
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia de judecător de remitere a 

materialelor Colegiului de evaluare şi/sau Colegiului de selecţie şi Comisiei de 

absolvire a Institutului Naţional al Justiţie, pentru o eventuală promovare/numire în 

funcţie 

 

20 octombrie 2015          mun. Chişinău 

nr. 776/30  

 Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia 

de judecător de remitere a materialelor Colegiului de evaluare şi/sau Colegiului de 

selecţie şi Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţie, pentru o eventuală 

promovare/numire în funcţie, audiind informaţia domnului Gheorghe Avornic, 

Consiliul Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea judecătorului 

Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, privind remiterea materialelor pentru examinare 

Colegiului de evaluare şi Colegiului de selecţie în vederea suplinirii funcţiei de 

preşedinte al Judecătoriei Criuleni, cererea judecătorului Judecătoriei Sîngerei, 

Popescu Ion, privind remiterea materialelor pentru examinare Colegiului de selecţie, 

în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Sîngerei, cererile 

judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău Muruianu Maria şi Ursachi 

Corina, privind iniţierea procedurilor prevăzute de legislaţie pentru numirea în funcţie 

de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă şi cererile absolvenţilor Institutului 

Naţional al Justiţiei Creţu Corneliu şi Harmaniuc Petru privind remiterea materialelor 

în privinţa lor la Colegiul de selecţie pentru o reevaluare. 
 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului nr. 544-XIII  din  20.07.1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

„Promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la o instanţă 

de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea performanţelor 

judecătorului în condiţiile art.13 al prezentei legi, Legii nr.154 din 5 iulie 2012 privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi regulamentelor Consiliului 

Superior al Magistraturii.” 

 Art. 13 alin. (4) din Legea cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi 

cariera judecătorilor stabileşte, că: „Judecătorul este supus evaluării performanţelor în 

mod extraordinar şi în cazul: 

 a) numirii în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă; 

 b) promovării la o instanţă superioară; 

 c) numirii în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă; 

 d) transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară.” 

 Totodată, alin. (5) al art. 13 din Legea nominalizată, stipulează: „În cazurile 

prevăzute la alin.(4) lit.b)-d), evaluarea extraordinară nu se va efectua dacă în ultimii 2 

ani judecătorul a fost supus evaluării periodice.” 

 În această ordine de idei, Consiliul Superior al Magistraturii reţine, că prin 

hotărîrile Colegiului de evaluare nr. 43/4 din 21 iunie 2013 şi nr. 42/4 din 27 martie 

2015, activitatea judecătorilor Ursu Viorica şi Muruianu Maria a fost apreciată cu 



calificativul „foarte bine”, iar prin hotărîrea nr. 209/15 din 12 decembrie 2015, 

judecătorului Popescu Ion i-a fost acordat calificativul „bine”. Judecătorul Ursachi 

Corina nu a fost supusă procedurii de evaluare a performanţelor. 

 Prin urmare, Consiliul va expedia materialele în privinţa judecătorilor 

nominalizaţi, după caz, la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi/sau la 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor. 

 Cu referire la cererile candidaţilor la funcţia de judecător Creţu Corneliu şi 

Harmaniuc Petru, Consiliul reţine, că anterior candidaturile nominalizate au fost 

supuse procedurii de selecţie fiind emise hotărîrile Colegiului de selecţie nr. 74/10 şi 

76/10 din 26 decembrie 2013, prin care li s-au conferit  a cîte 70 (şaptezeci) de puncte 

fiecărui. 

 Ţinînd cont de faptul, că o nouă reexaminare a candidaturilor de către Colegiul 

de selecţie ar influenţa punctajul final al candidaţilor, Consiliul consideră oportun de a 

da curs cererilor depuse de către Creţu Corneliu şi Harmaniuc Petru. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art.13 alin. (4) şi (5) 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 admite cererea judecătorului Judecătoriei Criuleni, Ursu Viorica, cu 

remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de evaluare a 

performanţelor şi la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în vederea 

realizării procedurilor de rigoare pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al 

Judecătoriei Criuleni. 

 2. Se admit cererile judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, 

Muruianu Maria şi Ursachi Corina, cu remiterea materialelor în privinţa 

candidaturilor lor la Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor în vederea 

evaluării performanţelor pentru numirea în funcţie de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. 

 3. Se admite cererea judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Popescu Ion, cu 

remiterea materialelor în privinţa candidaturii sale la Colegiul de selecţie pentru 

realizarea procedurilor de rigoare în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al 

Judecătoriei Sîngerei. 

 4. Se admit cererile candidaţilor la funcţia de judecător Creţu Corneliu şi 

Harmaniuc Petru, cu remiterea materialelor la Colegiul de selecţie în vederea  

realizării procedurilor de rigoare pentru accedere în funcţie de judecător. 

 5. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

  

Preşedintele Consiliului               

Superior al Magistraturii             Victor Micu 


