
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir 

Timofti, referitor la exercitarea interimatului funcției de  

președinte al instanței 

 

16 martie 2021                                                                                   mun. Chişinău 

nr. 70/7 

 

Examinând chestiunea cu privire la demersul președintelui interimar al Curții 

Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, referitor la exercitarea interimatului funcției de 

președinte al instanței, luând act de informația președintelui interimar al CSM,  Luiza 

Gafton, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a fost înregistrat demersul Președintelui 

interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, referitor la exercitarea 

interimatului funcției de președinte al instanței. 

În motivarea demersului a menționat că, la 12 martie 2021, Parlamentul 

Republicii Moldova a numit în funcție doi vicepreședinți ai Curții Supreme de Justiție. 

Astfel, se solicită în temeiul art. 91, alin. (3) al Legii nr. 789 din 26 martie 1996 

cu privire la Curtea Supremă de Justiție, numirea unuia dintre vicepreședinții instanței 

în funcția vacantă de Președinte al Curții Supreme de Justiție. 

Analizând demersul înaintat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii constată 

următoarele. 

La 04 noiembrie 2019, prin Hotărârea CSM nr. 393/27 domnul Vladimir Timofti, 

a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Curții 

Supreme de Justiție pînă la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

La 12 martie 2021, prin hotărârile Parlamentului Republicii Moldova nr. 30 și nr. 

31 doamna Tamara Chișca-Doneva a fost numită în funcția de vicepreședinte al Curții 

Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios 

administrativ, pe un termen de 4 ani, iar doamna Nadejda Toma a fost numită în funcția 

de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului penal, pe un 

termen de 4 ani. 

În acest context, Plenul CSM menționează că, potrivit art. 16 alin. (6) din Legea 

nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în cazul survenirii 

vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul suspendării sau expirării mandatului preşedintelui 

instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia, pînă la numirea unui nou preşedinte, sînt 

exercitate de către un vicepreşedinte al instanţei sau de către un alt judecător, desemnat 

de Consiliul Superior al Magistraturii.  



În temeiul art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 947 din 19 iunie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau 

de vicepreşedinte al judecătoriei, al Curţii de Apel sau al Curţii Supreme de Justiţie, în 

cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea 

funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării. 

În conformitate cu art. 91 alin. (3) din Legea nr.  789 din 26 martie 1996, cu privire 

la Curtea Supremă de Justiție, în cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul 

expirării mandatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, interimatul funcţiei 

acestuia se asigură de către vicepreşedintele Curţii cu cea mai mare vechime în muncă 

în Curtea Supremă de Justiţie. 

În temeiul prevederilor legale expuse, ținînd cont de numirea vicepreședinților 

Curții Supreme de Justiție de către Parlamentul Republicii Moldova, Plenul CSM va 

desemna  judecătorul Tamara Chișca-Doneva, pentru exercitarea interimatului funcţiei 

de preşedinte al instanței pînă la completarea funcției vacante în modul stabilit de lege. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul exprimării a 10 (zece) 

voturi pro și 0 (zero) împotrivă a membrilor CSM cu drept de vot prezenți la ședință, 

în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) din Legea cu privire la Curtea Supremă 

de Justiție, art. 4 alin. (1) lit. e) și alin. (5), 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 constată încetarea exercitării interimatului funcției de președinte al Curții 

Supreme de Justiție de către judecătorul Vladimir Timofti. 

2. Exercitarea interimatului funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție, 

va fi asigurată de vicepreședintele CSJ, președinte al Colegiului civil, comercial și de 

contencios administrativ, Tamara Chișca-Doneva, în temeiul art. 91, alin. (3) al Legii 

cu privire la Curtea Supremă de Justiție. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se expediază spre informare Curții Supreme de 

Justiție și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele ședinței Plenului      

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Luiza GAFTON 


