
 

H O T Ă R Â R E  

cu privire la propunerea de examinare în ședință închisă a contestației împotriva 

Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 12/6 din 28 martie 2021, 

emise în privința judecătorului Olesea Țurcan de la Judecătoria Chișinău 
 

30 martie 2022                                                                                         mun. Chișinău 

nr. 52/5 
 

Examinând chestiunea cu privire propunerea de examinare în ședință închisă a 

contestației împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 12/6 din 28 martie 

2021, emise în privința judecătorului Olesea Țurcan de la Judecătoria Chișinău, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii  
 

C O N S T A T Ă:  

În agenda ședinței Plenului CSM nr. 5 din 30 martie 2022 a fost inclusă 

chestiunea cu privire la contestațiile împotriva Hotărârii Plenului Colegiului 

disciplinar nr. 12/6 din 28 mai 2021, emise în privința judecătorului Olesea Țurcan 

de la Judecătoria Chișinău. 

În cadrul ședinței Plenului Consiliului Superior al Magistraturii președintele 

ședinței CSM, Dorel Musteață, a propus examinarea în ședință închisă a chestiunii cu 

privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului nr. 12/6 din 28 martie 2021, emise 

în privința judecătorului Olesea Țurcan de la Judecătoria Chișinău. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, în conformitate 

cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, precum și pct. 6.2 din Regulamentul cu privire 

la organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin 

Hotărârea CSM nr. 668/26 din 15 septembrie 2015, ședințele Consiliului Superior al 

Magistraturii sunt publice, cu excepția cazurilor în care, la cererea motivată a 

președintelui sau a cel puțin trei membri, se hotărăște ca ședințele să fie închise în 

vederea protejării informației ce constituie secret de stat sau a cazului în care, 

datorită unor împrejurări speciale, caracterul public poate prejudicia interesele 

justiției sau poate aduce atingere vieții private a persoanelor. 

Hotărârea motivată cu privire la declararea ședinței închise se adoptă cu votul 

majorității membrilor prezenți. 

În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, CSM 

adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului 

prevăzut în art.19 alin.(4). 

La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea 

disciplinară a acestora, sancționarea şi eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii 

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

În conjunctura cadrului legal expus supra și având în vedere că subiectul 

discutat în procesul examinării ar putea să aducă atingere vieții private a persoanelor, 

în rezultatul exprimării votului deschis al membrilor CSM cu drept de vot prezenți la 

ședință, cu 8 (opt) voturi pro, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

consideră oportună admiterea propunerii de a examina în ședință închisă chestiunea 



cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 12/6 din 28 mai 

2021, emise în privința judecătorului Olesea Țurcan de la Judecătoria Chișinău. 

În conformitate cu art. 4, 81 alin. (2) și 24 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, și art. 191 alin. (3) și art. 209 alin. (1) Cod administrativ,  pct. 

6.2 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 668/26 din 15 septembrie 2015, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se examinează în ședință închisă chestiunea cu privire la contestarea 

Hotărârii Plenului Colegiului nr. 12/6 din 28 martie 2021, emise în privința 

judecătorului Olesea Țurcan de la Judecătoria Chișinău. 

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

30 de zile. 

3. Hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

(www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului            

Consiliului Superior al Magistraturii                             Dorel MUSTEAȚĂ 

http://www.csm.md/

