
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la retragerea cererii de demisie a judecătorului Tudor Berdilă,  

de la Curtea de Apel Comrat  

 

27 noiembrie 2018                                                mun. Chișinău                                                                                                

nr. 551/25           

 

    Examinând chestiunea cu privire la retragerea cererii de demisie a judecătorului 

Tudor Berdilă, de la Curtea de Apel Comrat, luând act de informația membrului CSM, 

Mariana Timotin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

Prin hotărârea CSM nr. 524/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a acceptat cererea de demisie a judecătorului Tudor Berdilă, 

de la Curtea de Apel Comrat.  

La 16 noiembrie 2018, în cancelaria Consiliului Superior al Magistraturii a fost 

înregistrată cererea judecătorului Tudor Berdilă, privind retragerea cererii de demisie 

din funcția de judecător de la Curtea de Apel Comrat. Totodată, magistratul a solicitat 

examinarea chestiunii privind retragerea cererii de demisie în lipsa sa.  

Având în vedere acest fapt, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 

considerat oportună examinarea chestiunii privind retragerea cererii de demisie a 

judecătorului vizat, în absența sa.  

În scopul soluționării chestiunii în cauză, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii conchide că, judecătorul este în drept de a-și retrage cererea de demisie 

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

salariatul are dreptul să-și retragă cererea de demisie sau să depună o nouă cerere, prin 

care să o anuleze pe prima. 

 Reieșind din circumstanțele expuse, ținând cont de prevederile legale enunțate 

și în vederea respectării drepturilor magistratului, urmare procedurii de votare, cu 

votul a 8 membri prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va 

admite cererea domnului Tudor Berdilă, de la Curtea de Apel Comrat privind 

retragerea cererii de demisie din funcția de judecător.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 85 alin. (4) 

din Codul muncii al Republicii Moldova și art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă retragerea cererii de demisie din funcție a judecătorului Tudor 

Berdilă, de la Curtea de Apel Comrat. 



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

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

3. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite instanțelor judecătorești vizate şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


