
H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea doamnei Victoria Popov de retragere a candidaturii sale pentru 

suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova) 

 

31 octombrie 2017                                               mun. Chişinău                                                                                                

nr. 692/31          

 

        Examinînd chestiunea cu privire la cererea doamnei Victoria Popov de retragere 

a candidaturii sale pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cimișlia 

(sediul Leova), luînd act de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 
    

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărârea CSM nr. 565/26 din 05 septembrie 2017, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei 

Victoria Popov în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), pe un 

termen de 5 ani. 

 La data de 20 octombrie 2017 Aparatul Președintelui Republicii Moldova a 

remis conform competențelor Consiliului Superior al Magistraturii cererea doamnei 

Victoria Popov privind retragerea candidaturii sale pentru suplinirea funcției de 

judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova), din motive personale. 

La ședința Plenului CSM doamna Victoria Popov nu a fost prezentă, dar a 

solicitat examinarea chestiunii, în lipsa sa.  

 Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) 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, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se 

examinează și în lipsa celorlalți invitați.  

Totodată, este necesar de menționat faptul că, în procesul dezbaterilor membrul 

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

chestiunilor examinate în fond la ședința Plenului CSM. 

În rezultatul examinării cererii, urmare a procedurii de votare, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportun de a accepta cererea doamnei 

Victoria Popov și va solicita Președintelui Republicii Moldova retragerea materialelor 

în privința acesteia pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cimișlia 

(sediul Leova). 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va anunța un nou 

concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul 

Leova). 

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

conformitate cu prevederile art. 9 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 



precum şi art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă cererea doamnei Victoria Popov de retragere a candidaturii sale 

pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Se solicită Președintelui Republicii Moldova retragerea materialelor în 

privința candidatului Victoria Popov pentru suplinirea funcției de judecător. 

  3. Se anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la 

Judecătoria Cimișlia (sediul Leova). 

  4. Candidaţii pot depune cererile de participare la concurs la Consiliul Superior 

al Magistraturii în termen de 20 zile din data publicării anunțului în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 5. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 418/17 din 02 iunie 2015, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04 septembrie 2015. 

6. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Secretariatul Consiliului Superior al 

Magistraturii (mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 5, tel. 022-990-801). 

7. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice 

persoană interesată în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

8. Copia de pe prezenta hotărâre se expediază Președintelui Republicii 

Moldova, se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md), iar anunțul - în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

  

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                Victor MICU 

 

http://www.csm.md/

