
 

 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile șefilor Secretariatelor unor instanțe judecătorești, referitor 

la soluționarea unor chestiuni organizatorice 
 

18 iulie 2017                                                                                         mun. Chişinău  

nr. 505/23 
 

 Examinând chestiunea cu privire la demersul șefului Secretariatului 

Judecătoriei Comrat, referitor la soluționarea unor chestiuni organizatorice, luînd 

act de informaţia membrului CSM, Vera Toma, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 
 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit demersul șefului 

Secretariatului Judecătoriei Comrat, prin care se solicită acordarea unui premiu 

bănesc vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, cu prilejul 

sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba Noastră”. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 328 din 23 decembrie 

2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor cu modificările și completările 

ulterioare, este prevăzut, că judecătorii şi procurorii pot beneficia de premii unice 

cu prilejul jubileelor, al sărbătorii profesionale Ziua juristului şi al zilelor de 

sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din economiile mijloacelor băneşti 

destinate retribuirii muncii, alocate pentru anul respectiv, iar suma cumulată a 

premiilor unice acordate unui judecător sau, respectiv, unui procuror pe parcursul 

unui an bugetar nu poate depăşi salariul de funcţie al acestuia. 

Totodată, prin hotărîrea CSM nr. 821/35 din 12 noiembrie 2013, s-a permis 

şefului Secretariatului instanţei judecătoreşti, în conformitate cu art. 45 alin. (3) lit. 

c) din Legea cu privire la organizarea judecătorească, în calitate de gestionar al 

mijloacelor financiare, să înainteze un demers Consiliului Superior al Magistraturii 

în vederea premierii președintelui instanţei, în cazul în care funcţia de 

vicepreşedinte al instanţei lipseşte sau este vacantă. 

În consecință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră 

oportună acceptarea demersului șefului Secretariatului Judecătoriei Comrat, 

referitor la premierea vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, cu 

prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba Noastră”, în 

condiţiile art. 6 alin. (2) şi (4) din Legea privind salarizarea judecătorilor și 

procurorilor.  

Urmare a celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit 

prevederilor art. 45 alin. (3) lit. c) din Legea cu privire la organizarea 

judecătorească, art. 6 din Legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor, 

art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se acceptă demersul șefului Secretariatului Judecătoriei Comrat, referitor 

la premierea vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu, cu prilejul 

sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba Noastră”. 

2. Hotărîrea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

3. Copia prezentei hotărîri se expediază spre informare Judecătoriei Comrat 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii                                               Victor MICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


