
H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, referitor la 

transferul temporar al judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul 

 

31 octombrie 2017                                                                                    mun. Chişinău  

nr. 699/31                 
  

Examinând demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, 

referitor la transferul temporar al judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria 

Cahul, luând act de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 
 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul preşedintelui 

Judecătoriei Chişinău, Radu Țurcanu, prin care solicită transferul temporar al 

judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul la Judecătoria Chișinău 

(sediul Rîșcani). 

În motivarea solicitării transferului preşedintele Judecătoriei Chişinău, Radu 

Țurcanu, a invocat faptul că judecătorul Angela Ciubotaru, fiind anterior transferată 

temporar prin hotărîrile CSM nr. 567/23 din 06 septembrie 2016 și nr. 175/9 din 07 

martie 2017 la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, la moment are în procedură mai 

multe dosare, pe marginea cărora sunt planificate ședințe de judecată. 

Totodată, ținînd cont de volumul de muncă excesiv al judecătorilor din cadrul 

Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, identificarea și desemnarea unui alt judecător de 

drept comun este dificilă din motivul sarcinii de muncă exagerate care se atestă în 

majoritatea instanțelor de judecată. 

Un alt motiv de a solicita transferul temporar al magistratului nominalizat îl 

constituie faptul că, o mare parte din judecătorii de la Judecătoria Chișinău, sediul 

Rîșcani, sunt suspendați din funcție din diferite motive, și, prin urmare, volumul de 

muncă al acestora este pus în sarcina celorlalți judecători aflați în exercițiul funcției. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, art. 20¹ din Legea 

cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede posibilitatea transferului pe un termen de 6 luni a 

judecătorului în cadrul altei instanțe, care poate fi prelungit numai cu consimţămîntul 

acestuia, cu încă cel mult 6 luni, în cazul existenței unor locuri vacante, precum şi al 

volumului mare de activitate în cadrul instanţei.  

Totodată, art. 20¹ alin. (2) al Legii nominalizate supra, stipulează că „Transferul 

pe termen limitat al judecătorilor în alte instanţe, în cazurile specificate la alin. (1), 

se admite cu consimţămîntul scris al acestora, prin hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii. Judecătorul se consideră transferat pe termen limitat doar după 

publicarea hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”.  

Președintele Judecătoriei Cahul, Dmitrii Fujenco, și-a exprimat acordul pentru 

transferul temporar pe un termen de 6 luni a judecătorului Angela Ciubotaru la 



Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), iar consimțămîntul acesteia este anexat la 

demers. 

Potrivit art. 24 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorităţii membrilor săi.  

Totodată, este necesar de menţionat faptul că, exprimarea votului în vederea 

soluţionării chestiunii din agenda şedinţei este un drept exclusiv al membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, dar trebuie de ţinut cont că, membrul CSM are 

şi obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru soluţionarea chestiunilor 

examinate în fond în şedinţa CSM. 

Reieșind din cele expuse, conform examinării materialelor referitoare la caz, 

ţinînd cont de rezultatul exprimării votului deschis al membrilor prezenţi la şedinţă, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va respinge demersul președintelui 

Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, cu privire la transferul temporar al judecătorului 

Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 20
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului, 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 respinge demersul președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, 

referitor la transferul temporar al judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria 

Cahul.  

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

persoană interesată în termen de 15 zile, doar în partea ce se referă la procedura de 

emitere/adoptare.  

3. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază Judecătoriei Chișinău și 

Judecătoriei Cahul spre informare şi executare și se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 
 

Preşedintele şedinţei Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

 


