
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la demersul șefului adjunct al secretariatului unei instanțe judecătorești, 

referitor la soluționarea unor chestiuni organizatorice 

12 septembrie 2017          mun. Chișinău 

 Nr. 604/27  

Examinând chestiunea cu privire la demersul șefului adjunct al secretariatului 

unei instanțe judecătorești, referitor la soluționarea unor chestiuni organizatorice, luând 

act de informația membrului CSM, Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

În adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit demersul șefului adjunct 

al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care se solicită acordarea unui premiu 

bănesc președintelui instanței 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, “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 bănești 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 depăși salariul de funcție 

al acestuia”.  

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea 

demersului nominalizat supra referitor la premierea președintelui Judecătoriei Chișinău, 

Radu Țurcanu, cu prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba 

Noastră”, în condițiile art. 6 alin. (2) şi (4) din Legea privind salarizarea judecătorilor și 

procurorilor.  

În baza prevederilor legale expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

conform art. 6 din Legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor, art. 4, 17, 24 și 

25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se acceptă demersul şefului adjunct al secretariatului Judecătoriei Chișinău, 

sediul Buiucani, referitor la premierea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu 

Țurcanu, cu prilejul sărbătorilor naționale ”Ziua independenței” și ”Limba Noastră”.  

2. Hotărârea poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană 

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

procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei hotărâri se expediază spre informare Judecătoriei Chișinău şi se 

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

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                Victor MICU 


