
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac, referitor 

la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție 
 

15 ianuarie 2019                                                                                      mun. Chişinău  

nr. 20/1                 
  

Examinând demersul vicepreședintelui Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac, 

referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție, luând act de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit demersul 

vicepreședintelui Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac, prin care se propune 

desemnarea judecătorului Marina Curtiș pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului 

de instrucție de bază la Judecătoria Cahul. 

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, 

prin Hotărârile CSM nr. 836/37 din 19 decembrie 2017 și nr. 115/6 din 20 februarie 

2018 judecătorul Leonid Turculeț a fost desemnat, la Judecătoria Cahul, pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază, iar judecătorii Inga 

Gorlenco si Svetlana Uzun a fost desemnate pentru exercitarea atribuțiilor 

judecătorului de instrucție supleant.  

În motivarea demersului s-a menționat că desemnarea judecătorului Marina 

Curtiș pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază este necesară 

pentru situațiile în care judecătorii de instrucție desemnați anterior la Judecătoria 

Cahul prin hotărîrile sus-nominalizate ar putea fi recuzați, pentru alte circumstanțe de 

incompatibilitate la examinarea cererilor sau demersurilor sau în cazul volumului 

excesiv de cereri/demersuri înregistrate spre examinare ce țin de competența 

judecătorului de instrucție, precum și pentru cazurile examinării 

cererilor/demersurilor în termene restrînse. 

În conformitate cu prevederile art. 16
1
 alin. (1) lit. e) din Legea privind 

organizarea judecătorească, preşedintele/vicepreședintele instanţei judecătoreşti 

propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau a mai multor 

judecători dintre judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie. 

În conformitate cu prevederile pct. 2 din Regulamentul privind procedura şi 

condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 

145/6 din 12 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

96-516 din 27 aprilie 2013, judecătorul Marina Curtiș şi-a exprimat consimţământul 

în acest sens. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea 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 9 (nouă) 

voturi pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea neadmiterii 

tergiversării procedurii de examinare a dosarelor şi asigurării continuității procesului 

judiciar, admite demersul vicepreședintelui Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac. 

În acest sens, pct. 6 din Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

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

poziția „Cahul” „(Cahul Sediul Central, Cantemir, Taraclia)” la compartimentul „DE 

BAZĂ” se completează cu sintagma „Marina Curtiș”. 

Ținând cont de circumstanțele enunțate, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în temeiul 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 vicepreședintelui Judecătoriei Cahul, Mihail Bușuleac, 

referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție.  

2. Se desemnează judecătorul Marina Curtiș pentru exercitarea atribuţiilor 

judecătorului de instrucţie de bază la Judecătoria Cahul în perioada de imposibilitate a 

magistratului Leonid Turculeț de a exercita atribuțiile de judecător de instrucție de 

bază, desemnat anterior. 

3. Se completează Anexa la Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al 

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

 - pct. 6 la poziția „Cahul” „(Cahul Sediul Central, Cantemir, Taraclia)” la 

compartimentul „DE BAZĂ” se completează cu sintagma „Marina CURTIȘ”. 

4. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării.  

5. Copia prezentei Hotărîri se remite, spre informare și executare, instanței 

judecătorești vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).  

 

Preşedintele şedinţei Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                   Victor MICU 

http://www.csm.md/

