
 

HOTĂRÎRE  
cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de 

vicepreședinte la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) 
 

29 mai 2018 

nr. 288/14                                                                                                 mun. Chișinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 

funcției vacante de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), luând act 

de informația membrului  Victor Micu, Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/9 din 30 aprilie 
2018, a fost anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte al 
Judecătoriei Chișinău.  

În termenul stabilit, cereri de participare la concursul în cauză a depus 
judecătorul Guzun Corneliu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). 

 În conformitate cu art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea privind selecția, evaluarea 
performanțelor și cariera judecătorilor, judecătorul este supus evaluării 
performanțelor în mod extraordinar în cazul numirii în funcția de președinte sau 
vicepreședinte de instanță. 

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea cu privire la selecția, 
evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, dosarele și actele aferente prezentate 
de judecătorii care solicită numirea în funcția de vicepreședinte al instanței, urmează a 
fi examinate de Colegiul pentru selecție și cariera judecătorilor, care va ține cont, în 
mod obligatoriu, de hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. 

Astfel, prin hotărârea Colegiului de evaluare nr. 24/3 din 05 aprilie 2018, 
activitatea domnului Guzun Corneliu în calitate de judecător a fost apreciată cu 
calificativul ”excelent”. 

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la selecția, evaluarea 
performanțelor și cariera judecătorilor nr. 154 din 05 iulie 2012, dosarele și actele 
prezentate de judecătorii care solicită numirea în funcția de președinte ori de 
vicepreședinte de instanță judecătorească cât și actele referitoare la ei, sunt examinate 
de Colegiul pentru selecție și cariera judecătorilor. 

În acest context, prin Hotărârea CSM nr. 31/1 din 16 ianuarie 2018, materialele 
în privința judecătorului Guzun Corneliu de la Judecătoria Chișinău, au fost expediate 
Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurii de 
selectare. 

Ulterior, la 11 mai 2018 Colegiul pentru selecție și cariera judecătorilor, în 
urma examinării dosarului personal și a tuturor materialelor relevante a admis 
judecătorul Guzun Corneliu cu 48 de puncte la concursul pentru promovarea în 
funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani). 

Cu referire la magistratul nominalizat, Consiliul reține că domnul Guzun 
Corneliu a început activitatea în cadrul sistemului judiciar la Judecătoria Rîșcani, 
mun. Chișinău, fiind numit în funcția de judecător la 24 aprilie 2015, prin Decretul 
Președintelui Republicii Moldova nr. 1540-VII. 

În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016 cu 



privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind 
reorganizarea instanțelor judecătorești, Guzun Corneliu se consideră judecător la 
instanța nou-creată – Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), începând cu data de 01 
ianuarie 2017. 

În cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii domnul Guzun Corneliu 
și-a susținut cererea de participare la concurs pentru suplinirea funcției de 
vicepreședinte la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani). 

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 fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează și al celorlalți invitați.  

Totodată, este necesar de menţionat faptul că, exprimarea votului pentru un 

candidat sau altul este un drept exclusiv al membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont 

că, acesta are şi obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru soluţionarea 

chestiunilor examinate în şedinţa CSM. 

 Prin urmare, în rezultatul examinării materialelor relevante, precum și în 

rezultatul exprimării voturilor membrilor prezenți la ședința CSM, Consiliul va 

propune Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Guzun Corneliu în 

funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), pe un termen de 4 

ani.  
Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 

16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească, art. 4, 17, 19 alin. (1), 
24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova numirea domnului Guzun 

Corneliu în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, pe un termen de 4 ani.  

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării. 

3. Copia de pe prezenta Hotărârie se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii, iar proiectul de decret se expediază Președintelui Republicii 

Moldova. 

 

Președintele Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                            Victor Micu 

 


