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Privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui interimar al Curţii de Apel 
Chişinău nr. 42 din 30 decembrie 2021 privind componenţa colegiilor şi constituirea 
completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 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.
Prin dispoziţia nr. 42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău 

la data de 30 decembrie 2021 s-a stabilit componenţa colegiilor, constituirea 
completurilor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora în cadrul Curţii de 
Apel Chişinău pentru anul 2022.

Conform pct. 20 al dispoziţiei nr. 42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii 
de Apel Chişinău la data de 30 decembrie 2021, s-a stabilit că:

„20. Judecătorii specializaţi în materie de drept civil, Guzun Maria, Pahopol 
Anatol, Sîrbu Victoria şi Mihaila Viorica se desemnează în calitate de judecători 
supleanţi pentru examinarea acţiunilor de contencios administrativ, la necesitate 
constituind individual un complet distinct specializat în materia de contencios 
administrativ.”

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.

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.
( I 1).

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

Prin dispoziţia Preşedintelui interimar al Curţii de Apel Chişinău nr. 42 din 30 
decembrie 2021 privind componenţa colegiilor şi constituirea completurilor de 
judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 2022, au fost constituite două 
complete de judecată specializate în examinarea acţiunilor în contencios 
administrativ.

Având în vedere faptul restituirii pricinilor la rejudecare, incompatibilitatea 
procesuală a judecătorilor de a participa repetat la examinarea cauzelor, se constată 
necesitatea majorării numărului de judecători supleanţi pentru examinarea cauzelor 
de contencios administrativ, în vederea evitării blocajelor create la repartizarea 
cauzelor prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Ca urmare, se concluzionează necesitatea modificării pct. 20 din dispoziţia nr. 
42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău la data de 30 decembrie 
2021, în partea ce ţine de numărul judecătorilor supleanţi, în sensul extinderii 
acestora, indicându-se că, în calitate de judecători supleanţi pentru examinarea 
acţiunilor de contencios administrativ, pot fi toţi judecătorii Colegiului civil,
comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău.

/ \

In conformitate cu prevederile Codului administrativ, prevederile art. art. 61, 
161, 37 din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 6 iulie 1995, cât şi 
prevederile Regulamentului 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 (cu modificările ulterioare), -

1. Se modifică pct. 20 din Dispoziţia Preşedintelui interimar a Curţii de Apel 
Chişinău nr. 42 din 30 decembrie 2021 privind componenţa colegiilor şi constituirea 
completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 2022, care 
v-a avea următorul conţinut:

9

,. Judecătorii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
de Apel Chişinău, se desemnează în calitate de judecători supleanţi pentru 
examinarea acţiunilor de contencios administrativ, la necesitate constituind 
individual un complet distinct specializat în materia de contencios administrativ.”

2. Prezenta dispoziţie, este parte integrată a dispoziţiei nr. 42 din 30 decembrie 
2021, 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 
executare din momentul emiterii.
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