
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea judecătorului Ecaterina Arseni de la Judecătoria Bălți, 

referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parţial 

plătit pentru îngrijirea copilului 
 

16 iunie 2020                                                                  mun. Chișinău 

nr. 165/13 
 

Examinînd chestiunea cu privire la cererea judecătorului Ecaterina Arseni de 

la Judecătoria Bălți, referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea 

concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului, luînd act de informația 

membrului CSM, Anatol Pahopol, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin ordinul președintelui Judecătoriei Bălți nr. 62-c din 02 iunie 2020 

judecătorului Ecaterina Arseni i s-a acordat concediu parțial plătit pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 15 iunie 2020 pînă la 27 aprilie 2023, 

inclusiv. 

La 15 iunie 2020 judecătorul Ecaterina Arseni de la Judecătoria Bălți a 

depus la Consiliul Superior al Magistraturii o cerere, prin care solicită suspendarea 

din funcție în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 3 ani. 

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului”, în cazul în care judecătorului i se 

acordă concediu de maternitate şi pentru îngrijirea copilului pe un termen de pînă 

la 3 ani, acesta poate fi suspendat din funcție. 

Conform 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 hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalţi 

invitaţi. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii de 

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

Prin urmare, ținînd cont de prevederile legale enunțate, precum și în 

rezultatul procedurii de votare a membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la 

ședință, cu 14 (paisprezece) voturi pro, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii admite demersul judecătorului Ecaterina Arseni de la Judecătoria 

Bălți referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului 

parțial plătit pentru îngrijirea copilului. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de 

prevederile art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului, art. 4, art. 17, art. 24 și art. 25 din Legea 947-XIII 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         1. Se admite cererea judecătorului Ecaterina Arseni de la Judecătoria Bălți 

referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial 

plătit pentru îngrijirea copilului. 



         2. Se suspendă din funcție judecătorul Ecaterina Arseni de la Judecătoria 

Bălți pentru perioada aflării în concediu parțial plătit de îngrijire a copilului pînă la 

atingerea vîrstei de 3 ani – 27 aprilie 2023, inclusiv. 

 3. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen 

de 30 de zile. 

         4. Prezenta Hotărîre se remite spre informare și executare Judecătoriei Bălți 

și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                     Anatol PAHOPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


