
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererea judecătorului Marcel Gandrabur de la Judecătoria 

Chişinău, referitor la suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediului 

parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor 

 

07 noiembrie 2017                                                                                 mun. Chişinău  

nr. 738/32 
  

Examinând chestiunea cu privire la cererea judecătorului Marcel Gandrabur de 

la Judecătoria Chişinău, referitor la suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea 

concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor, luând act de informația 

raportorului Nina Cernat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin ordinul preşedintelui interimar al Judecătoriei Chișinău nr. 658 din 06 

noiembrie 2017, judecătorului Marcel Gandrabur din cadrul aceleiaşi instanţe i s-a 

acordat concediu parţial plătit, începînd cu 13  noiembrie 2017 pînă la 19 august 

2020, inclusiv, pentru îngrijirea copilului, născut la 19 august 2017. 

La 06 noiembrie 2017, magistratul a depus cerere în adresa Consiliului 

Superior al Magistraturii, prin care a solicitat suspendarea din funcţie, în baza art. 24 

alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la statutul judecătorului, în legătură cu acordarea 

concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani. 

Potrivit art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la statutul judecătorului, în 

cazul în care judecătorului i se acordă concediu pentru îngrijirea copilului pe un 

termen de pînă la 3 ani, acesta poate fi suspendat din funcţie. 

Reieşind din cele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

că cererea urmează a fi admisă şi, conform prevederilor art. 24 alin. (1) lit. d) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, art. 17 şi art. 24 din Legea cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite cererea judecătorului Marcel Gandrabur de la Judecătoria 

Chişinău, referitor la suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediului 

parţial plătit pentru îngrijirea copilului minor.  

2. Se suspendă judecătorul Marcel Gandrabur de la Judecătoria Chişinău din 

funcţia deţinută pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului 

pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 13 noiembrie 2017 pînă la 19 august 

2020 inclusiv.  



3. Hotărîrea se remite spre informare şi executare Judecătoriei Chişinău şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                                 Nina CERNAT 

 

 

 

 

 

 


