
H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererea judecătorului de la Curtea de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș 

de retragere a cererii de demisie din funcție  

 

26 mai 2020                                                                                              mun. Chişinău  

nr. 120/10                 
  

Examinând cererea judecătorului de la Curtea de Apel Bălți, Alexandru 

Gheorghieș de retragere a cererii de demisie din funcție, luând act de informaţia 

membrului CSM, Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 16 aprilie 2020 domnul Alexandru Gheorghieș a depus la Consiliul Superior 

al Magistraturii o cerere prin care a solicitat eliberarea din funcția de judecător la 

Curtea  de Apel Bălți, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 al Legii cu privire la 

statutul judecătorului.  

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține faptul că, prin  

Hotărîrea CSM nr. 66/6 din 16 aprilie 2020 Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a acceptat cererea de demisie a magistratului, propunînd Președintelui 

Republicii Moldova eliberarea din funcție a acestuia, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  

Ulterior, la 11 mai 2020 la CSM a parvenit cererea domnului Alexandru 

Gheorghieș privind retragerea cererii de demisie.  

În acest context, Plenul CSM relevă că judecătorul este în drept de a-și retrage 

cererea de demisie în temeiul art. 85 alin. (4) din Codul muncii al Republicii 

Moldova, ce stipulează că salariatul are dreptul să-și retragă cererea de demisie sau să 

depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. 

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

Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul 

deschis al majorităţii membrilor săi. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera 

judecătorilor, răspunderea disciplinară a acestora, sancţionarea şi eliberarea din 

funcţie a judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii 

participă fără drept de vot. 

Ținînd cont de circumstanțele expuse și de prevederile legale sus-menționate, în 

vederea respectării drepturilor magistratului, în rezultatul exprimării voturilor de 

membrii CSM cu drept de vot, prezenți la ședință, cu 10 (zece) voturi ”pro” și 2 

(două) voturi ”contra”, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii admite cererea 

domnului Alexandru Gheorghieș de la Curtea de Apel Bălți privind retragerea cererii 

de demisie din funcția de judecător.  



Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 85 alin. (4) 

din Codul muncii al Republicii Moldova și 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 retragerea cererii de demisie din funcție a judecătorului Alexandru 

Gheorghieș de la Curtea de Apel Bălți. 

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

de 30 zile. 

3. Copia prezentei Hotărâri se remite spre informare judecătorului vizat 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/

