CURTEA
DE APEL CHISINĂU

CHISINĂU
COURT OF APPEAL

2043, mun.Chişinău, str.Teilor4
www.instante.iustice.md; e-mail:
cac@,iustice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

4 Teilor str., Chişinău 2043
www.instante.iustice.md; e-mail;
cac@iustice.md
Tel. (022) 409-209; Fax: (022) 635-355

9

DISPOZIŢIE
nr. 7
25 martie 2022

mun. Chişinău

De modificare a dispoziţiei nr. 42 din 30 decembrie 2021 privind componenţa
colegiilor şi constituirea completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău
pentru anul 2022
Potrivii: art. 69 alin. (1) Cod administrativ, procedura administrativă se iniţiază la
cerere sau din oficiu.
Procedura în cauză, a fost iniţiată la cererea judecătorului Curţii de Ape Chişinău,
Teleucă Stelian.
Astfel, la data de 23 martie 2022, judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Teleucă
Stelian, s-a adresat Curţii de Apel Chişinău cu cerere privind transferarea din completul
specializat în materia contravenţională şi în activitatea judecătorului de instrucţie, în
unul din completele penale nespecializate.
Conform dispoziţiei nr. 42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii de Apel
Chişinău la data de 30 decembrie 2021, privind componenţa colegiilor, constituirea
completurilor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora în cadrul Curţii de Apel
Chişinău pentru anul 2022, judecătorul Teleucă Stelian a fost inclus în componenţa
nominală a judecătorilor Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, fiind desemnat în
completul de judecată nr. 6, specializat în materia contravenţională şi în activitatea
judecătorului, de instrucţie.
Conform art. 10 alin. (1) din Codul administrativ, 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.
Având în vedere cele expuse, în raport cu argumentele invocate în cererea înaintată
de judecător, precum şi ţinând cont de dreptul la specializarea judecătorului, se
consideră admisibilă cererea înaintată de judecătorul Teleucă Stelian.
Conform art. 161alin. (1) lit. b), f) şi h) al Legii privind organizarea judecătorească,
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).
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Având în vedere cererea depusă de judecătorul Teleucă Stelian, cu privire la
transferul în alt complet, precum şi în scopul valorificării dreptului petiţionarului la
respectarea principului inamovibilităţii, independenţei judecătorilor, precum şi având
acordul judecătorului care va suplini Completul nr. 6 - specializat în materia
contravenţională şi în activitatea judecătorului de instrucţie, se impune modificarea
parţială a dispoziţiei nr. 42 din 30 decembrie 2021, în partea ce ţine de componenţa
completelor de judecată.
Subsecvent, se va reţine că, potrivit Decretului Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 381-IX din 21 martie 2022 (publicat în Monitorul Oficial Nr. 79 (8123) din 22 martie
2022) domnul Clima Vladislav a fost eliberat din funcţia de judecător al Curţii de Apel
Chişinău, conform cererii de demisie. Astfel, în corespundere cu prevederile pct. 14 lit.
c) al 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, se impune necesitatea modificării componenţei
nominale a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău.
Având în vedere cele menţionate, în 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), D ISPU N :

1. Se modifică completul de judecată nr. 6, (specializat în materia contravenţională
şi în activitatea judecătorului de instrucţie) din cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel
Chişinău, astfel încât, acesta va avea următoarea componenţă :
Completul nr. 6, (specializat în materia contravenţională şi în activitatea
judecătorului de instrucţie) compus din:
Gafton Alexandru - preşedintele completului
Chiroşca Igor
zilnic, sala de şedinţă nr. 3
Talpă Boris
2. Se modifică completul de judecată nr. 3 din cadrul Colegiului penal al Curţii de
Apel Chişinău, astfel încât, acesta va avea următoarea componenţă :
Completul nr. 3, compus din:
Robu Oxana - preşedintele completului
Teleucă Stelian
Mînăscurtă Igor

miercuri, sala de şedinţă nr. 2

3. Prevederile legislaţiei privind incompatibilităţile, schimbarea/modificarea
membrilor completului, se aplică în mod corespunzător.
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4. Judecătorul Talpă Boris, a cărui specializare a fost modificată prin prezenta
dispoziţie, va continua judecarea cauzelor pendinte a căror examinare a fost începută, în
acelaşi complet, iar cauzele, a căror examinare nu a fost începută, vor fi remise în baza
prezentei dispoziţii, pentru distribuire 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.
5. Judecătorul Teleucă Stelian, a cărui specializare a fost modificată, în baza
prezentei dispoziţii, va remite Secţiei penale din cadrul Direcţiei evidenţă şi
documentare procesuală, cauzele pendinte în materia contravenţională şi cea a
judecătorului de instrucţie, pentru redistribuire aleatorie.
6. Se modifică punctul 3 şi pct. 9 al dispoziţiei nr. 42 din 30 decembrie 2021
privind componenţa colegiilor şi constituirea completurilor de judecată în cadrul Curţii
de Apel Chişinău pentru anul 2022, cu excluderea judecătorului Clima Vladislav din
componenţa nominală şi numerică a Curţii de Apel Chişinău.
7. Se exclude completul de judecată nr.10 din cadrul Colegiului civil, comercial şi
de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău.
8. 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 instanţ ' '
une în
executare din momentul emiteri'

Preşedintele interimar al
Curţii de Apel Chişinău

Anatolie Minciuna
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