
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu,  referitor la 

prelungirea transferului temporar al  judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul 
 

03 aprilie 2018                                                                                    mun. Chişinău                                                           

nr. 177/9 
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Criuleni, 

Veaceslav Suciu,  referitor la prelungirea transferului temporar al  judecătorului Marina 

Curtiș de la Judecătoria Cahul, luând act de informația domnului Anatolie Galben, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui 

Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu,  referitor la prelungirea transferului temporar al  

judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia) la Judecătoria 

Criuleni (sediul Dubăsari), pe un termen de 6 luni. 

          În susținerea demersului președintele Judecătoriei Criuleni a invocat următoarele 

argumente motivante: volumul exagerat de lucru din Judecătoria Criuleni, 

complexitatea dosarelor, suspendarea din funcție a judecătorului Boris Talpă pentru 

exercitarea funcției de director al Centrului Informații Juridice din cadrul Institutului 

Național al Justiției,  precum și faptul că la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari) în 

exercițiul funcțiunii sunt doi judecători - Ion Malanciuc și Adrian Cerbu, iar în lipsa 

judecătorului Marina Curtiș, a cărui transfer temporar expiră, va fi imposibilă 

examinarea cauzelor în complet de trei judecători. 

 În contextul celor relatate, Consiliul menționează, că în conformitate cu alin. (1) 

al art. 20
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, prin Hotărârea CSM nr. 613/28 

din 19 septembrie 2017, doamna Marina Curtiș a fost transferată în funcția de judecător 

la Judecătoria Criuleni, pe un termen de 6 luni, începând cu 15 octombrie 2017. 

Astfel, potrivit art. 20
1
 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 

544- XIII din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, „În cazul în care 

instanțele judecătorești nu pot funcționa normal din cauza incapacității din motive de 

sănătate a judecătorilor de a-și exercita atribuțiile timp de 6 luni, din cauza existenței 

unor posturi vacante, din cauza volumului mare de activitate al instanței judecătorești 

sau din alte asemenea cauze, președintele instanței judecătorești poate solicita 

Consiliului Superior al Magistraturii transferul pe termen limitat al judecătorilor din 

cadrul altor instanțe”. 



Totodată, conform alin. (3) al aceluiași articol, transferul pe termen limitat al 

judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni, care poate fi prelungită, cu 

consimțământul scris al acestora, cu încă cel mult 6 luni. 

În conformitate cu prevederile alin. (3) al articolului menționat supra, 

judecătorul de la Judecătoria Cahul sediul (Taraclia) Marina Curtiș și-a exprimat 

consimțământul în vederea prelungirii transferului temporar pe un termen de 6 luni la 

Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari).  

În rezultatul examinării tuturor materialelor cu referire la caz, și luând în calcul 

volumul mare de lucru al Judecătoriei Criuleni (sediul Dubăsari), complexitatea 

dosarelor, suspendarea din funcție a unui judecător pentru exercitarea funcției de 

director al Centrului Informații Juridice din cadrul Institutului Național al Justiției, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului 

președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, fiind prelungit transferul temporar 

al  judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), pe o perioadă 

de 6 luni, la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), începând cu 17 aprilie 2018.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 20
1
 din Legea 

cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă demersul președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu,  

referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Marina Curtiș de la 

Judecătoria Cahul. 

2. Se prelungește perioada de transfer temporar al judecătorului Marina Curtiș de 

la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), pe o perioadă de 6 luni, la Judecătoria Criuleni 

(sediul Dubăsari), începând cu 17 aprilie 2018. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază Judecătoriei Cahul și Judecătoriei 

Criuleni pentru informare şi executare. 

4. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                       Victor Micu 

 


