HOTĂRÎRE
cu privire la cererea unui judecător de remitere a materialelor Colegiului de selecție,
pentru o eventuală numire în funcție
mun. Chişinău

06 iunie 2017
nr. 393/18

Examinînd chestiunea cu privire la cererile unor judecători/candidați la funcția
de judecător de remitere a materialelor Colegiului de evaluare și/sau Colegiului de
selecție și Comisia unică a INJ, pentru o eventuală promovare/numire în funcție, luînd
act de informaţia membrului CSM, Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii,
C O N S T A T Ă:
La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea judecătorului Țugui
Maria, Judecătoria Căușeni, prin care se solicită remiterea materialelor Colegiului
pentru selecţia şi cariera judecătorilor, în legătură cu intenţia de transfer la o instanță
judecătorească de același nivel.
Plenul CSM menționează că, în baza art. 5 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 154
din 05.07.2012 cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor:
„Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor examinează dosarele și actele
prezentate de către judecătorii care solicită promovarea la o instanță judecătorească
superioară sau transferul la o instanță judecătorească de același nivel, cît și actele
referitoare la judecătorii în cauză”.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nominalizată supra:
„Selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea în funcţia de
judecător la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte
sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi transferul judecătorului
la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se efectuează de către
colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în baza unor criterii clare,
transparente, obiective şi bazate pe merit.”.
Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va expedia materialele
în privința judecătorului Țugui Maria la Colegiul pentru selecția și cariera
judecătorilor.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu art. 5 din Legea
cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, art. 4, 17, 24 şi
25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ș T E:
1. Se acceptă cererea judecătorului Judecătoriei Căușeni, Țugui Maria, cu
remiterea materialelor în privința acesteia Colegiului pentru selecția și cariera

judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță
judecătorească de același nivel.
2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană
interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se referă la
procedura de emitere/adoptare.
3. Hotărîrea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
Preşedintele ședinței Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii
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