
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la retragerea cererilor unor candidați de participare la concursul pentru 

suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău  

22 septembrie 2020                                                                            mun. Chișinău  

nr. 263/22  

 

Examinând chestiunea cu privire la retragerea cererilor unor candidați de 

participare la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de 

Apel Chișinău, luând act de informația membrului raportor Elena Belei, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109/9 din 12 

mai 2020 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-130 din 29 

mai 2020 și nr. 151/12 din 9 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.153-158 din 26 iunie 2020, au fost anunțate concursuri 

pentru suplinirea a unei funcții și, respectiv, a 3 funcții de judecător la Curtea de 

Apel Chișinău.  

Cereri de participare la concursul în cauză în termenele stabilite au depus  

judecătorii Talpă Boris, Malanciuc Ion de la Judecătoria Criuleni, Andronic Tudor 

de la Judecătoria Strășeni, Pavliuc Ghenadie, Dulghieru Dorin, Stratan Vitalie, 

Cheptea Cristina, Sandu Alexandru, Cucerescu Ana, Chisilița Violeta, Potînga 

Iurie, Băbălău Denis, Mazureț Roman, Stratulat Gheorghe, Iordachi Natalia de la 

Judecătoria Chișinău. 

Astfel, în Agenda şedinţei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

22 din 22 septembrie 2020 a fost inclusă chestiunea cu privire la desfășurarea 

concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel 

Chișinău.  

La 27 iulie 2020 candidatul Stratan Vitalie a depus cerere prin care a 

solicitat retragerea cererii de participare la concursul pentru suplinirea funcției 

vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Ulterior, la 22 septembrie 2020 prin intermediul poștei electronice candidații 

Pavliuc Ghenadie și Chisilița Violeta de asemenea au depus cereri prin care au 

solicitat retragerea cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcției 

vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

Potrivit art. 9 alin. (5) din Legea nr.544 din 20 iulie 2020, persoanele înscrise 

în Registru vor informa în scris Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii 

despre participarea sau despre refuzul de a participa la concursul pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de judecător, de vicepreședinte şi de președinte al instanței 

judecătorești. 



Reglementări similare se regăsesc și în pct.1.6. din Regulamentul cu privire la 

organizarea şi desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de judecător, de 

vicepreședinte şi de președinte al instanței judecătorești aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr.612/29 din 20 decembrie 2018 care 

stipulează că, la concursul anunțat şi desfășurat de către Consiliul Superior al 

Magistraturii participă persoanele incluse în Registrul participanților la concursul 

pentru suplinirea funcției vacante de judecător, președinte sau vicepreședinte al 

instanței şi care au informat în scris Secretariatul despre participarea sau despre 

refuzul de a participa la concurs. 

Prin prisma celor menționate, Plenul CSM, în urma examinării cererilor 

depuse, consideră oportună admiterea cererilor de retragere a candidaților din 

concursul în desfășurare. 

Potrivit art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul deschis 

al majorității membrilor săi, votarea deschisă fiind efectuată în lipsa persoanei al 

cărei caz se examinează și în lipsa celorlalți invitați. 

 Reieșind din cele expuse, Plenul CSM, cu 11 (unsprezece) voturi pro ale 

membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, în conformitate cu prevederile 

art. 9 alin. (5) din Legea nr.544 din 20 iulie 2020 și art. 4, 17, 24 și 25 din Legea 

nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  1. Se admit cererile de retragere din concursul pentru suplinirea funcției 

vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău ale candidaților Pavliuc Ghenadie, 

Stratan Vitalie, Chisilița Violeta. 

2. Se exclud judecătorii Pavliuc Ghenadie, Stratan Vitalie, Chisilița Violeta 

din lista candidaților participanți la concursul pentru suplinirea funcției vacante de 

judecător la Curtea de Apel Chișinău. 

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

de zile.  

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

Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                     Luiza GAFTON 

http://www.csm.md/

