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D I S P O Z I Ţ I E  
nr. 45

27 decembrie 2022 mun. Chişinău
•>

privind componenţa colegiilor şi constituirea completurilor de judecată 
în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 2023

în baza prevederilor art. 61 alin. ( I1) şi alin. (2), art. 15 alin. (2) art. 161 alin. 
(1) lit. b), f) şi h) şi art. 37 alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească 
nr. 514 din 06 iulie 1995, cu referire la normele procesual civile şi procesual -  
penale, Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, Legea 
privind evaluarea integrităţii instituţionale nr. 325 din 23 decembrie 2013, precum 
şi în vederea executării Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 219/8 
din 05 martie 2013 cu privire la desemnarea judecătorilor în vederea specializării 
pentru examinarea cauzelor cu implicarea minorilor, Hotărârii Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 556/25 din 27 noiembrie 2018 cu privire la instituirea 
completelor specializate în materie de contencios administrativ (modificată prin 
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu nr. 101/5 din 12 martie 2019), 
Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 36/1 din 18 ianuarie 2018, cu 
privire la unele chestiuni ce ţin de examinarea de către judecătorii a pricinilor de 
declarare a insolvabilităţii, cu respectarea prevederilor Legii cu privire la secretul 
de stat nr. 245 din 27 noiembrie 2008, Hotărârii Guvernului RM nr. 1176 din 22 
decembrie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea 
regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, în 
acord cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 235/10 din 24 martie 
2015 (modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3/1 din 
10 ianuarie 2017), ce promovează specializarea judecătorilor, inclusiv, pentru 
cauze ce impun asigurarea secretului de stat, Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 24/1 din 15 ianuarie 2019 (anexa nr. 1), cu respectarea pct. 4 - 
10 din Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată şi
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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 aprobă componenţa numerică, a Colegiului penal al Curţii de Apel 
Chişinău în număr de 24 judecători, a Colegiului civil, comercial şi de contencios 
administrativ al Curţii de Apel Chişinău în număr de 33 judecători.

2. Se aprobă componenţa nominală a judecătorilor Colegiului penal al Curţii 
de Apel Chişinău, pentru anul 2023, după cum urmează:

1. Iordan Iurie 13. Juganari Marcel
2. Brînza Liubovi (suspendată) 14. Lîsîi Ghenadie
3. Bulhac Ion 15. Mînăscurtă Igor
4. Cecan Silvia 16. Morozan Ghenadie
5. Chiroşca Igor 17. Robu Oxana
6. Cojocari Elena 18. Spoială Alexandru
7. Daguţa Sergiu 19. Talpă Boris
8. Diaconu Mihail 20. Teleucă Stelian
9. Dulghieru Dorin 21. post vacant
10. Gafton Alexandru 22. post vacant
11. Galben Anatolie (detaşat) 23. post vacant
12. Gîrbu Silvia 24. post vacant

3. Se aprobă componenţa nominală a judecătorilor Colegiului civil, 
comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, pentru anul 
2023, după cum urmează:

1. Minciuna Anatolie 17. Guzun Mari a
2. Mîra Ghenadie 18. Iorgov Steliana
3. Anton Marina 19. Malîi Ala
4. Arnăut Sergiu (suspendat) 20. Mihaila Viorica
5. Băbălău Denis 21. Negru Veronica
6. Bostan Angela 22. Pahopol Anatol
7. Braga Angela 23. Palanciuc Ecaterina
8. Budăi Nelea 24. Panov Ana
9. Buhnaci Virgiliu 25. Pruteanu Liuba
10. Cernat Nina (detaşată) 26. Pulbere Ruxanda
11. Clim Eugeniu 27. Secrieru Ion
12. Cojocaru Olga 28. Sîrbu Victoria
13. Cotorobai Vitalie 29. Ţurcan Ion
14. Cotruţă Iurie 30. post vacant
15. Daşchevici Grigore 31. post vacant
16. Dutca Ina 32. post vacant

33. post vacant
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4. Se constituie în cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, 
completurile de judecată şi se desemnează preşedinţii acestora, pentru anul 2023, 
după cum urmează:

Completul nr. 1, compus din:
Iordan Iurie - preşedintele completului 
Juganari Marcel 
Cojocari Elena

marţi, sala de şedinţă nr. 1

Completul nr. 2, compus din:
Cecan Silvia - preşedintele completului 
Daguţa Sergiu 
Dulghieru Dorin

marţi, sala de şedinţă nr. 2

Completul nr. 3, compus din:
Robu Oxana - preşedintele completului 
Teleucă Stelian 
Mînăscurtă Igor

miercuri, sala de şedinţă nr. 2

Completul nr. 4, compus din:
Spoială Alexandru - preşedintele completului 
Diaconu Mihail 
Gîrbu Silvia

miercuri, sala de şedinţă nr. 1

Completul nr. 5, (specializat în materia contravenţională şi în activitatea
judecătorului de instrucţie) compus din:
Gafton Alexandru - preşedintele completului 
Chiroşca Igor 
Talpă Boris

zilnic, sala de şedinţă nr. 3

Completul nr. 6, (specializat în materia contravenţională şi în activitatea
judecătorului de instrucţie) compus din:
Bulhac Ion - preşedintele completului 
Morozan Ghenadie 
Lîsîi Ghenadie

zilnic, sala de şedinţă nr. 4

Completul nr. 7, (specializat în examinarea acţiunilor ce impun asigurarea secretului
de stat, în cauze penale) compus din:
Iordan Iurie - preşedintele completului 
Diaconu Mihail 
Tîsîi Ghenadie

Completul nr. 8, (specializat în examinarea acţiunilor ce impun asigurarea secretului 
de stat, în cauze penale) compus din:
Robu Oxana - preşedintele completului 
Mînăscurtă Igor 
Teleucă Stelian
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5. Cauzele penale cu implicarea minorilor, vor fi examinate de completele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 din cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău.

6. Conflictele de competenţă pozitive şi negative, strămutările, conexările, 
în materie penală şi contravenţională, vor fi examinate de completurile nr. 6 şi nr.
7 din cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău.

7. Cauzele penale privind transferul persoanelor condamnate şi 
recunoaşterea hotărârilor penale ale instanţelor străine, vor fi examinate de 
complete, compuse de judecătorii din cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel 
Chişinău, cu excepţia judecătorilor specializaţi în materia contravenţională şi în 
activitatea judecătorului de instrucţie.

8. Se constituie pentru anul 2023, în cadrul Colegiului civil, comercial şi de 
contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, completurile de judecată în 
materie de drept comun, contencios administrativ şi materie de insolvabilitate şi 
se desemnează preşedinţii acestora, după cum urmează:

Completul nr. 1
(.specializat în examinarea acţiunilor în contencios administrativ), compus din: 
Minciuna Anatolie - preşedintele completului apel - miercuri, sala nr. 6
Palanciuc Ecaterina prima instanţă, recurs - luni, sala nr. 6
Negru Veronica

Completul nr. 2
(.specializat în examinarea acţiunilor în contencios administrativ), compus din:
Mira Ghenadie - preşedintele completului apel - marţi, sala nr. 6
Băbălău Denis prima instanţă, recurs - joi, sala nr. 6
Dutca Ina

Completul nr. 3, compus din:
Cotruţă Iurie - preşedintele completului 
Pruteanu Liuba 
Ţurcan Ion

Completul nr. 4 compus din:
Budăi Nelea - preşedintele completului 
Bostan Angela 
Daşchevici Grigore

Completul nr. 5 compus din:
Pahopol Anatol - preşedintele completului 
Pulbere Ruxanda 
Malîi Ala

apel - marţi, sala de şedinţă nr. 9
recurs - joi

apel - joi, sala de şedinţă nr. 9 
recurs - marţi

apel - marţi, sala de şedinţă nr. 7
recurs - joi
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Completul nr. 6 compus din:
Secrieru Ion - preşedintele completului 
Anton Marina 
Cotorobai Vitalie

apel - joi, sala de şedinţă nr. 7 
recurs - marţi

Completul nr. 7 compus din:
Guzun Maria - preşedintele completului 
Sîrbu Victoria 
Buhnaci Virgiliu

apel - miercuri, sala de şedinţă nr. 7
recurs - luni

Completul nr. 8 compus din:
Panov Ana - preşedintele completului 
Braga Angela

apel - miercuri, sala de şedinţă nr. 9 
recurs - marţi

Mihaila Viorica

Completul nr. 9 (specializat în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a 
persoanelor juridice) compus din:
Clim Eugeniu - preşedintele completului

Iorgov Steliana

Completul nr. 10 (specializat în examinarea acţiunilor ce impun asigurarea secretului de 
stat, în cauze de contencios administrativ), compus din:
Minciuna Anatolie - preşedintele completului 
Negru Veronica 
Palanciuc Ecaterina

Completul nr. 11 {specializat în examinarea acţiunilor ce impun asigurarea secretului 
de stat, în cauze civile), compus din:
Bostan Angela - preşedintele completului 
Cojocaru Olga 
Mihaila Viorica

9. Cauzele civile, cu privire la recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
arbitrale străine, se vor examina de completele, compuse de judecătorii Colegiului 
civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, cu 
excepţia judecătorilor specializaţi în examinarea acţiunilor în contencios 
administrativ şi în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a 
persoanelor juridice.

10. Cauzele civile, privind regimul juridic al adopţiilor naţionale (în ordine 
de apel şi recurs), al adopţiilor internaţionale, cererile privind înapoierea copilului 
în statul reşedinţei sale obişnuite şi exercitarea dreptului de vizitare a copilului, se 
vor examina de judecătorii Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău, cu excepţia 
completelor specializate în materie de insolvabilitate şi contencios administrativ.

Cojocaru Olga Marţi şi joi, sala de şedinţă nr. 12
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11. Conflictele de competenţă şi cererile de strămutare, în materie de drept 
comun, se vor soluţiona de către judecătorii din cadrul Colegiului civil al Curţii 
de Apel Chişinău, cu excepţia completelor specializate.

12. Conflictele de competenţă şi cererile de strămutare, care apar la 
examinarea acţiunilor de contencios administrativ, între instanţele specializate în 
examinarea acţiunilor de contencios administrativ, instanţele de drept comun şi 
specializate în materie de insolvabilitate, se vor soluţiona de completurile 
specializate în examinarea acţiunilor în contencios administrativ.

13. Conflictele de competenţă şi cererile de strămutare, care apar în cadrul 
examinării dosarelor de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor 
juridice, se vor soluţiona de completul specializat în materie de insolvabilitate, 
reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, stabili prin prezenta dispoziţie.

14. Judecătorilor completului specializat în materie de insolvabilitate, 
reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, li se vor repartiza spre examinare 
în ordine de recurs şi cauze civile în materie de drept comun.

15. Cauzele privind controlul judiciar asupra activităţii de testare a 
integrităţii profesionale vor fi examinate de judecători desemnaţi prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii.

16. în situaţia numirii pe parcursul anului a unui judecător nou în cadrul 
Curţii de Apel Chişinău, anularea suspendării sau încetarea detaşării judecătorilor 
Curţii de Apel Chişinău, aceştia, prin dispoziţia preşedintelui instanţei, vor fi 
incluşi în unul din completurile Colegiului respectiv, conform componenţei 
numerice şi nominale aprobate, în ordinea şi modul determinat de lege şi 
Regulamentul nr. 111/5 din 05 februarie 2013.

17. Judecătorii completului specializat în materie de insolvabilitate, 
reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, se desemnează în calitate 
judecători supleanţi la judecarea cauzelor civile de drept comun.

18. Judecătorii Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău, se desemnează în 
calitate de judecători supleanţi pentru examinarea acţiunilor de contencios 
administrativ, cu excepţia judecătorilor în competenţa cărora intră examinarea 
cauzelor de insolvabilitate.
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19. Judecătorii specializaţi în materie de drept civil, cu excepţia judecătorilor 
specializaţi în materie de contencios administrativ, se desemnează în calitate de 
judecători supleanţi pentru examinarea cauzelor în materie de insolvabilitate, 
reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice.

20. Judecătorii a căror specializare a fost modificată prin prezenta dispoziţie, 
din materie de contencios administrativ în materie civilă şi invers din materie 
civilă în materie de contencios administrativ, vor acţiona în conformitate cu 
prevederile art. 199 Codul administrativ, în privinţa cauzelor civile şi respectiv de 
contencios administrativ pendinte.

21. Judecătorii în materie civilă şi insolvabilitate, a căror specializare, a fost 
modificată prin prezenta dispoziţie, vor continua judecarea cauzelor civile 
pendinte, a căror examinare a fost începută, în aceleaşi completuri, în care a fost 
începută examinarea cauzei. Cauzele 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 civile din cadrul Direcţiei 
evidenţă şi documentare procesuală, care v-a verifica întrunirea condiţiei impuse.

22. Judecătorii generalişti în materie penală, se desemnează în anul 2023 în 
calitate de judecători supleanţi, la examinarea cauzelor în materia 
contravenţională şi în activitatea judecătorului de instrucţie, iar judecătorii 
specializaţi în anul 2023 în materia contravenţională şi în activitatea judecătorului 
de instrucţie, se desemnează în calitate de judecători supleanţi generalişti în 
materie penală.

23. In cazul incompatibilităţii tuturor judecătorilor în materie penală sau 
civilă, de a participa la examinarea unei cauze concrete, în conformitate cu art. 37 
alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească, se desemnează în calitate 
de judecători supleanţi, pentru dosarele civile -  judecătorii membri ai Colegiului 
Penal, iar pentru dosarele penale — judecătorii membri ai Colegiului civil, 
comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău.

24. în cazul necesităţii înlocuirii unui judecător al completului constituit 
conform prezentei dispoziţii şi care nu este raportor într-o cauză concretă, 
schimbarea lui se va opera prin încheierea Preşedintelui instanţei.

25. In cazul existenţei temeiului de înlocuire a judecătorului raportor, într-o 
cauză concretă şi desemnării de către Programul Integrat de Gestionare a 
Dosarelor a altui judecător raportor, membru al altui complet, judecarea cauzei va 
avea loc în completul acestuia, exclusiv în baza prezentei dispoziţii.
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26. In cazul în care se impune schimbarea membrilor completurilor de
judecată, în baza prevederilor pct.14 din Regulamentul privind modul de 
constituire a completurilor de judecată şi schimbarea membrilor acestora, 
şedinţele de judecată vor fi prezidate, după cum urmează:

26.1 în cazurile în care la examinarea cauzei nu poate participa 
preşedintele completului a cărei componenţă se modifică, de către 
judecătorul care, fiind inclus în respectivul complet, este preşedintele 
unuia din completurile formate prin prezenta dispoziţie;

26.2 în cazurile în care, nici unul din membrii completului modificat nu 
este preşedinte de complet, sau doi sau mai mulţi judecători au 
calitatea de preşedinte de complet, conform prezentei dispoziţii, 
şedinţele de judecată vor fi prezidate de judecătorul/preşedintele de 
complet, cu cea mai mare vechime în muncă de judecător.

27. Reieşind din necesitatea organizatorică, de examinare a dosarelor în 
termen rezonabil, precum şi în cazul imposibilităţii constituirii completelor de 
judecată, în zilele de Colegiu, prestabilite prin prezenta dispoziţie, judecătorii 
urmează să i-a măsurile necesare privind buna organizare a activităţii de 
examinare a cauzelor, cu stabilirea după necesitate a şedinţelor în alte zile ale 
săptămânii, verificând preliminar disponibilitatea sălii de şedinţă, pentru a nu 
perturba activitatea altor complete de judecată. în cazul în care se stabilesc şedinţe 
de judecată în afară orarului stabilit, au prioritate în folosirea sălii de judecată, 
completele care au stabilit cauzele conform programului regulat.

28. Având la bază prevederile prezentei dispoziţii privind constituirea 
completurilor de judecată, datele privind componenţa completurilor de judecată, 
se vor introduce de persoana responsabilă în Programul Integrat de Gestionare a 
Dosarelor, prin intermediul modulului special.

29. Prezenta dispoziţie este emisă la data de 27 decembrie 2022, se pune în 
executare începând cu data de 01 ianuarie 2023 şi se aduce la cunoştinţă 
judecătorilor, se afişează pe panoul informaţional de la sediul instanţei şi se 
publică pe pagina web a Curţii de Apel Chişinău.

Preşedintele interimar al9

Curţii de Apel Chişinău Minciuna Anatolie
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