
 
 

 

HOTĂRÎRE 

cu privire la demersul vicepreşedintelui Judecătoriei Chişinău, Corneliu Guzun, 

referitor la desemnarea exercitării interimatului funcţiei de vicepreşedinte al instanţei în 

legătură cu expirarea împuternicirilor de judecător 

 

16 aprilie 2020                                                                                             mun. Chişinău 

nr. 71/6 

 

Examinînd chestiunea cu privire la demersul vicepreşedintelui Judecătoriei 

Chişinău, Corneliu Guzun, referitor la desemnarea exercitării interimatului funcţiei de 

vicepreşedinte al instanţei în legătură cu expirarea împuternicirilor de judecător, luînd 

act de informația Președintelui interimar al CSM, Luiza Gafton, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii    

C O N S T A T Ă: 
 

La 15 aprilie 2020 la Consiliul Superior al Magistraturii a fost recepționat prin 

poșta electronică demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, 

Corneliu Guzun, prin care solicită, delegarea atribuțiilor de vicepreședinte al instanței 

judecătorului Viorica Dodon, pînă la finalizarea desfășurării în privința sa a 

procedurilor de evaluare a performanțelor judecătorului și numire în funcție pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă, din motivul expirării la 24 aprilie 2020 a mandatului de 

judecător, fapt ce duce la imposibilitatea exercitării funcției administrative de 

vicepreședinte. 

În acest context, Plenul CSM constată că, prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr. 1540-VII din 24 aprilie 2015, Corneliu Guzun a fost numit în funcția de 

judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de 5 ani.  

La 29 septembrie 2016, prin Hotărârea CSM nr. 624/26, a fost desemnat judecător 

la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 ianuarie 2017. 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 884-VIII din 19 septembrie 

2018 a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei 

Chișinău, fiind desemnat prin Hotărîrea CSM nr. 584/27 din 11 decembrie 2018 

vicepreședinte la sediul Rîșcani al Judecătoriei Chișinău. 

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, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a 

acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea 

suspendării.  

Reieșind din cele expuse, Plenul CSM constată că la 24 aprilie 2020 expiră 

împuternicirile de judecător ale lui Corneliu Guzun, fiind imposibilă exercitarea în 

continuare de acesta a funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul 

Rîșcani.  

În aceste circumstanțe, Plenul CSM va accepta parțial demersul vicepreședintelui 

Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, Corneliu Guzun, desemnînd judecătorul Lilia 

Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru exercitarea interimatului 

funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, începînd cu 25 

aprilie 2020 și pînă la completarea funcției în modul stabilit de lege. 



 
 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu 11 voturi pro ale membrilor CSM 

cu drept de vot prezenți la ședință, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), 

art. 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și art. 191 alin. 

(3) din Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se admite parţial demersul vicepreşedintelui Judecătoriei Chişinău Corneliu 

Guzun, referitor la desemnarea exercitării interimatului funcţiei de vicepreşedinte al 

instanţei în legătură cu expirarea împuternicirilor de judecător. 

2. Se desemnează judecătorul Lilia Lupaşco de la Judecătoria Chişinău, sediul 

Buiucani, pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei 

Chişinău, sediul Rîşcani, începînd cu 25 aprilie 2020 și pînă la completarea funcției în 

modul stabilit de lege. 

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

4. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare și executare Judecătoriei 

Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md).   

 
Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                             Luiza Gafton 

http://www.csm.md/

