
 

HOTĂRÎRE 
cu privire la cererea judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Lilia 

Lupașco, referitoare la suspendarea din funcție 

 

15 septembrie 2015 

nr. 646/26                                                                                                             mun. Chișinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la cererea judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. 

Chișinău, Lilia Lupașco, referitoare la suspendarea din funcție, audiind informația domnului 

Victor Micu, Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 14 septembrie 2015, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

doamnei, Lilia Lupașco, judecător al Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, prin care solicită 

suspendarea din funcția de judecător pe un termen de 3 ani, în legătură cu aflarea în 

concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului, născut la 01 iulie 2015, fiind prezentată și 

copia certificatului de naștere a copilului, eliberat de către OSC mun. Chișinău la data de 23 

iulie 2015.  

Prin hotărîrea CSM nr. 422/17 din 02 iunie 2015, doamna Lupașco Lilia a fost 

suspendată din funcția de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chișinău, pe perioada 

aflării în concediul de maternitate, începînd cu 02 iulie 2015 pînă la 06 septembrie 2015 

inclusiv. 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la statutul judecătorului 

nr. 544-XIII din 20.07.1995, judecătorul poate fi suspendat din funcție, prin hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii, dacă i se acordă concediu de maternitate și pentru 

îngrijirea copilului pe un termen de pînă la 3 ani.  

Reieșind din cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii consideră că cererea 

doamnei Lupașco Lilia urmează a fi admisă și conform prevederilor art. 124 alin. (1) din 

Codul muncii, art. 24 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4 și 24 

din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. Se suspendă doamna Lupașco Lilia, din funcția de judecător al Judecătoriei 

Rîșcani, mun. Chișinău, pe perioada aflării în concediul parțial plătit pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 15 septembrie 2015 pînă la 01 iulie 2018 

inclusiv.  

2. Copia prezentei hotărîri se remite pentru informare și executare Judecătoriei 

Rîșcani, mun. Chișinău și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Președintele Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                                         Victor Micu 

 


