
H O T Ă R Î R E 

cu privire la cererea judecătorului Andrei Balan, de la Judecătoria Orhei  

(sediul Rezina), referitor la anularea suspendării din funcție 

 

31 ianuarie 2017                                                                                        mun. Chişinău  

nr. 82/4                   
  

Examinînd chestiunea cu privire la cererea judecătorului Andrei Balan, de la 

Judecătoria Orhei (sediul Rezina), referitor la anularea suspendării din funcție, 

audiind informaţia membrului CSM, Anatolie Țurcan, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 671/28 din 11 

octombrie 2016, judecătorul Andrei Balan, a fost suspendat din funcţia de judecător al 

Judecătoriei Rezina, în legătură cu începerea urmăririi penale în baza art. 307 alin. (2) 

lit. c) Cod penal, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii în cauza respectivă. 

Prin ordonanţa Procurorului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale din 29 decembrie 2016, s-a dispus încetarea urmării 

penale, din motivul că a intervenit amnistia și s-a clasat procesul penal.  

La 25 ianuarie 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea 

judecătorului  Andrei Balan de la Judecătoria Orhei (sediul Rezina), referitor la 

anularea suspendării din funcție. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reține că, potrivit art. 24 din Legea 

nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, suspendarea judecătorului 

din funcție, în cazurile începerii urmăririi penale, poate dura doar pînă la rămînerea 

definitivă a unei hotărîri în cauza respectivă. 

Totodată, potrivit art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea sus-menționată, judecătorul 

urmează să fie eliberat din funcție în cazul pronunțării unor hotărîri definitive de 

condamnare. Prin ordonanța procurorului Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale din 29 decembrie 2016, în privința 

judecătorului Andrei Balan, de la Judecătoria Orhei (sediul Rezina), a fost aplicată 

amnistia în legătură cu faptul că dumnealui și-a recunoscut pe deplin vina, aceasta 

fiind o hotărîre de constatare a vinovăției în comiterea unei infracțiuni. 

În baza circumstanțelor expuse, ținînd cont de prevederile legale enunțate, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, consideră necesar a anula suspendarea din 

funcție și de a propune Președintelui Republicii Moldova, eliberarea judecătorului 

Andrei Balan, de la  Judecătoria Orhei (sediul Rezina), în baza art. 25 alin. (1) lit. g) 

din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995, cu privire la statutul judecătorului. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu 

prevederile art. 24 alin. (4), art. 25 alin. (1) lit. g) 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 anulează suspendarea judecătorului Andrei Balan, de la Judecătoria Orhei 

(sediul Rezina), dispusă prin hotărîrea Plenului CSM nr. 671/28 din 11 octombrie 

2016. 

2. Se propune Președintelui Republicii Moldova, eliberarea judecătorului Andrei 

Balan, de la  Judecătoria Orhei, în baza art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 544 din 20 

iulie 1995, cu privire la statutul judecătorului. 

3. Prezenta hotărîre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 

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

referă la procedura de emitere/adoptare. 

4. Copia prezentei hotărîri se expediază Președintelui Republicii Moldova, 

Judecătoriei Orhei (sediul Rezina) și se publică pe pagina web a Consiliului Superior 

al Magistraturii (www.csm.md).  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Victor MICU 

 

 

http://www.csm.md/

