HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de demisie a judecătorului
Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Valeriu Gîscă
mun. Chişinău

04 decembrie 2012
nr. 755/37

Examinînd cererea de demisie a judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun.
Chişinău, Valeriu Gîscă, audiind informaţia domnului Alexandru Arseni, Consiliul
Superior al Magistraturii
C O N S T A T Ă:
Domnul Valeriu Gîscă a început activitatea în sistemul judecătoresc în calitate
de judecător la Judecătoria populară Octombrie începînd cu 15 iunie 1990, fiind
numit în această funcţie prin ordinul ministrului Justiţiei din 29 iunie 1990.
La 20 decembrie 1994 i-a fost acordat gradul trei de calificare, confirmat la 18
decembrie 2008.
Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1583-II din 27 iulie 2000
dumnealui a fost numit în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
La 22 noiembrie 2012 judecătorul Valeriu Gîscă a depus la Consiliul Superior al
Magistraturii cerere de demisie din proprie iniţiativă, motivînd solicitarea prin starea
precară a sănătăţii.
La şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii domnul Valeriu Gîscă a susţinut
cererea de demisie.
Consiliul Superior al Magistraturii consideră că, cererea de demisie din proprie
iniţiativă a judecătorului Valeriu Gîscă urmează a fi acceptată conform art. 25 alin.
(1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului.
În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de
prevederile art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4
şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A propune Preşedintelui Republicii Moldova soluţionarea chestiunii cu privire
la eliberarea domnului Valeriu Gîscă din funcţia de judecător al Judecătoriei Rîşcani,
mun. Chişinău în legătură cu depunerea cererii de demisie din proprie iniţiativă, în
baza art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului.
Preşedintele şedinţei Consiliului
Superior al Magistraturii

Dina Rotarciuc

