
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul șefului interimar al Secretariatului Judecătoriei 

Chișinău, referitor la soluționarea unor chestiuni de ordin organizatoric 
 

19 ianuarie 2021                                                                                       mun. Chișinău 

nr. 16/1 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul șefului interimar al Secretariatului 

Judecătoriei Chișinău, referitor la soluționarea unor chestiuni de ordin organizatoric, 

luând act de informația membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Valentina 

Coptileț, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

La 12 ianuarie 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a înregistrat cu nr. 90m 

demersul șefului interimar al Secretariatului Judecătoriei Chișinău Ludmila Nichitin-

Gavriliță, prin care a solicitat acordarea premiului bănesc președintelui Judecătoriei 

Chișinău, Radu Țurcanu, cu prilejul sărbătorii – „Crăciunul pe stil vechi”. 

În acest sens, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii învederează că, 

potrivit art. 45 alin. (3) lit. c) din Legea cu privire la organizarea judecătorească, şeful 

Secretariatului gestionează mijloacele financiare alocate instanţei judecătoreşti. 

În corespundere cu prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 270 din 23 

noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, personalul 

din unităţile bugetare poate beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor 

profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul 

economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar nu 

mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară. 

Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăşi salariul de bază al 

persoanei premiate. 

În conformitate cu norma consacrată în art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-

XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorităţii 

membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi 

în lipsa celorlalţi invitaţi. 

Prin urmare, ținând cont de prevederile legale enunțate, precum și în rezultatul 

procedurii de votare a membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la ședință, cu 6 (şase) 

voturi pro și 6 (şase) voturi împotrivă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

respinge demersul șefului interimar al Secretariatului Judecătoriei Chișinău Ludmila 

Nichitin-Gavriliță, referitor la premierea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu 

Țurcanu, cu prilejul sărbătorii – „Crăciunul pe stil vechi”. 



Reieșind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  în 

temeiul prevederilor art. 4, 17, 24 și 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. Se respinge demersul șefului interimar al Secretariatului Judecătoriei 

Chișinău Ludmila Nichitin-Gavriliță, referitor la premierea președintelui Judecătoriei 

Chișinău, Radu Țurcanu, cu prilejul sărbătorii – „Crăciunul pe stil vechi”. 

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

zile. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază spre informare Judecătoriei Chișinău 

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

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Luiza GAFTON 

 

 


