
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererea judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Cristina Cheptea, referitor 

la retragerea cererii de participare la concursul privind transferul la Judecătoria 

Chișinău 

 

24 ianuarie 2017                                                                                   mun. Chişinău                                                                                                            

nr. 73/3 

 

Examinând în şedinţă publică chestiunea cu privire la cererea judecătorului 

Judecătoriei Sîngerei, Cristina Cheptea, referitor la retragerea cererii de participare 

la concursul privind transferul la Judecătoria Chișinău, audiind informaţia 

domnului Victor Micu, Consiliul Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 655/27 din 04 octombrie 

2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 379-386 din 04 

noiembrie 2016, a fost anunţat concurs pentru suplinirea a 27 funcții de judecător la 

Judecătoria Chișinău.  

Cereri de participare la concurs au depus mai mulți candidați, inclusiv 

doamna Cristina Cheptea, care a solicitat transferul din funcția de judecător al 

Judecătoriei Sîngerei în funcția de judecător al Judecătoriei Chișinău. 

În rezultatul desfășurării concursului, prin hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, cu privire la desfășurarea concursului 

pentru suplinirea a 27 funcții de judecător la Judecătoria Chișinău, candidatura 

doamnei Cristina Cheptea, judecător la Judecătoria Sîngerei, a fost propusă 

Președintelui Republicii Moldova pentru a fi numită prin transfer în funcția de 

judecător la Judecătoria Chișinău.  

Ulterior, la data de 24 ianuarie 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii a 

parvenit cererea doamnei Cristina Cheptea, prin care solicită retragerea cererii 

depuse, pentru participare la concursul privind transferul în funcția de judecător la 

Judecătoria Chișinău.  

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 majorităţii membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz 

se examinează şi în lipsa celorlalţi invitaţi. Totodată, este necesar de menţionat 

faptul, că exprimarea votului pentru un candidat sau altul, este un drept exclusiv al 

membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont că membrul CSM are şi obligaţia de a-şi 

exprima votul pro sau contra pentru soluţionarea chestiunilor examinate în şedinţa 

CSM.  

Reieşind din circumstanţele expuse, precum şi în baza cererii doamnei 

Cristina Cheptea, judecător la Judecătoria Sîngerei, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în urma procedurii de votare, cu vot deschis și unanim al membrilor 

prezenţi la şedinţa CSM, consideră oportun a admite cererea judecătorului, 

referitor la retragerea cererii de participare la concurs privind transferul în funcţia 

de judecător la Judecătoria Chişinău. 



În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturi, călăuzindu-se de 

prevederile 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 Cristina Cheptea, judecător la Judecătoria 

Sîngerei, referitor la retragerea cererii de participare la concurs privind transferul 

în funcţia de judecător la Judecătoria Chişinău. 

2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie în 

termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura de 

emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei hotărâri se expediază Preşedintelui Republicii Moldova şi 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii                                                         Victor MICU 
 


