
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton, referitor 

la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție  

 

23 mai 2017                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 350/16                  
  

Examinînd demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton, 

referitor la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție, luînd act de informaţia președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul vicepreşedintelui 

Judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton, prin care se solicită desemnarea unor judecători 

pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie. 

Astfel, vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton, propune 

desemnarea judecătorului Vitalie Stratan de la Judecătoria Chișinău (sediul central), 

pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție al instanței, iar în perioada de 

imposibilitate a acestuia de a-și realiza sarcinile de serviciu, atribuțiile judecătorului 

de instrucție al instanței urmează a fi îndeplinite de judecătorii Svetlana Garștea-Bria 

și Valentina Garabagiu. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată, că anterior 

prin Hotărîrea CSM nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, la Judecătoria Botanica, mun. 

Chișinău, a fost desemnat Constantin Damaschin, pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție al instanței, iar în perioada de imposibilitate a acestuia de 

a-și realiza sarcinile de serviciu, atribuțiile judecătorului de instrucție al instanței 

urmau a fi îndeplinite de judecătorii Radu Țurcanu, Serghei Dimitriu și Virgiliu 

Buhnaci. 

În motivarea demersului s-a indicat că necesitatea desemnării judecătorului 

Vitalie Stratan, pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție al instanței 

este impusă de volumul excesiv de lucru al judecătorului de instrucție. Totodată, 

actualii judecători supleanți al judecătorului de instrucție fac parte din componența 

completelor specializate în materie civilă, comercială și de contencios administrativ. 

Reieşind din prevederile art. 16
1
 alin. (1) lit. e) din Legea privind organizarea 

judecătorească, în redacţia Legii nr. 153 din 05.07.2012, preşedintele instanţei 

judecătoreşti propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau a mai 

multor judecători dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie.  

În conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul privind procedura şi 

condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 

145/6 din 12 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

96-516 din 27 aprilie 2013, judecătorii sus-nominalizați şi-au exprimat 

consimţământul în acest sens.  

În scopul realizării prevederilor legale enunțate, precum şi în vederea neadmiterii 

tergiversării procedurii de examinare a dosarelor şi asigurării continuităţii procesului 



judiciar, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună admiterea 

demersului vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton, cu desemnarea 

judecătorului Vitalie Stratan de la Judecătoria Chișinău (sediul central), pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție al instanței, iar în perioada de 

imposibilitate a acestuia de a-și realiza sarcinile de serviciu, atribuțiile judecătorului 

de instrucție al instanței urmează a fi îndeplinite de judecătorii Svetlana Garștea-Bria 

și Valentina Garabagiu.  

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor 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 acceptă demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Luiza Gafton, 

referitor la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție. 

2. Se desemnează judecătorul Vitalie Stratan de la Judecătoria Chișinău (sediul 

central), pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție al instanței, iar în 

perioada de imposibilitate a acestuia de a-și realiza sarcinile de serviciu, atribuțiile 

judecătorului de instrucție al instanței urmează a fi îndeplinite de judecătorii Svetlana 

Garștea-Bria și Valentina Garabagiu. 

3. Se modifică pct. 1 din Anexa la Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, la capitolul “Judecătoria Chișinău 

(sediul central)” suplimentîndu-l cu sintagma “Vitalie Stratan” și substituind 

sintagmele “Radu Țurcanu”, “Serghei Dimitriu” și “Virgiliu Buhnaci” cu sintagmele 

“Svetlana Garștea-Bria” și “Valentina Garabagiu”.  

4. 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, spre informare și executare, Judecătoriei 

Chișinău (sediul central) și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                  Victor MICU 
 

 
 


