului Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel 

Chişinău, referitor la conferirea titlului onorific de “Veteran al sistemului judiciar”, 

unor judecători. 

          3. Se conferă judecătorilor Curţii de Apel Chişinău: Nelea Budăi, Nina Cernat, 

Eugenia Fistican, Domnica Manole, Ana Gavriliţa, Nina Vascan, Sergiu Furdui şi 

Ana Panov, titlul onorific ”Veteran al sistemului judiciar”. 

          4. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare Curţii Supreme de 

Justiţie, Curţii de Apel Chişinău şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md).  

 

 

Preşedintele interimar al Consiliului           

Superior al Magistraturii                                                            Anatolie ŢURCAN 
 


