
 

 

 

 

H O T Ă R Î R E 
cu privire la cererea judecătorului Adrian Cerbu de la Judecătoria Bălți,  

referitor la anularea suspendării din funcţie  
 

28 noiembrie 2017                                         mun. Chişinău 

 nr. 770/34 
 

Examinînd chestiunea cu privire la cererea judecătorului Adrian Cerbu de la 

Judecătoria Bălți, referitor la anularea suspendării din funcţie, luînd act de informaţia 

domnului Dumitru Visternicean, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 639/31 din 31 

octombrie 2017, judecătorul Adrian Cerbu de la Judecătoria Bălți, a fost suspendat din 

funcţie în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă 

la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 23 octombrie 2017 pînă la 22 august 2020, 

inclusiv. 
Totodată, judecătorul Adrian Cerbu, a depus o cerere în adresa Consiliului 

Superior al Magistraturii, prin care a solicitat anularea suspendării din funcţia de 

judecător şi reîncadrarea în cîmpul muncii, începînd cu 29 noiembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 124 alin. (3) Codul muncii, concediul parţial plătit pentru 

îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, pînă cînd copilul va 

împlini vîrsta de 3 ani, iar art. 24 alin. (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului 

stipulează că la expirarea termenului de suspendare din funcţie, în cazul concediului de 

îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, judecătorul revine în funcţia pe care a deţinut-

o pînă la suspendare.  

În baza circumstanţelor expuse, ţinînd cont de prevederile legale enunţate, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, consideră necesar de a satisface cererea 

judecătorului Adrian Cerbu de la Judecătoria Bălți, referitor la anularea suspendării din 

funcţie cu reîncadrarea în funcţia deţinută pînă la suspendare. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile 

art. 124 alin. (3) Codul muncii, art. 24 alin. (5) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1.Se anulează suspendarea din funcţie a judecătorului Adrian Cerbu, cu 

reîncadrarea sa în funcția de judecător la  Judecătoria Bălți, începînd cu 29 noiembrie 

2017.  

2. Hotărîrea se remite spre informare şi executare Judecătoriei Bălți şi se publică 

pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                             Victor MICU 


