
CURTEA
DE APEL CHIŞINĂU

mun. Chişinău, slr. Teilor 4, MD - 2043 
www.instante.justice.md 

Tel. (022) 409-209, e-mail: cac@justice.md

CHIŞINĂU 
COURT OF APPEAL

4 Teilor str. Chişinău, 2043 
www. instanţe .justice. md 

Tel. (022) 409-209. e-mail: cac@justice.md

D I S P O Z I Ţ I E  
nr. 4

6 februarie 2023 mun. Chişinău

privind modificarea dispoziţiei nr. 45 din 27 decembrie 2022

Potrivit art. 69 alin. (1) Cod administrativ, procedura administrativă se iniţiază 
la cerere sau din oficiu.

Procedura în cauză, a fost iniţiată din oficiu.
Conform art. 161 alin. (1) lit. b), f) şi h) al Legii privind organizarea 

judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, preşedinţii instanţei judecătoreşti aprobă 
componenţa colegiilor şi coordonează activitatea acestora, asigură specializarea şi 
perfecţionarea profesională a judecătorilor instanţei şi constituie completurile de 
judecată şi decide asupra schimbării membrilor acestora, în condiţiile art. 61 alin.
( l1)-

Art. 37 alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească, statuează că 
colegiile se constituie din judecători ai curţilor de apel, iar componenţa colegiilor 
(senso largo: numerică şi nominală) se aprobă de către preşedintele curţii, prin ordin, 
la începutul fiecărui an.

Prin dispoziţia nr. 45 emisă de Preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău 
la data de 27 decembrie 2022, s-a stabilit componenţa colegiilor, constituirea 
completurilor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora în cadrul Curţii de 
Apel Chişinău pentru anul 2023.

Art. 10 alin. (1) din Codul administrativ, prevede că, actul administrativ 
individual este orice dispoziţie, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de 
autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului 
public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea 
sau stingerea raporturilor juridice de drept public.

Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 303 din 08.10.1996 eu 
privire la numirea în funcţia de judecător, doamna Guzun Maria a fost numită în 
funcţie de judecător la Judecătoria sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău.

Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1647 din 13.05.2008 privind 
numirea în funcţie a unor judecători, s-a numit prin transfer în funcţia de judecător, 
Guzun Maria, la Curtea de Apel Chişinău.
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Conform art. 11 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 
20.07.1995, judecătorii se numesc în funcţie, din rândul candidaţilor selectaţi în 
urma concursului, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea 
Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii sunt numiţi în funcţie până la 
atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.

/V

In corespundere cu art. 25 alin. (1) lit. k) din Legea cu privire la statutul 
judecătorului nr. 544 din 20.07.1995, judecătorul este eliberat din funcţie în cazul 
atingerii de către acesta a plafonului de vârstă.

Având în vedere faptul că, judecătorul Guzun Maria, la data de 1 februarie 
2023, a atins plafonul de vârstă de 65 de ani, fiind încetat de drept mandatul, se 
constată necesitatea modificării dispoziţiei Preşedintelui interimar al Curţii de Apel 
Chişinău nr. 45 din 27 decembrie 2022.

Conform art. 161 alin. (1) lit. b), f) şi h) al Legii privind organizarea 
judecătorească, preşedinţii instanţei judecătoreşti aprobă componenţa colegiilor şi 
coordonarea activitatea acestora, asigură specializarea şi perfecţionarea profesională 
a judecătorilor instanţei şi constituie completurile de judecată şi decide asupra 
schimbării membrilor acestora, în condiţiile art. 61 alin ( l 1).

Potrivit datelor statistice pentru anul 2022, în cadrul Curţii de Apel Chişinău, 
se constată un număr mai mare al dosarelor penale, comparativ cu numărul dosarelor 
civile.

Astfel, în vederea echilibrării volumului de lucru, avînd drept scop distribuirea 
echitabilă a sarcinii de muncă şi asigurării unui volum uniform de lucru între 
judecători, urmează a fi efectuate modificări în componenţa numerică, a Colegiului 
penal al Curţii de Apel Chişinău şi a Colegiului civil, comercial şi de contencios 
administrativ al Curţii de Apel Chişinău, prin transferarea unui judecător din 
Colegiul Penal în Colegiul Civil.

Potrivit materialelor dosarului administrativ urmează că, prin decretul 
Preşedintelui R. Moldova cu nr. 1844-VIII din 19.11.2020, Dorin Dulghieru a fost 
numit prin transfer în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform dispoziţiei Preşedintelui Curţii de Apel Chişinău nr. 45 din 
27.12.2022, judecătorul Curţii de Apel Chişinău Dorin Dulghieru, a fost inclus în 
completul de judecată nr. 2 din cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău.

Avînd la bază consimţământul judecătorului la modificarea specializării din 
domeniul penal în domeniul civil, în vederea asigurării echilibrului volumului de 
lucru între Colegiile specializate ale Curţii de Apel Chişinău, se impune necesitatea 
modificării dispoziţiei nr. 45 din 27 decembrie 2022, în sensul includerii 
judecătorului Dorin Dulghieru în componenţa nominală a Colegiului civil, comercial 
şi de contencios administrativ.

în acelaşi timp, a se reţine că, conform art. 37 alin.(2) din Legea nr.514 din 6 
iulie 1995 privind organizarea judecătorească, preşedintele curţii de apel are dreptul 
să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea unor 
cauze în alt colegiu.



Avînd în vedere vacanţa funcţiilor în componenţa colegiilor, ponderea 
numărului de cauze repartizate per judecător în Colegiul penal, urmare a aplicării 
specializării organice, se impune soluţia determinată de norma art.37 alin.(2) din 
Legea privind organizarea judecătorească nr.514 din 6 iulie 1995, de antrenare 
temporară a unui judecător din Colegiul civil, comercial şi de contencios 
administrativ în componenţa completului nr. 2 al Colegiului penal al Curţii de Apel 
Chişinău, pentru examinarea cauzelor penale aflate în procedura completului.

La caz, durata antrenării judecătorului Dorin Dulghieru, se determină până la 
sfârşitul anului 2023.
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In vederea asigurării previzibilităţii modificărilor ce se vor opera, urmare a 
includerii judecătorului Dorin Dulghieru în componenţa numerică şi nominală în 
Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ, se va modifica 
componenţa nominală a judecătorilor completului nr. 7.

în baza prevederilor art. 61 alin. (1') şi alin. (2), art. 15 alin. (2) art. 16' alin. (1) 
lit. b), f) şi h) şi art. 37 alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 
din 06 iulie 1995, cu respectarea pct. 4 - 1 0  din Regulamentul privind modul de 
constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 111/5 din 05.02.2013,

D I S P U N :

1. Se modifică punctul 3 şi 8 din Dispoziţia Preşedintelui interimar al Curţii 
de Apel Chişinău nr. 45 din 27 decembrie 2022 privind componenţa colegiilor şi 
constituirea completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 
2023, cu excluderea judecătorului Maria Guzun din componenţa nominală şi 
numerică al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de 
Apel Chişinău şi din componenţa completului nr. 7 al colegiului nominalizat.

2. Se modifică punctul 2 şi 4 din Dispoziţia Preşedintelui interimar al Curţii 
de Apel Chişinău nr. 45 din 27 decembrie 2022 privind componenţa colegiilor şi 
constituirea completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 
2023, cu excluderea judecătorului Dorin Dulghieru din componenţa nominală şi 
numerică a Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău şi din componenţa 
completului nr. 2 a colegiului nominalizat.

3. Se modifică completul de judecată nr. 2 în cadrul Colegiului penal al Curţii 
de Apel Chişinău, astfel încât, acesta va avea următoarea componenţă :

Completul nr. 2, compus din:
C ecan S ilv ia  - preşedintele com pletului marţi, sala de şedinţă nr. 2
Daguţa Sergiu

4. Se antrenează temporar judecătorul Dorin Dulghieru în componenţa 
completului nr. 2 a Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, pe parcursul anului 
2023.



5. Prevederile legislaţiei privind incompatibilităţile, schimbarea sau 
modificarea membrilor completului, se aplică în mod corespunzător.

6. Se modifică punctul 3 şi 8 al dispoziţiei nr. 45 din 27 decembrie 2022 privind 
componenţa colegiilor şi constituirea completurilor de judecată în cadrul Curţii de 
Apel Chişinău pentru anul 2023, cu includerea judecătorului Dorin Dulghieru în 
componenţa nominală şi numerică a Colegiului civil, comercial şi de contencios 
administrativ al Curţii de Apel Chişinău.

7. Se modifică completul de judecată nr. 7 în cadrul Colegiului civil, comercial 
şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, astfel încât, acesta va avea 
următoarea componenţă:

Completul nr. 7 compus din:
Sîrbu Victoria - preşedintele completului apel - miercuri, sala de şedinţă nr. 7
Buhnaci Virgiliu recurs - luni
Dulghieru Dorin

8. Avînd în vedere sarcina per judecător, în cadrul Curţii de Apel Chişinău, cât 
şi pornind de la faptul că, perioada în care judecătorul Dorin Dulghieru va activa 
concomitent ca membru al completului permanent cu nr. 2 în cadrul Colegiului civil, 
comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, i se vor repartiza 
aleatoriu în PIGD numai cauze în materie civilă, urmând să fie blocat în PIGD de la 
repartizarea cauzelor în materie penală şi contravenţională.

9. Judecătorul Dorin Dulghieru, a cărui specializare a fost modificată prin 
prezenta dispoziţie, va continua judecarea cauzelor penale repartizate în ordine de 
recurs.

10. Judecătorul Dorin Dulghieru, a cărui specializare a fost modificată prin 
prezenta dispoziţie, va continua judecarea cauzelor penale pendinte în ordine de 
apel, a căror examinare a fost începută, în acelaşi complet, în care a început 
examinarea. Cauzele penale în ordine de apel, a căror examinare nu a fost începută, 
vor fi remise în baza prezentei dispoziţii, pentru redistribuire aleatorie, prin 
intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, Secţiei penale din 
cadrul Direcţiei evidenţă şi documentare procesuală, care v-a verifica întrunirea 
condiţiei impuse.

11. Prezenta dispoziţie este parte integrată a dispoziţiei nr. 45 din 27 decembrie 
2022 se aduce la cunoştinţa judecătorilor, se publică pe pagina web a Curţii de Apel 
Chişinău, se afişarea pe panoul informaţional de la sediul instanţei şi se pune în


