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22 iulie 2021

mun.Chişinău

privind modificarea dispoziţiei Preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, Vladislav Clima nr.48 din
30 decembrie 2020, emisă în temeiul art.art.61, 161, 37 din Legea cu privire la organizarea
judecătorească nr.514 din 06.07.1995 privind componenţa colegiilor, constituirea
completurilor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora în cadrul Curţii de Apel
Chişinău pentru anul 2021
Prin prezenta dispoziţie, în temeiul art.art.12,28,31 şi 137 Cod administrativ se intervine,
cu titlu de excepţie în modul de reglementare a constituirii completurilor de judecare a cauzelor
atribuite în competenţa Curţii de Apel Chişinău, în scopul asigurării unei bune administrări a
justiţiei, determinată de necesitatea redistribuirii sarcinii judiciare, echilibrării volumului de
lucru al Colegiului penal şi al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ, în raport
cu complexitatea cauzelor repartizate spre examinare şi solicitarea instanţei în domeniile
distincte de specializare, în particular domeniul justiţiei penale (art. 18 Cod Administrativ).
La adoptarea prezentei dispoziţii, se va ţine cont de necesitatea iminentă a asigurării
încrederii societăţii injustiţie, asigurării aparenţelor de dezinteresare a judecătorilor şi excluderii
unor dubii de promovare a corporativismului judiciar sau asocierea judecătorilor în cadrul
completelor de judecată pe criterii de interese comune sau colaborare interpersonală în frauda
aparenţei unui proces judiciar echitabil pe care justiţia este obligată de a o furniza justiţiabililor.
La adoptarea prezentei dispoziţii cu caracter normativ se reţine că, în conformitate cu
criteriile constituirii completelor de judecată permanente, specificate în Regulamentul nr.l 11/5
din 05 februarie 2013, componenţa acestora se va constitui obiectiv, imparţial, transparent şi
proporţional de gen, prin aprecierea compatibilităţii între judecători, excluzând conflictele de
interese, respectând egalitatea de gen, excluzând orice ingerinţă şi influenţă necorespunzătoare,
apreciind experienţa şi formarea continuă realizată de potenţialii membri ai completurilor în
domeniul de competenţă atribuit, determinând necesitatea stabilirii echilibrului statistic în
activitate, consecvenţa judecătorilor în luarea deciziilor şi ponderea deciziilor de bună calitate.
La modificarea componenţei numerice, se va ţine cont de Anexa nr.l la hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr.24/1 din 15 ianuarie 2019, prin care, efectivul limită al
posturilor de judecători în Curtea de Apel Chişinău, a fost aprobat în limita a 57 unităţi.
Numărul posturilor de judecători suplinite, la data de 22 iulie 2021, după demisia
judecătorilor Furdui Sergiu (în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu
cu nr.51-IX din 23 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr.82-85, la 26 martie 2021) şi
Muruianu Ion (în baza cererii demisie în legătură cu atingerea de către acesta a plafonului de
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vârstă, conform art.25 din legea cu privire la statutul judecătorului cu nr.544 din 20.07.1995)
îl constituie - 45 judecători, numărul judecătorilor suspendaţi din funcţie - 3 persoane, numărul
judecătorilor detaşaţi - 2 persoane, numărul posturilor vacante - 7 unităţi. Corespunzător,
componenţa numerică a Colegiilor va include posturile suplinite, posturile cu funcţii suspendate,
cu funcţii detaşate şi posturile vacante.
La modificarea componenţei nominale ale Colegiului penal şi Colegiului civil, comercial
şi de contencios administrativ se va ţine cont de imperativele bunei administrări a justiţiei, în
calitate de interes public, în realizarea căruia se intervine în temeiul prezentei dispoziţii,
ponderea cauzelor examinate, asigurarea calităţii actului de justiţie şi distribuţia echitabilă a
sarcinilor între judecători.
Pornind de la competenţele Preşedintelui instanţei privind constituirea şi modificarea
completurilor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora, ţinând cont de judecarea
colegială în apel şi recurs, inclusiv în prima instanţă pentru cauzele de contencios administrativ,
numărul funcţiilor de judecător suplinite, componenţa numerică şi nominală a Colegiilor ce se
modifică, se ajunge la concluzia că modificarea numărului completelor de judecare a cauzelor
în cadrul Colegiului penal şi în cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ
se impune ca fiind o măsură necesară şi utilă realizării scopului intervenţiei administrative în
sensul art. 18 Cod administrativ.
Or, potrivit standardelor de conduită judiciară în sensul definit de principiile de la
Bangalore, judecătorii investiţi cu examinarea cauzelor judiciare, se prezumă a fi dezinteresaţi,
motiv din care modul de constituire a completelor de judecată nu se realizează în interesul
judecătorilor, dar exclusiv în interesul unei bune administrări a justiţiei, motiv din care opinia şi
interesul individual al judecătorului de a-şi exercita atribuţiile judecătoreşti într-un anumit
complet, nu se va solicita în calitate de criteriu determinant al intervenţiei administrative.
Mai mult, avînd în vedere volumul mare de cauze parvenite spre examinare şi pendinte în
materie penală, actualmente, echilibrarea volumului de lucru în Colegiul penal nefiind posibil a
fi realizată din contul suplinirii posturilor vacante de judecător, suplinirea acestora din contul
Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ se prezintă a fi o măsură necesară şi
justificată de circumstanţele şi scopul în care intervenţia se realizează.
Astfel, în cadrul Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, reieşind din numărul
judecătorilor atribuiţi în componenţa acestuia urmează a fi constituite 8 (opt) completuri de
judecată dintre care 2 (două) specializate în activitatea judecătorului de instrucţie, cauzele
contravenţionale urmând a fi distribuite între toţi membrii Colegiului penal, generalişti, iar în
cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ - 8 (opt) completuri dintre care
2 (două) - specializate în examinarea acţiunilor în contencios administrativ şi l(unul) specializat
în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice.
Pentru motivele enunţate şi în conformitate cu prevederile art.art.6',161 şi 37 din Legea
privind organizarea judecătorească nr.514-Xfll din 06.07.1995, cu titlu de măsură provizorie
excepţională DISPUN:
1.
Se modifică pct.l, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14-16, 22, 23, 25, 26, 27, 28 şi 32 al dispoziţiei
Preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, Vladislav Clima cu nr.48 din 30 decembrie 2020, emise
în temeiul art.art.61, 161, 37 din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din
06.07.1995 privind componenţa colegiilor, constituirea completurilor de judecată şi desemnarea
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preşedinţilor acestora în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 2021, astfel încât: se aprobă
pentru anul 2021, începînd cu 22 iulie - componenţa numerică a Colegiului penal al Curţii de
Apel Chişinău în număr de 27 judecători şi a Colegiului civil, comercial şi de contencios
administrativ al Curţii de Apel Chişinău în număr de 30 judecători.
2.
Se modifică componenţa nominală a judecătorilor Colegiului penal al Curţii de Apel
Chişinău aprobaţi pentru anul 2021, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Iordan Iurie
Băbălău Denis
Brînza Liubovi (suspendată)
Bulhac Ion
Cecan Silvia
Chiroşca Igor
Cojocari Elena
Cotorobai Vitalie
Daşchevici Grigore
Diaconu Mihail
Gafton Alexandru
Galben Anatolie (detaşat)
Gîrbu Silvia
Iorgov Steliana

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Juganari Marcel
Lîsîi Ghenadie
Mînăscurtă Igor
Morozan Ghenadie
Moscalciuc Galina
Negru Mari a
Pahopol Anatol
Robu Oxana
Spoială Alexandru
Teleucă Stelian
post vacant
post vacant
post vacant

3.
Se modifică componenţa nominală a judecătorilor Colegiului civil, comercial şi de
contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău aprobaţi pentru anul 2021, după cum
urmează:
Guzun Maria
16.
1.
Panov Ana
17.
Malîi Ala
2.
Budăi Nelea
18.
Mihaila Viorica
3.
Anton Marina
Minciuna Anatolie
4.
19.
Amăut Sergiu (suspendat)
Negru Veronica
20.
5.
Bîrca Boris
6.
Bostan Angela
21.
Palanciuc Ecaterina
7.
22.
Pruteanu Liuba
Braga Angela (suspendată)
Pulbere Ruxanda
8.
23.
Buhnaci Virgiliu
Secrieru Ion
9.
24.
Cemat Nina (detaşată)
10.
Sîrbu Victoria
Clima Vladislav
25.
Turcan Ion
11.
Clim Eugeniu
26.
12.
Cojocaru Olga
27.
post vacant
13.
Cotruţă Iurie
post vacant
28.
14.
Dulghieru Dorin
29.
post vacant
15.
Dutca Ina
30.
post vacant
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4.
Se modifică completurile Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, astfel că,
componenţa acestora va fi redefinită după cum urmează:
Completul nr.l, compus din:
Iordan Iurie - preşedintele completului
Cojocari Elena
Iorgov Steliana

marţi, sala de şedinţe nr. 1
3

Completul nr.2, compus din:
Robu Oxana - preşedintele completului
Mînăscurtă Igor

miercuri, sala de şedinţe nr.2

Juganari Marcel
Completul nr.3, compus din:
Bulhac Ion - preşedintele completului
Morozan Ghenadie

miercuri, sala de şedinţe nr.l

Lîsîi Ghenadie
Completul nr.4, compus din:
Gîrbu Silvia - preşedintele completului
Băbălău Denis

marţi, sala de şedinţe nr.2

Moscalciuc Galina
Completul nr.5, compus din:
Teleucă Stelian - preşedintele completului
Daşchevici Grigore

joi, sala de şedinţe nr. 1

Completul nr.6, compus din:
Negru Maria - preşedintele completului
Pahopol Anatol
Chiroşca Igor

joi, sala de şedinţe nr.2

Completul nr.7, compus din: {specializat în activitatea judecătorului de instrucţie)
Cotorobai Vitalie - preşedintele completului
Diaconu Mihail
Cecan Silvia

zilnic, sala de şedinţe nr.3

Completul nr.8, compus din '.{specializat în activitatea judecătorului de instrucţie)
Gafton Alexandru - preşedintele completului
Spoială Alexandru

zilnic, sala de şedinţe nr.4

5.
Completurile cu nr.7 şi 8 din cadrul Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, specializate
în activitatea judecătorului de instrucţie vor examina conflictele de competenţă pozitive şi
negative, strămutările, conexările, în materie penală şi contravenţională.
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6.
Cauzele în materie contravenţională vor fi distribuite şi examinate de toţi judecătorii
Colegiului penal (completurile cu nr.1-6).
7.
Se modifică completurile de judecată în cadrul Colegiului civil, comercial şi de
contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, în materie de drept comun şi în materie
specializată, prevăzute lapct.10 al dispoziţiei Preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, Vladislav
Clima cu nr.48 din 30 decembrie 2020, astfel că, acestea vor avea următoarea componenţă:
Completul n r.l, compus din:
Panov Ana - preşedintele completului
Ţurcan Ion
Pruteanu Liuba

recurs - jo i
apel - marţi, sala de şedinţă nr. 6

Completul nr.2, compus din:
Budăi Nelea - preşedintele completului
Clima Vladislav
Palanciuc Ecaterina

recurs - marţi
a p e l-jo i, sala de şedinţă nr.6

Completul nr.3, compus din:
Cojocaru Olga - preşedintele completului
Dutca Ina
Pulbere Ruxanda

recurs - jo i
apel - marţi, sala de şedinţă nr.9

Completul nr.4, compus din:
Anton Marina - preşedintele completului
Negru Veronica
Secrieru Ion

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

Completul nr.5, compus din:
Cotruţă Iurie - preşedintele completului
Buhnaci Virgiliu
Malîi Ala

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

Completul nr.6, compus din:
{specializat în examinarea acţiunilor în contencios administrativ)
Minciuna Anatolie - preşedintele completului prima instanţă, recurs - luni, sala nr.9
Bostan Angela
apel - marţi, sala de şedinţă nr. 7
Mihaila Viorica
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Completul nr.7, compus din:
{specializat în examinarea acţiunilor în contencios administrativ)
Guzun Maria - preşedintele completului
Dulghieru Dorin

prima instanţă, recurs - luni, sala nr. 7
apel - miercuri, sala de şedinţă nr. 6

Sîrbu Victoria
Completul nr.8, compus din:
{specializat în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice)
Panov Ana - preşedintele completului
Bîrca Boris
Clim Eugeniu

luni şi miercuri

Complet nr.9, compus din:
(specializat în cauze ce impun asigurarea secretului de stat)
Panov Ana - preşedintele completului
Minciuna Anatolie
Dorin Dulghieru
Completul nr.10, compus din:
(specializat în controlul judiciar asupra activităţii de testare a integrităţii profesionale)
Panov Ana - preşedintele completului
Ţurcan Ion
Pruteanu Liuba
Completul n r .ll, compus din:
(specializat în controlul judiciar asupra activităţii de testare a integrităţii profesionale)
Buhnaci Virgiliu - preşedintele completului
Dutca Ina
Dulghieru Dorin
8.
Cauzele civile, derivate din regimul juridic al adopţiilor naţionale (în apel şi recurs), se
vor examina de judecătorii specializaţi în examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor,
membri ai completului cu nr.2 din cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios
administrativ al Curţii de Apel Chişinău.
9.
Cauzele civile privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine precum şi
cererile privind înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi cele privind exercitarea
dreptului de vizitare a copilului, se vor examina de complete unipersonale, compuse de
judecătorii din cadrul 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
6

10.
Cauzele civile, derivate din regimul juridic al adopţiilor internaţionale, se vor examina de
complete unipersonale specializate în examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor,
compuse din judecătorii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de
Apel Chişinău, Budăi Nelea şi Pruteanu Liuba.
11.
Conflictele de competenţă, cererile de strămutare şi recuzările parvenite din instanţele de
fond în materie de drept comun, contencios administrativ şi materie de insolvabilitate,
reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, se vor soluţiona de completul nr.l din cadrul
Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău.
12.
Judecătorii specializaţi în materie de drept civil Panov Ana, Anton Marina şi Secrieru
Ion se desemnează în calitate de judecători supleanţi pentru examinarea acţiunilor de contencios
administrativ, la necesitate constituind individual un complet distinct specializat în materia
respectivă.
13.
Judecătorii specializaţi în materie de drept civil Anton Marina, Secrieru Ion şi Dorin
Dulghieru se desemnează în calitate de judecători supleanţi pentru examinarea cauzelor în
materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, la necesitate
constituind individual un complet distinct în materia respectivă.
14.
Cauzele în materie civilă în procedură de apel şi de insolvabilitate, a căror examinare a
fost începută în completurile de judecată în materie civilă şi de insolvabilitate constituite prin
dispoziţia Preşedintelui cu nr.48 din 30 decembrie 2020, dar nu au fost finalizate pînă la data
emiterii prezentei dispoziţii, se vor examina de aceleaşi completuri de judecată. Cauzele
respective a căror examinare nu a fost începută până la data emiterii prezentei dispoziţii, se vor
examina în completurile noi formate.
15.
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. Procedurile de contencios
administrativ atribuite Curţii de Apel Chişinău ca primă instanţă conform art. 199 alin.(l) şi (2)
din Codul administrativ şi procedurile de apel a căror examinare a fost începută în completurile
de judecată în materie de contencios administrativ constituite pentru anul 2020 sau 2021, dar
care nu au fost finalizate până la data emiterii prezentei dispoziţii, se vor examina de aceleaşi
completuri de judecată, cu excepţia ce derivă din modificarea specializării.
16.
Judecătorii generalişti în materie penală, a căror specializare a fost modificată prin
prezenta dispoziţie în activitatea judecătorului de instrucţie, vor continua judecarea cauzelor
penale pendinte a căror examinare a fost începută, în aceleaşi completuri în care examinarea
cauzei a fost iniţiată. Cauzele penale în ordine de apel şi ordine de recurs a căror examinare nu
a fost începută, vor fi remise în baza prezentei dispoziţii Secţiei evidenţă şi documentare
procesuală, pentru redistribuire aleatorie prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a
Dosarelor.
17.
Judecătorii specializaţi prin dispoziţia Preşedintelui nr.48 din 30 decembrie 2020, în
materia contravenţională şi în activitatea judecătorului de instrucţie, a căror specializare a fost
modificată prin prezenta dispoziţie în cea a judecătorilor generalişti în materie penală, vor remite
Secţiei evidenţă şi documentare procesuală, cauzele pendinte în materia judecătorului de
instrucţie, pentru redistribuire aleatorie, cu reţinerea celor în materie contravenţională.
18.
Completurile de judecată cu nr.7 şi 8 {specializat în activitatea judecătorului de
instrucţie) din cadrul Colegiului penal, vor fi suplinite cu judecătorii generalişti şi respectiv
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specializaţi, potrivit unui grafic aprobat pînă la 31 decembrie 2021 de către Preşedintele
interimar al Curţii de Apel Chişinău.
19.
Pct.pct.17, 29, 30 şi 31 din dispoziţia Preşedintelui cu nr.48 din 30 decembrie 2020, se
exclud. Orice intervenţie în modificarea completului de judecare a cauzei, dat de către Programul
Integrat de Gestionare a Dosarelor se va face în condiţiile şi cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii cu nr.l 10/5 din 05.02.2013.
20.
în rest, prevederile dispoziţiei Preşedintelui cu nr.48 din 30 decembrie 2020, rămîn
neschimbate.
21.
în baza prezentei dispoziţii de modificare a dispoziţiei Preşedintelui cu nr.48 din 30
decembrie 2020 privind constituirea completurilor de judecată pentru anul 2021, datele privind
componenţa completurilor de judecată modificate sau nou create se vor introduce de persoana
responsabilă în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, prin intermediul modulului
special.
22.
Obiecţiile pe marginea componenţei completelor de judecată urmează a fi formulate în
scris, în termen de 5 zile din data publicării şi motivate prin prisma scopului dispoziţiei şi anume
- încrederea societăţii în justiţie, excluderea promovării unor interese individuale în frauda
interesului general al justiţei.
23.
Prezenta dispoziţie, emisă la 22 iulie 2021, se aduce la cunoştinţa judecătorilor, se publică
pe pagina web a Curţii de Apel Chişinău, se afişează pe panourile informaţionale de la sediul
instanţei şi se pune în executare începând cu 26 iulie 2021.

Preşedintele interimar
al Curţii de Apel Chişinău

Ana PANOV
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