
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, referitor 

la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului 

suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului  

 

05 mai 2020                                                                       mun. Chișinău 

nr. 81/8 

 

Examinînd chestiunea cu privire la cererea judecătorului Marina Curtiș de la 

Judecătoria Cahul, referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu 

acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, luînd act de 

informația membrului CSM, Luiza Gafton, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 409/31 din 10 decembrie 2020, judecătorul 

Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul a fost suspendat din funcție în legătură cu 

acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta 

cuprinsă între 3 - 4 ani (copilul născut la 11 mai 2016), începînd cu 10 decembrie 

2019 pînă la 11 mai 2020, inclusiv. 

La 22 aprilie 2020, magistratul a depus o cerere prin care solicită anularea 

suspendării din funcția de judecător, începînd cu 12 mai 2020. 

Luînd în considerare faptul că, motivul ce a provocat suspendarea 

raporturilor de serviciu a judecătorului a fost acordarea concediului suplimentar 

neplătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta cuprinsă între 3 - 4 ani (copilul născut 

la 11 mai 2016),   potrivit Hotărîrii sus-citate, sfîrșitul perioadei de suspendare din 

funcție a coincis cu împlinirea a 4 ani a copilul magistratului, astfel a decăzut 

necesitatea anulării suspendării din funcție. Urmare a celor relatate, judecătorul 

Marina Curtiș urmează a fi reîncadrată printr-un act administrativ emis de 

președintele Judecătoriei Cahul în funcția pe care a deținut-o pînă la suspendare. 

Conform art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996  cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorității membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalți 

invitați. La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, membrii de 

drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. 

Prin urmare, ținînd cont de prevederile legale enunțate, precum și în 

rezultatul procedurii de votare a membrilor CSM cu drept de vot, prezenți la 

ședință, cu 12 (doisprezece) voturi pro Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

respinge demersul judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, referitor la 

anularea suspendării din funcție în legătură cu încetarea motivelor ce au provocat 

suspendarea raporturilor de serviciu. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de 

prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se respinge cererea judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, 

referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului 

suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului. 

2. Prezenta Hotărîre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen 

de 30 de zile. 

3. Copia prezentei Hotărîri se remite spre informare și executare Judecătoriei 

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

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                         Luiza GAFTON 
 


