
 
 

 

HOTĂRÎRE 

cu privire la stabilirea interimatului funcției de președinte al Colegiului Civil, 

comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție 

 

04 noiembrie 2019                                                                                mun. Chișinău 

nr. 394/27 
 

Examinînd chestiunea cu privire la stabilirea interimatului funcției de 

președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții 

Supreme de Justiție, luînd act de informaţia președintelui interimar al CSM, Dorel 

Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La 23 decembrie 2016, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 

309, în vigoare din 23 decembrie 2016, doamna Tatiana Vieru a fost numită, pe un 

termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiție, 

președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios. 

Potrivit Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 282, în vigoare din 

15 decembrie 2017, domnul Oleg Sternioală a fost numit, pe un termen de patru 

ani, în funcţia de vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial și de contencios al 

Curții Supreme de Justiție. 

La 04 noiembrie 2019 expiră împuternicirile de judecător a doamnei Tatiana 

Vieru, în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă – 65 de ani. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 9
1
 alin. (4) al Legii nr. 789-XIII din 26 

martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție, în cazul survenirii vacanţei 

funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului vicepreşedintelui Curţii Supreme de 

Justiţie preşedinte al colegiului, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către 

vicepreşedintele colegiului respectiv. 

În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii reține faptul că, prin 

Hotărîrea Plenului CSM nr. 391/27 din 04 noiembrie 2019 cu privire la Sesizarea 

Procuraturii Generale, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmării penale, 

reținere, aducere silită, percheziție, arestare și tragere la răspundere penală a unui 

judecător, domnul Oleg Sternioală a fost suspendat din funcția de judecător și de 

vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial și de contencios al Curții Supreme de 

Justiție. 

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iunie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM dispune interimatul funcţiei de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei, al Curţii de Apel sau al Curţii 

Supreme de Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a 

acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea 

suspendării. 

Conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 947, în scopul realizării funcţiilor sale, 

Consiliul Superior al Magistraturii poate avea şi alte competenţe în condiţiile legii. 

În temeiul prevederilor legale expuse, Plenul CSM consideră oportun 

desemnarea judecătorului Dumitru Mardari pentru exercitarea funcției de 



președinte interimar al Colegiului civil, comercial și de contencios al Curții 

Supreme de Justiție. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul exprimării a 7 

(șapte) voturi pro din membrii CSM cu drept de vot prezenți la ședință, în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) și alin. (5), art. 17 și 24 ale Legii 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se desemnează judecătorul Dumitru Mardari, de la Curtea Supremă de 

Justiție, pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Colegiului civil, 

comercial și de contencios al Curții Supreme de Justiție, pe perioada suspendării 

din funcție a judecătorului Oleg Sternioală. 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Cutea de Apel Chișinău în termen 

de 30 de zile. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

și se remite pentru informare Curții Supreme de Justiție (www.csm.md).  

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii                                                         Dorel MUSTEAȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 


