
H O T Ă R Î R E 

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

transferul temporar al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți 

 

02 octombrie 2018                                                mun. Chişinău                                                                                                

nr. 409/20 

 

   Examinând chestiunea cu privire la demersul președintelui Judecătoriei 

Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la  transferul temporar al judecătorului Nicolae 

Corcea de la Judecătoria Bălți, luând act de informația Președintelui CSM, Victor 

Micu, Consiliul 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 transferul temporar al 

judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți (sediul Sîngerei) la Judecătoria 

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

În vederea argumentării demersului înaintat, președintele Judecătoriei Chișinău 

a invocat că, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 596/27 

din 12 septembrie 2017 judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți a fost 

transferat temporar la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), pe un termen de 6 luni, 

începând cu data de 18 septembrie 2017. Ulterior, prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 98/6 din 20 februarie 2018 transferul a fost prelungit 

până la 18 septembrie 2018. 

Cu titlu de informație, în demers se comunică faptul că, judecătorul Nicolae 

Corcea pe parcursul anului 2017, conform dărilor de seamă a examinat aproximativ 

5240 de cauze, iar în perioada anului 2018 (ianuarie – septembrie) peste 2687 de 

cauze ce țin de atribuțiile judecătorului de instrucție. 

La fel, în legătură cu volumul excesiv de lucru în cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Centru  pentru a  nu admite tergiversarea examinării cauzelor în materie penală 

și contravențională, pe parcursul anului 2017 și 2018 judecătorului Nicolae Corcea i-

au fost repartizate atât dosare penale, cât și contravenționale (35 – penale și 96 – 

contravenționale), care au fost examinate în termene rezonabile și cu cea mai mare 

responsabilitate. 

La etapa actuală judecătorul Nicolae Corcea dispune de mai multe materiale 

rămase în procedură ce țin de competența judecătorului de instrucție și a judecătorului 

de drept comun, pe marginea cărora sunt planificate ședințe de judecată. 

La fel, se remarcă lipsa sancțiunilor disciplinare pe parcursul activității 

temporare în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) și exercitarea atribuțiilor ce-

i revin cu cea mai mare responsabilitate.  

Totodată, se menționează că, volumul de muncă al judecătorilor de instrucție 

din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) este excesiv de mare, iar desemnarea 

unor alți judecători de drept comun pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de 

instrucție este dificilă, din motivul specificului și lipsei unei pregătiri speciale a 

judecătorilor în acest domeniu, precum și al sarcinii exagerate pe care о rețin pe rol.  



Un alt motiv de a solicita prelungirea termenului temporar al judecătorului 

Nicolae Corcea este că о mare parte din judecători de la Judecătoria Chișinău (sediul 

Centru) și, anume, judecătorii Dorel Musteață, Ion Chirtoacă, Dorin Munteanu, Garri 

Bivol, Irina Maxim, Svetlana Vîșcu, Natalia Mămăligă, Taisea Pruteanu și Natalia 

Moldovanu sunt detașați ori suspendați din funcție din diferite motive, iar judecătorii 

Alexandru Arhip și Vitalie Guțan sunt specializați în examinarea dosarelor de 

insolvabilitate și, prin urmare, volumul de muncă al celorlalți judecători aflați în 

funcție s-a majorat considerabil.  

Ținând cont de aceste circumstanțe, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu 

Țurcanu, solicită transferul temporar al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria 

Bălți, la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).  

În conformitate cu art. 20¹ 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-şi 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”.  

În conformitate cu prevederile alin. (2) al articolului menționat supra, 

judecătorul Corcea Nicolae și-a exprimat consimțământul în vederea transferului 

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

Potrivit art. 24 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.  

Totodată, este necesar de menționat faptul că, exprimarea votului în vederea 

soluționării chestiunii din agenda ședinței este un drept exclusiv al membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, dar trebuie de ținut cont că, membrul CSM are 

și obligația de a-și exprima votul pro sau contra pentru soluționarea chestiunilor 

examinate în fond în ședința CSM.  

În baza examinării materialelor referitoare la caz, ținând cont de rezultatul 

exprimării votului deschis al membrilor prezenți la ședință, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii acceptă demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu 

Țurcanu, cu privire la transferul temporar a judecătorului Nicolae Corcea de la 

Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei pe un termen de 6 (şase) luni, la Judecătoria 

Chișinău (sediul Centru), începând cu data de 08 octombrie 2018.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 20¹ 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 Ș T E: 

1. Se admite demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, 

referitor la transferul temporar al judecătorului Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălți. 



2. Se transferă judecătorul Nicolae Corcea de la Judecătoria Bălţi (sediul 

Sîngerei) în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Centru), pe un termen 

de 6 luni, începând cu data de 08 octombrie 2018. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării.  

4. Copia prezentei Hotărâri se expediază, pentru informare şi executare, 

instanțelor judecătorești vizate.  

5. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 


