
 

H O T Ă R Î R E  
cu privire la cererea judecătorului Dorin Munteanu, referitor la reîncadrarea în funcție cu 

exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău și 

achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție   
  

10 decembrie 2019                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 416/31  
  

Examinând chestiunea cu privire la cererea judecătorului Dorin Munteanu, referitor la 

reîncadrarea în funcție cu exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție la sediul Ciocana 

al Judecătoriei Chișinău și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada 

suspendării din funcție, luând act de informația membrului CSM, Anatolie Galben, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  
  

C O N S T A T Ă:  
La 27 noiembrie 2019 la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

judecătorului Dorin Munteanu de la Judecătoria Chișinău, referitor la reîncadrarea în funcție 

cu exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție la sediul Ciocana al Judecătoriei 

Chișinău și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din 

funcție. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii relevă faptul că, prin 

Hotărîrea Plenului CSM nr. 77/4 din 31 ianuarie 2017 judecătorul Dorin Munteanu  de la 

Judecătoria Chișinău (sediul Centru), a fost suspendat din funcția de judecător, în temeiul art. 

24 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, pînă la rămînerea definitivă a 

hotărîrii în cauza respectivă. 

Totodată, Plenul CSM menționează că prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr. 2281-IV din 22 iulie 2009 Dorin Munteanu a fost numit în funcția de judecător de 

instrucție la Judecătoria Basarabeasca, pe un termen de 5 ani. Iar, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1135-VII din 30 aprilie 2014 a fost reconfirmat în funcția de 

judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. 

La 06 martie 2015 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1468-VII este 

numit prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău. 

Ulterior, în rezultatul reorganizării instanțelor judecătorești, în temeiul Legii nr. 76 din 

21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea judecătorească, a fost emisă Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii 624/26 din 29 septembrie 2016, potrivit căreia, 

începând cu data de 01 ianuarie 2017, domnul Dorin Munteanu devine judecător la instanța 

nou-creată - Judecătoria Chișinău.  

Iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 369/16 din 19 mai 2015, judecătorul Dorin 

Munteanu a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție la 

Judecătoria Centru, mun. Chișinău, în perioada 01.06.2015 –01.06.2018.  

Ulterior, prin Hotărârea nr. 555/25 din 27 noiembrie 2018, Plenul CSM a dispus, 

începând cu 01 ianuarie 2019, specializarea sediilor Judecătoriei Chișinău. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, Plenul CSM a aprobat lista 

judecătorilor specializați potrivit sediilor Judecătorii Chișinău, iar judecătorul Dorin 

Munteanu a fost desemnat judecător specializat în materie de drept civil din cadrul 

Judecătoriei Chișinău (sediul Centru). 

La 27 noiembrie 2019, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

judecătorului Dorin Munteanu de la Judecătoria Chișinău, referitor la reîncadrarea în funcție 



cu exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție la sediul Ciocana al Judecătoriei 

Chișinău și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din 

funcție. 

Examinînd cererea judecătorului Dorin Munteanu și copia sentinței Judecătoriei 

Chișinău (sediul Buiucani) de achitare, anexată la cererea respectivă, Plenul CSM constată 

că, prin sentința Judecătoriei Chișinău din 11 noiembrie 2019, judecătorul Dorin Munteanu a 

fost achitat în acuzarea adusă conform art.307 alin.(2) lit.c) Cod Penal al RM, din motiv că 

fapta nu întrunește elementele infracțiunii. 
În contextul celor expuse, Plenul CSM menționează că, potrivit art. 20 alin. (5) din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, suspendarea din funcţie a 

judecătorului se efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile art. 24 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, iar conform art. 20 alin. (6) din aceeași Lege, în 

cazul în care au decăzut circumstanţele care au servit ca temei pentru suspendarea din funcţie 

a judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o hotărâre privind anularea 

suspendării lui din funcţie. 

Conform art. 24 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

judecătorul poate fi suspendat din funcţie, prin hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii, dacă în privinţa lui se începe urmărirea penală, până la rămânerea definitivă a 

hotărârii în cauza respectivă, iar dacă nu a fost probată vinovăţia judecătorului sau a fost 

pronunţată o hotărâre de achitare ori de încetare a procesului penal, suspendarea din funcţie 

încetează şi judecătorul este repus în toate drepturile avute anterior. 

Totodată, referitor la capătul de cerere privind desemnarea subsemnatului pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție, Plenul CSM relevă faptul că, potrivit 

prevederilor legale prevăzute de art. 151 din Legea privind organizarea judecătorească, 

judecătorul care va exercita atribuțiile judecătorului de instrucție se numește din rândul 

judecătorilor instanței, cu consimțământul acestuia și la propunerea președintelui instanței. 

În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) lit. e) din Legea sus-menționată, 

preşedintele instanţei judecătoreşti propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea 

unuia sau a mai multor judecători dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de 

instrucţie.  

Astfel, analizînd cererea depusă se constată lispa demersului din partea președintelui 

instanței privind  numirea judecătorului Dorin Munteanu pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție. 

Ținând cont de prevederile legale sus-menționate în coraport cu sentința pronunțată pe 

cauza penală examinată în privința judecătorului Dorin Munteanu, Plenul CSM cu 7 (opt) 

voturi „pro” ale membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, acceptă parțial cererea 

judecătorului Dorin Munteanu cu referire la reîncadrarea în funcție cu exercitarea atribuțiilor 

de judecător de instrucție la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău și achitarea salariului și 

a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție. 

Reieșind din cele relevate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 

24 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 20 alin. (6), 24 şi 25 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
  

H O T Ă R Ă Ș T E:  
1. Se acceptă parțial cererea judecătorului Dorin Munteanu, referitor la reîncadrarea în 

funcție cu exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție la sediul Ciocana al Judecătoriei 

Chișinău și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din 

funcție. 



2. Se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Dorin Munteanu și se 

reîncadrează, începînd cu 10 decembrie 2019, la Judecătoria Chișinău (sediul Centru). 

3. Se respinge cererea judecătorului Dorin Munteanu, referitor la desemnarea exercitării 

atribuțiilor judecătorului de instrucție la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău. 

4. Achitarea salariului și a plăților cuvenite se va efectua de Judecătoria Chișinău. 

5. Hotărîrea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile. 

6. Copia prezentei Hotărîri se expediază spre informare judecătorului vizat, Judecătoriei 

Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).

  

 

Președintele ședinței Plenului            

Consiliului Superior al Magistraturii                                         Dorel MUSTEAȚĂ 


