
 H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Căușeni, Maria Țugui, 

referitor la transferul temporar al judecătorului Ina Țîbîrnă, de la Judecătoria Bender 

 

18 octombrie 2016           mun. Chișinău  

Nr. 678/29 

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul președintelui interimar al 

Judecătoriei Căușeni, Maria Țugui, referitor la transferul temporar al judecătorului Ina 

Țîbîrnă, de la Judecătoria Bender, audiind informația prezentată de către membrul CSM 

Anatolie Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul președintelui interimar 

al Judecătoriei Căușeni, Maria Țugui, prin care solicită transferul temporar al 

judecătorului Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă la Judecătoria Căușeni. 

 În argumentarea demersului înaintat, președintele interimar al Judecătoriei 

Căușeni, a invocat existența unui loc temporar vacant, volumul mare de lucru al 

instanței, în special, ca urmare a micșorării numărului de judecători al instanței cu două 

unități (hotărîrea CSM nr. 331/15 din 05.05.2015), dar și faptul că, în urma reorganizării 

sistemului judecătoresc, din 01 ianuarie 2017, în circumscripția teritorială a Judecătoriei 

Căușeni, ca instanță nou-formată, va fi inclus municipiul Tiraspol. 

 În scopul soluționării chestiunii în cauză, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reține că, în conformitate cu prevederile art. 20¹ alin. (1) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cazul în care instanţele judecătoreşti nu pot funcţiona normal 

din cauza incapacităţii din motive de sănătate a judecătorilor de a-şi exercita atribuţiile 

timp de 6 luni, din cauza existenţei unor posturi vacante, din cauza volumului mare de 

activitate al instanţei judecătoreşti sau din alte asemenea cauze, preşedintele instanţei 

judecătoreşti poate solicita Consiliului Superior al Magistraturii transferul pe termen 

limitat al judecătorilor din cadrul altor instanţe.  

 Pe de altă parte, Plenul CSM reține că, prin hotărîrea nr. 704/29 din 18 octombrie 

2016, a fost acceptată cererea de demisie a judecătorului Judecătoriei Bender, Pavel 

Todica. 

 În astfel de circumstanțe, transferul judecătorului Ina Țîbîrnă de la Judecătoria 

Bender ar duce la micșorarea temporară a numărului de judecători în cadrul instanței 

pînă la două unități, iar acest fapt ar putea influența negativ calitatea actului de justiție. 

 Potrivit art. 24 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorităţii membrilor săi.  

 Totodată, este necesar de menţionat faptul că, exprimarea votului în vederea 

soluţionării chestiunii din agenda şedinţei este un drept exclusiv al membrului 

Consiliului Superior al Magistraturii, dar trebuie de ţinut cont că, membrul CSM are şi 

obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru soluţionarea chestiunilor examinate 

în fond în şedinţa CSM.  



 Reieșind din cele expuse, în urma examinării materialelor referitoare la caz, 

ţinînd cont de rezultatul exprimării votului deschis al membrilor prezenţi la şedinţă, 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră necesar de a respinge demersul 

preşedintelui interimar al Judecătoriei Căușeni, Maria Țugui, cu privire la transferul 

temporar al judecătorului Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă. 

 Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 20¹ din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 17, 24 și 25 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se respinge demersul președintelui interimar al Judecătoriei Căușeni, Maria 

Țugui, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Bender, Ina Țîbîrnă.  

 2. Prezenta hotărîre 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, pentru informare Judecătoriilor Căușeni 

și Bender.  

 4. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii           Victor Micu 

 


