
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile unor preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti, referitor la acordarea titlului 

onorific unor judecători 

 

19 iulie 2016                                                                                                                    mun. Chişinău 

nr. 496/21 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile unor preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti, 

referitor la acordarea titlului onorific unor judecători, audiind informaţia membrului CSM, Dorel 

Musteaţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui Curţii Supreme de 

Justiţie, Mihai Poalelungi, referitor la conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”, 

vicepreşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, Ursache Petru, şi conferirea titlului onorific „Veteran 

al sistemului judiciar”, judecătorilor Iulia Sîrcu, Cobăneanu Ala şi Clevadî Valentina.  

Concomitent, a parvenit demersul preşedintelui interimar al Curţii de Apel Chişinău, Budăi 

Nelea referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, judecătorului 

Muruianu Ion. 

 În acest sens, Plenul Consiliului reţine faptul că, potrivit p. 4 din Regulamentul privind 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, şi a Regulamentului privind conferirea 

titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”, aprobate prin hotărîrea CSM nr. 523/21 din 03 

iulie 2013, titlul onorific se acordă judecătorului care întruneşte următoarele condiţii:  

- are o vechime în funcţie de judecător mai mult de 25 de ani, sau respectiv, 30 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 recunoaștere publică a devotamentului 

faţă de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului la înfăptuirea 

justiţiei. 

În urma examinării materialelor parvenite, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reţine 

că, judecătorii propuşi pentru conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, au fost 

evaluaţi de către Colegiul de evaluare, după caz, cu calificativele „foarte bine” şi „bine”, nu au fost 

sancţionaţi disciplinar, întrunesc condiţia vechimii în muncă necesară, din care considerente le va 

conferi titlul onorific. 

 În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reţine următoarele 

detalii relevante despre activitatea judecătorilor pentru conferirea titlului onorific. 

Judecătorul Petru Ursache şi-a început activitatea în sistemul judecătoresc din 1984, fiind 

numit în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău. Din 1988-2007, a exercitat 

funcţia de judecător al Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, dintre care, în perioada iunie 1990 - 

decembrie 2001, a exercitat funcţia de preşedinte al instanţei respective. La 22 iunie 2007 prin 

hotărîrea Parlamentului RM nr.143-XVI, a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de 

Justiţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

99-V din 10 decembrie 2009, i s-a conferit gradul superior de calificare. În semn de recunoştinţă 

pentru meritele deosebite în activitate, înalt profesionalism, contribuţii substanţiale la înfaptuirea 

justiţiei, promovarea reformei judiciare şi de drept, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 339-VII din 19 octombrie 2012, judecătorului Petru Ursache, i s-a conferit „Ordinul de onoare”.  

Prin hotărîrea Parlamentului RM nr.138 din 11 iulie 2014, Petru Ursache este numit în funcţia 

de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de 

Justiţie, pe un termen de 4 ani. Apreciind devotamentul în calitatea sa de magistrat, prin hotarirea 

CSM nr. 64/5 din 07.02.2012, i-a fost decernat titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”. 



Judecătorul Iulia Sîrcu şi-a început activitatea în funcţie de judecător în anul 1991, la 

Judecătoria Rîşcani, mun.Chişinău. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 240 din 24 

august 1996, a fost numită în funcţia de judecător la Tribunalul Chişinău, unde activează pînă în 

2003, cînd drept consecinţă a reformei judiciare, Tribunalul Chişinău a fost reorganizat în Curtea de 

Apel Chişinău. La Curtea de Apel Chişinău, a activat în funcţia de judecător pînă în anul 2005. 

Ulterior, prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.131-XVI din 30 iunie 2005, Iulia Sîrcu 

este numită în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie.  

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 88-VI din 05 aprilie 2011, i s-a conferit 

gradul superior de calificare al judecătorului. La 10 mai 2012, prin hotărîrea Parlamentului 

Republicii Moldova nr.104, este numită în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, pe un termen de 4 ani. La 19 februarie 

2014, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1001-VII, doamnei Iulia Sîrcu i-a fost 

conferită distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”. 

Judecătorul Ala Cobăneanu şi-a început activitatea în funcţia de judecător din 1991 la 

Judecătoria Buiucani, mun. Chişinau. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 40 din 14 

noiembrie 1997, Ala Cobăneanu a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător al Tribunalului 

Chişinău. Ulterior, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1336-II din 18 februarie 

2000, a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. Prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 271-1V din 24 octombrie 2005, doamnei Ala Cobăneanu i s-a 

conferit gradul superior de calificare al judecatorului. Prin hotărîrea Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 255-XV din 20 iunie 2003, este numită în funcţia de judecător la Curtea Supremă de 

Justiţie. 

Judecătorul Valentina Clevadî şi-a început activitatea din anul 1991, în funcţie de judecător 

la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. Prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 54-VII 

din 14 aprilie 1994, Valentina Clevadî este numită în funcţia de judecător al Judecătoriei Supreme. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 240 din 24 august 1996, a fost numită, prin 

transfer, în funcţia de judecător al Tribunalului Chişinău. Ulterior, prin Decretul Prşedintelui 

Republicii Moldova nr. 1579-II din 27 iulie 2000, Valentina Clevadî a fost numită, prin transfer, în 

funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.1305-III din 11 iunie 2003, a fost numită în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău. 

Luînd în consideraţie faptul, că pe parcursul activităţii sale a dat dovadă de un nivel sporit de 

profesionalism, fapt ce a contribuit la ridicarea autorităţii sistemului judecătoresc, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1900-IV din 20 octombrie 2008, i s-a conferit gradul superior 

de calificare al judecătorului. Prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 331-XVI din 10 

noiembrie 2006, judecătorul Valentina Clevadî este numită în funcţia de judecător la Curtea 

Supremă de Justiţie.  

Judecătorul Ion Muruianu şi-a început activitatea în fucţia de judecător la Judecătoria 

raională Frunze, or. Chişinău, în 1990. Conform decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 

221 din 13.07.1995, fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei sect. Buiucani, mun. 

Chişinău. În perioada de 27.12.2001-18.03.2004, a exercitat funcţia de preşedinte al Judecătoriei 

Buiucani, mun. Chişinău. În baza hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 76-XV din 

18.03.2004, a fost numit în funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie. Conform hotărîrii 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 143-XV din 14.05.2004, a fost numit în fucţia de 

vicepreşedinte al Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie. Conform hotărîrii CSM nr. 

146/15 din 01.07.2004, i-a fost oferit gradul I de calificare, iar prin decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 2043-III din 15.10.2004, i s-a conferit gradul superior de calificare. Prin hotărîrea 

Parlamentului din 23.11.2006, Muruianu Ion a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Curţii 

Supreme de Justiţie şi Preşedinte al Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie. Prin 

hotărîrea Parlamentului RM nr. 79-XVI din 29.03.2007, a fost numit în funcţia de Preşedinte al 

Curţii Supreme de Justiţie, pe un termen de 4 ani. Ulterior, prin hotărîrea Parlamentului R. Moldova 

nr. 315 din 26.12.2012, Muruianu Ion a fost eliberat din funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de 

Justiţie şi numit prin transfer în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău, unde activează 

pînă în prezent, în cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ. 

Astfel, în urma examinării materialelor parvenite, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

reţine că, judecătorii propuşi pentru conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” şi 



respectiv, „Veteran al sistemului judiciar”, întrunesc condiţiile impuse de pct. 4 al Regulamentelor 

nominalizate supra, din care considerente le va conferi titlul onorific solicitat. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile pct. 4, 8 

din Regulamentul privind conferirea titlului onorific ,,Veteran al sistemului judiciar’’ şi din  

Regulamentul privind conferirea titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti”, precum şi art. 

4, 17, 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersurile unor preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti, referitor la conferirea 

titlului onorific „Decan al autorităţii judecătoreşti” şi „Veteran al sistemului judiciar” unor 

magistraţi.  

2. Se conferă titlul onorific următorilor judecători, după cum urmează: 

- Ursachi Petru, judecător al Curţii Supreme de Justiţie - „Decan al autorităţii judecătoreşti”; 

- Sîrcu Iulia, judecător al Curţii Supreme de Justiţie - ,,Veteran al sistemului judiciar’’;  

- Cobăneanu Ala, judecător al Curţii Supreme de Justiţie - ,,Veteran al sistemului judiciar’’; 

- Clevadî Valentina, judecător al Curţii Supreme de Justiţie - ,,Veteran al sistemului 

judiciar’’; 

- Muruianu Ion, judecător al Curţii de Apel Chişinău - ,,Veteran al sistemului judiciar’’. 

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 hotărîrii 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 şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                                          Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csm.md/

