
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la retragerea cererii de demisie a judecătorului Tatiana Vieru, de la 

Curtea Supremă de Justiție 

27 noiembrie 2018                                                                             mun. Chișinău  

nr. 549/25  

 

Examinând chestiunea cu privire la retragerea cererii de demisie a 

judecătorului de la Curtea Supremă de Justiție, Tatiana Vieru, luând act de 

informația prezentată de către membrul CSM, Ion Postu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

         

 Prin Hotărârea nr. 491/23 din 06 noiembrie 2018, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie din funcția de judecător și 

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

comercial și de contencios administrativ, Tatiana Vieru, și a propus Parlamentului 

Republicii Moldova, eliberarea acesteia din funcție în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și 

art. 26 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  

La 14 noiembrie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii a fost 

înregistrată cererea judecătorului Tatiana Vieru, prin care își retrage cererea de 

demisie din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, 

președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, al Curții 

Supreme de Justiție, depusă la 05 noiembrie  2018.  

Concomitent, judecătorul Tatiana Vieru a solicitat examinarea chestiunii 

privind retragerea cererii de demisie în lipsă. Astfel, ținând cont de solicitarea 

judecătorului Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat posibilă 

examinarea chestiunii privind retragerea cererii de demisie a acesteia în absența sa.  

În scopul soluționării chestiunii în cauză, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține că, judecătorul are dreptul la retragerea cererii de demisie prin 

prisma art. 85 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova, care stipulează că, 

salariatul are dreptul să-şi retragă cererea de demisie sau să depună o nouă 

cerere, prin care să o anuleze pe prima.  

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, 

votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa 

celorlalţi invitaţi. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, 



membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de 

vot. 

Prin urmare, ținând cont de prevederile legale enunțate, în  vederea respectării 

drepturilor magistratului, precum și în rezultatul procedurii de votare a membrilor 

CSM cu drept de vot prezenți la ședință, cu 8 voturi pro, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, va admite cererea judecătorului Tatiana Vieru, de la 

Curtea Supremă de Justiție cu privire la retragerea cererii de demisie depusă la 05 

noiembrie 2018. 

În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se 

de prevederile art. 85 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova, art. 4, 17, 

24 şi 25 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se acceptă retragerea cererii de demisie a judecătorului Tatiana Vieru, de 

la Curtea Supremă de Justiție.  

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 prezentei Hotărâri se expediază pentru informare judecătorului  de 

la Cutea Supremă de Justiție, Tatiana Vieru şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor Micu 


