
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac 

referitor la reconfirmarea doamnei Marina Curtiș în funcția de judecător de drept 

comun  

 

26 mai 2020                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 117/10                 
  

Examinând demersul președintelui interimar al Judecătoriei Cahul, Mihail 

Bușuleac referitor la reconfirmarea doamnei Marina Curtiș în funcția de judecător de 

drept comun, luând act de informaţia membrului CSM, Anatolie Galben, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui interimar 

al Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac referitor la reconfirmarea doamnei Marina 

Curtiș în funcția de judecător de drept comun. 

Examinând demersul menționat supra, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține că, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 515-VI din 

08 februarie 2012 judecătorul Marina Curtiș a fost numită, pe un termen de 5 ani, în 

funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia. Ulterior, prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr. 192-VIII din 20 mai 2017 a fost numită în 

funcţie de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă. 

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, la Judecătoria 

Cahul (sediul central), judecătorul Leonid Turculeţ a fost desemnat pentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie de bază, iar judecătorul Inga Gorlenco pentru 

exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie supleant, conform anexei la 

Hotărâre. 

Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115/6 

din 20 februarie 2018, judecătorul Svetlana Uzun a fost desemnată pentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie supleant la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia) 

în perioada de imposibilitate a magistratului Leonid Turculeţ de a exercita atribuţiile 

judecătorului de instrucţie de bază desemnat anterior, iar pct. 6 a anexei la Hotărârea 

nr. 836/37 din 19 decembrie 2017 a fost completat la capitolul „Judecătoria Cahul 

(Sediul Taraclia)” la rubrica „supleanţi” cu sintagma „Svetlana Uzun”. 

La 15 ianuarie 2019 prin Hotărârea Plenului CSM nr. 20/1, judecătorul Marina 

Curtiş a fost desemnată pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie de 

bază la Judecătoria Cahul în perioada de imposibilitate a magistratului Leonid 

Turculeţ de a exercita atribuţiile de judecător de instrucţie de bază, desemnat anterior, 

pct. 6 a anexei Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 

decembrie 2017 a fost din nou modificat la poziţia „Cahul” „(Sediul Central, 

Cantemir, Taraclia)” la compartimentul „De bază” cu sintagma „Marina Curtiş”. 

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 409/31 din 10 

decembrie 2019 a fost acceptată cererea judecătorului Marina Curtiş de la Judecătoria 

Cahul, referitor la suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediului 



suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, născut la 11 mai 2016 şi suspendată 

din funcţie pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit de îngrijire a 

copilului cu vârsta cuprinsă de la 3 la 4 ani până la 11 mai 2020, inclusiv. 

Dat fiind faptul că, judecătorul sus-nominalizat a fost suspendat din funcție, a 

apărut necesitatea desemnării unui alt judecător investit cu atribuțiile judecătorului de 

instrucție supleant. 

Prin urmare, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 446/33 din 24 decembrie 2019 la 

Judecătoria Cahul (sediul central) a fost desemnat judecătorul Valeriu Curicheru 

pentru exercitarea atribuţiilor în calitate de judecător de instrucţie supleant, în 

perioada de imposibilitate a judecătorilor de instrucţie de bază desemnaţi anterior pe o 

perioada de la 01 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2020 cu modificarea pct. 6 a 

anexei Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 

2017 la poziţia „Cahul” „(sediul central)” la compartimentul „Supleanţi” cu sintagma 

„Valeriu Curicheru”. 

La 04 februarie 2020 prin Dispoziţia Consiliului Superior al Magistraturii nr. 14 

judecătorul Valeriu Curicheru a fost desemnat la Judecătoria Cahul (sediul central), 

pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie de bază pe perioada 04 

februarie 2020 – 31 decembrie 2020. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 81/8 din 05 mai 2020 a 

fost respinsă cererea judecătorului Curtiş Marina de la Judecătoria Cahul (sediul 

Taraclia), referitor la anularea suspendării din funcţie în legătură cu acordarea 

concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, pe motiv că provocarea 

suspendării raporturilor de serviciu a judecătorului Curtiş Marina a fost acordarea 

concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta cuprinsă între 3-4 

ani (copilul născut la 11 mai 2016) în baza Hotărârii Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 409/31 din 10 decembrie 2019, iar sfârşitul perioadei de suspendare 

din funcţie a coincis cu împlinirea a 4 ani a copilului, astfel a decăzut necesitatea 

anulării suspendării din funcţie, judecătorul urmând a fi încadrat printr-un act 

administrativ emis de preşedintele Judecătoriei Cahul în funcţia pe care a deţinut-o 

până la suspendare. 

Astfel, potrivit ordinului vicepreşedintelui Judecătoriei Cahul nr. 218 din 11 mai 

2020, judecătorul Judecătoriei Cahul (sediul Taraclia), Curtiş Marina fost reîncadrată 

în funcţie începând cu data de 12 mai 2020. 

La momentul actual la Judecătoria Cahul (sediul central) sunt desemnaţi pentru 

exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie „de bază” judecătorii Leonid 

Turculeţ şi Valeriu Curicheru, la sediul Taraclia judecătorul Marina Curtiş, iar, în 

calitate de judecător de instrucţie „supleant” judecătorul Inga Gorlenco la Judecătoria 

Cahul (sediul central), şi judecătorul Svetlana Uzun la Judecătoria Cahul (sediul 

Taraclia), în perioada de imposibilitate a judecătorilor de instrucţie de bază. 

Prin urmare, ţinând cont de criteriile de bază necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor de judecător de instrucţie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

constată că, a dispărut necesitatea exercitării atribuţiilor în calitate de judecător de 

instrucţie „de bază” a judecătorului Marina Curtiş la Judecătoriei Cahul (sediul 



Taraclia) din care motiv va anula împuternicirilor cu reconfirmarea în funcţia de 

judecător de drept comun la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia). 

În conformitate cu prevederile art. 16
1
 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 514 din 

06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, preşedintele/vicepreședintele 

instanţei judecătoreşti coordonează activitatea judecătorilor pentru a asigura 

judecarea cauzelor în termen rezonabil, distribuie sarcinile între judecători și 

propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau a mai multor 

judecători dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie. 

 Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea 

disciplinară a acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, 

membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa 

celorlalți invitați. 

În scopul realizării prevederilor legale enunțate, precum şi în vederea neadmiterii 

tergiversării procedurii de examinare a dosarelor şi asigurării continuităţii procesului 

judiciar, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu 14 (patrusprezece) voturi 

”pro” ale membrilor cu drept de vot prezenți la ședință, consideră oportună admiterea 

demersului președintelui interimar al Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac referitor la 

reconfirmarea doamnei Marina Curtiș în funcția de judecător de drept comun. 

În acest sens, Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 836/37 din 19 decembrie 2017 se modifică, după cum urmează: 

- pct. 6 la poziția ”Cahul” la compartimentul ”De bază” se exclude sintagma 

”Marina Curtiș”. 

Totodată, se vor menține împuternicirile judecătorului Marina Curtiș pentru 

examinarea cauzelor ce țin de competența judecătorului de instrucție aflate în 

procedură, repartizate anterior prin intermediul PIGD 

Învederând cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform 

prevederilor art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, art. 16
1
 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se acceptă demersul președintelui interimar al Judecătoriei Cahul, Mihail 

Bușuleac referitor la reconfirmarea doamnei Marina Curtiș în funcția de judecător de 

drept comun. 

2. Se modifică Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, după cum urmează:  

- pct. 6 la poziția ”Cahul” la compartimentul ”De bază” se exclude sintagma 

”Marina Curtiș”.   



3. Se mențin împuternicirile judecătorului Marina Curtiș pentru examinarea 

cauzelor ce țin de competența judecătorului de instrucție aflate în procedură, 

repartizate anterior prin intermediul PIGD. 

4. Hotărârea poate fi contestată de la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 

zile. 

5. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare Judecătoriei Cahul și se 

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

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                        Anatol PAHOPOL 

 

http://www.csm.md/

