
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la 

desemnarea unui judecător pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al 

Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani 

 

05 septembrie 2017                                                                                        mun. Chişinău 

nr. 589/26 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, 

Radu Țurcanu, referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea interimatului 

funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, luînd act de informaţia 

Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Președintelui Judecătoriei 

Chișinău, Radu Țurcanu, prin care solicită desemnarea judecătorului Corneliu Guzun 

pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul 

Rîșcani, pînă la suplinirea funcției de vicepreședinte al instanței în modul stabilit de lege. 

Prin Hotărîrea CSM nr. 930/38 din 27 decembrie 2016, judecătorul Oleg Melniciuc a 

fost desemnat în funcția de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău, sediul 

Rîșcani, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Potrivit demersului, domnul Oleg Melniciuc s-a aflat în concediul anual de odihnă în 

perioada 29 iunie-18 august 2017, acordat prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 365/17 din 30 

mai 2017. Ulterior, a fost prelungit pentru perioada 21 august-05 septembrie 2017, prin 

Dispoziția CSM nr. 59 aprobată prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 561/26 din 05 septembrie 

2017. 

Totodată, prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 584/26 din 05 septembrie 2017, 

judecătorului, vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, Oleg 

Melniciuc,  i-a fost acordat concediul de odihnă anual pentru perioada efectiv lucrată în 

anii 2016-2017, începînd cu 06 septembrie 2017 pînă la 24 octombrie 2017, inclusiv. 

Potrivit Hotărîrii CSM nr. 462/21 din 07 iulie 2017, judecătorul Corneliu Guzun a fost 

desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei 

Chișinău, sediul Rîșcani, pe perioada aflării domnului Oleg Melniciuc în concediu, sau, 

după caz, absenței acestuia de la serviciu. 

Dat fiind faptul, că în instanță există un volum mare de lucru, iar funcția de 

vicepreședinte presupune și exercitarea atribuțiilor administrative și organizaționale, este 

necesară dispunerea interimatului funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău sediul 

Rîșcani, pînă la suplinirea funcției de vicepreședinte al instanței, în modul stabilit de lege. 

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, „Consiliul Superior al Magistraturii dispune interimatul funcţiei de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel, în cazul vacanţei 

funcţiei, pînă la completarea ei în modul stabilit de lege”. 

Art. 16 din Legea privind organizarea judecătorească, nr. 514-XIII din 6 iulie 1995, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede, că instanțele judecătorești sunt conduse de 

președinte, care este asistat de un vicepreședinte, cu excepția Judecătoriei Chișinău, în 



cadrul căreia numărul de vicepreședinți se stabilește potrivit numărului de sedii ale 

Judecătoriei.  

Analizînd circumstanțele create, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea 

asigurării bunei funcționări a instanței judecătorești, conchide că judecătorul Corneliu 

Guzun urmează a fi desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de vicepreşedinte al 

Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 1 alin. (1) al Legii nr. 

76 din 21 aprilie 2016, art. 16 din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII 

din 6 iulie 1995, art. 4 alin. (1) lit. e), 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1.  Se acceptă demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la 

desemnarea unui judecător pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al 

Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani. 

2. Se desemnează judecătorul Corneliu Guzun pentru exercitarea interimatului funcției 

de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, pînă la completarea funcției în 

modul stabilit de lege.  

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană 

interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia prezentei hotărâri se remite spre informare și executare Judecătoriei Chișinău 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                       Victor Micu 

 

 

 

http://www.csm.md/

