
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la 

prelungirea transferului temporar al judecătorului Ana Cucerescu 

 

 

25 aprilie 2018                                                                                            mun. Chişinău  

nr. 217/11 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, 

Radu Țurcanu, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Ana 

Cucerescu, luînd act de informaţia membrului CSM, 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 Chișinău, Radu Țurcanu, prin care solicită prelungirea transferului  

temporar al judecătorului Ana Cucerescu de la Judecătoria Bălți (sediul Bălți) la 

Judecătoria Chișinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni. 

În vederea argumentării demersului înaintat, președintele Judecătoriei Chișinău a 

menționat că, solicitarea se bazează pe aceleași motive care au creat necesitatea 

transferului temporar al judecătorului Ana Cucerescu de la Judecătoria Bălți (sediul 

Bălți), în special, complexitatea dosarelor aflate în procedură, precum și volumul de 

lucru exagerat de mare înregistrat la Judecătoria Chișinău. 

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 Bălți Ana Cucerescu și-a exprimat consimțământul în vederea 

prelungirii transferului temporar pe un termen de 6 luni la Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru), la demers fiind anexat și acordul președintelui Judecătoriei Bălți. 

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține 

următoarele circumstanțe. Anterior, prin hotărârile CSM nr. 538/21 din 07 iulie 2015, 

nr. 41/2 din 26 ianuarie 2016, nr. 601/24 din 13 septembrie 2016, nr. 938/38 din 27 

decembrie 2016, nr. 166/8 din 28 februarie 2017 și nr. 654/29 din 03 octombrie 2017 

judecătorul Ana Cucerescu de la Judecătoria Bălți, a fost transferat temporar la 



Judecătoria Chișinău (sediul Centru), astfel perioada de transfer expirînd la 01 mai 

2018. 

Așadar, în urma examinării tuturor materialelor cu referire la caz, și luînd în 

calcul perioada îndelungată de transfer a judecătorului, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii consideră oportună respingerea demersului președintelui Judecătoriei 

Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului 

Ana Cucerescu. 

Astfel, 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 respinge demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, 

referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Ana Cucerescu. 

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

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia de pe prezenta Hotărîre se expediază Judecătoriei Bălți, Judecătoriei 

Chișinău şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).        

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Victor MICU 
 

 

http://www.csm.md/

