
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea de demisie a judecătorului Tatiana Vieru  

de la Curtea Supremă de Justiție  

 

06 noiembrie 2018                                 mun. Chișinău 

nr. 491/23 

 

Examinând cererea de demisie a judecătorului Tatiana Vieru de la Curtea 

Supremă de Justiție, luând act de informația Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea doamnei Tatiana Vieru, 

prin care solicită acceptarea cererii de demisie din funcția de judecător și 

vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial 

și de contencios administrativ, din data de 28 noiembrie 2018, în baza art. 25 alin. (1) 

lit. a) și art. 26 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, 

cu achitarea indemnizației unice de concediere. 

În scopul soluționării chestiunii în cauză, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține următoarele informații cu privire la activitatea profesională a 

judecătorului Tatiana Vieru de la Curtea Supremă de Justiție. 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 27 din 28 iunie 1982, doamna Tatiana Vieru 

a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău. La 23 

septembrie 1996, potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 274, a fost 

numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 490-III din 05 februarie 2002, a fost 

numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. 

Ulterior, la 26 iunie 2003, potrivit Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 260-XV, doamna Tatiana Vieru a fost numită în funcția de judecător la Curtea 

Supremă de Justiție, iar prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 309 din 

23 decembrie 2016 – în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, 

președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, pe un termen 

de 4 ani. 

Prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10 din 17 

ianuarie 2002, nr. 728/30 din 08 octombrie 2013 și Dispoziția Președintelui CSM nr. 

13 din 09 martie 2016, aprobată prin Hotărârea CSM nr. 158/7 din 15 martie 2016, 

doamnei Tatiana Vieru i s-a decernat ”Diploma de Onoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii”. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1715-III din 03 

martie 2004, i se conferă gradul superior de calificare a judecătorului. La 12 iulie 



2007, potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 242/9, i s-a 

conferit titlul onorific ”Veteran al sistemului judiciar”, iar prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 616/30 din 09 octombrie 2012 – titlul onorific 

”Decan al autorității judecătorești”. 

Plenul Consiliului menționează că, judecătorul are dreptul la demisie prin 

depunerea unei cereri în acest sens. 

Judecătorul Tatiana Vieru de la Curtea Supremă de Justiție nu a fost prezentă la 

ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, solicitând examinarea 

chestiunii nominalizate în lipsa sa. 

Conform art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, în 

cazul depunerii unei cereri de demisie, judecătorul este eliberat din funcție de organul 

care l-a numit. 

În conformitate cu art. 26 alin. (1) al Legii sus-menționate, se consideră demisie 

a judecătorului plecarea onorabilă a acestuia din funcție, dacă în exercițiul funcțiunii 

şi în afara relațiilor de serviciu el nu a comis fapte ce discreditează justiția sau 

compromit cinstea şi demnitatea de judecător 

Potrivit art. 11 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

judecătorii judecătoriilor şi judecătorii curților de apel se numesc în funcție de 

Președintele Republicii Moldova, iar judecătorii Curții Supreme de Justiție de 

Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 

Astfel, în baza art. 25 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

propunerea privind eliberarea judecătorului din funcție este înaintată de Consiliul 

Superior al Magistraturii Președintelui Republicii Moldova sau, după caz, 

Parlamentului. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut în art. 19 alin. (4). 

La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a 

acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai 

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. Votarea se efectuează 

în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalți invitați. 

Examinând materialele relevante, cu 9 (nouă) voturi pro ale membrilor CSM cu 

drept de vot, prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii acceptă 

cererea de demisie a doamnei Tatiana Vieru și va propune Parlamentului Republicii 

Moldova eliberarea acesteia din data de 28 noiembrie 2018 din funcția de judecător și 

vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial 

și de contencios administrativ, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu 

privire la statutul judecătorului. 

În temeiul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 26 din Legea cu privire la 



statutul judecătorului, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 17, 24 și 25 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se acceptă cererea de demisie a judecătorului Tatiana Vieru de la Curtea 

Supremă de Justiție. 

2. Se propune Parlamentului Republicii Moldova eliberarea doamnei Tatiana 

Vieru din data de 28 noiembrie 2018 din funcția de judecător și vicepreședinte al 

Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, înaintând proiectul hotărârii respective. 

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

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

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază Parlamentului Republicii 

Moldova și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                  Victor MICU 

 


