
HOTĂRÂRE 

cu privire la desemnarea exercitării interimatului funcției de vicepreședinte al 

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

contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție 

 

15 aprilie 2022                                                                                      mun. Chişinău 

nr. 82/6 

 

Examinând chestiunea cu privire la desemnarea exercitării interimatului 

funcției de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului 

civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, luând 

act de informaţia Președintelui interimar al CSM Dorel Musteață, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin Hotărârea Parlamentului nr.30 din 12 martie 2021, judecătorul Tamara 

Chişca-Doneva a fost numită în funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de 

Justiţie, preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ, pe 

un termen de 4 ani. 

Prin Ordonanța Procurorului General interimar, Dumitru Robu,  din 24 martie 

2022, a fost pornită urmărirea penală în privința judecătorului Tamara Chișca-

Doneva în baza art. 3302 alin. (2) din Codul penal, iar prin Hotărârea nr. 48/4 din 

29 martie 2022 Plenul CSM a eliberat acordul pentru efectuarea perchezițiilor în 

privința magistratului citat pentru bănuiala săvârșirii infracțiunii menționate.   

În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, judecătorul poate fi suspendat din funcţie, la cerere sau din 

oficiu, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, dacă în privinţa lui se 

începe urmărirea penală, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza 

respectivă. 

În temeiul acestor prevederi legale, prin Hotărârea CSM nr.81/6 din 15 aprilie 

2022, doamna Tamara Chişca-Doneva a fost suspendată, din oficiu, din funcţia 

administrativă - vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al 

Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ, până la rămânerea 

definitivă a hotărârii în cauza penală. 

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, până la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau 

anularea suspendării.  

Conform art.24 alin.(1) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Consiliul 

Superior al Magistraturii adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor 

săi, cu excepția cazului prevăzut în art.19 alin.(4).  

Reieșind din cele expuse, în vederea asigurării bunei administrări a 

activității instanței judecătorești supreme, Plenul Consiliului Superior al 



Magistraturii, cu 5 (cinci) voturi pro și 2 (două) voturi împotrivă ale membrilor 

CSM cu drept de vot prezenți la ședință, va desemna judecătorul Svetlana 

Filincova de la Curtea Supremă de Justiție pentru exercitarea interimatului funcţiei 

de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, 

comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, pe perioada 

suspendării din funcție a doamnei Tamara Chișca-Doneva. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile 

art. 4 și 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. 

(3) și art. 209 alin. (1) din Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se desemnează Svetlana Filincova, judecător al Curții Supreme de 

Justiție, pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Curții 

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

administrativ al Curții Supreme de Justiție, pe perioada suspendării din funcție a 

doamnei Tamara Chișca-Doneva. 

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

zile. 

3. Copia prezentei Hotărâri se expediază pentru informare Curții Supreme de 

Justiție. 

 

Preşedintele ședinței Plenului Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                        Dorel MUSTEAȚĂ          

 

 

 


