HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de demisie a judecătorului Tudor Berdilă
de la Curtea de Apel Cahul
13 noiembrie 2018
nr. 525/24

mun. Chișinău

Examinând cererea de demisie a judecătorului Tudor Berdilă de la Curtea de Apel
Cahul, 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 domnului Tudor Berdilă, prin
care solicită acceptarea cererii de demisie din funcția de judecător de la Curtea de Apel
Cahul, în baza art. 26 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
În scopul soluționării chestiunii în cauză, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
reține următoarele informații cu privire la activitatea profesională a judecătorului Tudor
Berdilă de la Curtea de Apel Cahul.
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 442-IV din 01 februarie 2006,
domnul Tudor Berdilă a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Cantemir, pe un
termen de 5 ani, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 2092-IV din 29
ianuarie 2009 a fost numit în funcția de președinte al aceleiași instanțe, pe un termen de 4
ani.
La 26 ianuarie 2011, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 17-VI a fost
numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Ulterior, prin Decretul
Președintelui Republicii Moldova nr. 1297-VII din 07 august 2014, a fost numit în funcția de
președinte al Judecătoriei Cantemir, pe un termen de 4 ani.
În conformitate cu Hotărîrea 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, Tudor Berdilă a fost desemnat judecător la instanța nou-creată
Judecătoria Cahul, începînd cu data de 01 ianuarie 2017.
Ulterior, la 03 noiembrie 2017, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.
424-VIII, domnul Tudor Berdilă a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel
Cahul.
Totodată, Plenul Consiliului menționează că judecătorul are dreptul la demisie prin
depunerea unei cereri în acest sens.
Judecătorul Tudor Berdilă de la Curtea de Apel Cahul nu a fost prezent 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.

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.
În conformitate cu art. 26 alin. (1) al Legii sus-menționate, se consideră demisie a
judecătorului plecarea onorabilă a acestuia din funcție, dacă în exerciţiul funcţiunii şi în
afara relaţiilor de serviciu el nu a comis fapte care discreditează justiţia sau compromit
cinstea şi demnitatea de judecător.
Conform art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii
membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4). La adoptarea hotărîrilor cu
privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a acestora, sancţionarea şi eliberarea
din funcţie a judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii
participă fără drept de vot.
Examinând materialele relevante, precum și în urma procedurii de votare, cu 8 (opt)
voturi pro a membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii acceptă cererea de demisie a domnului Tudor Berdilă și va propune
Președintelui Republicii Moldova eliberarea acestuia din funcția de judecător la Curtea de
Apel Cahul, 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 Tudor Berdilă de la Curtea de Apel
Cahul.
2. Se propune Președintelui Republicii Moldova eliberarea domnului Tudor Berdilă
din funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din
Legea cu privire la statutul judecătorului, înaintând proiectul decretului respectiv.
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 Hotărîre se expediază Președintelui Republicii Moldova și se
publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
Președintele ședinței Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii

Victor MICU

