
H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la validarea hotărârii 
 Colegiului disciplinar nr. 29/18  din 05 noiembrie 2010  

 în privinţa lui Ludmila Caraianu, judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga 
 

07 decembrie 2010                                                                 mun. Chişinău 
       nr. 557/34 
 
 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar 
nr. 29/18 din 05 noiembrie 2010 în privinţa judecătorului Judecătoriei Ceadîr-
Lunga, Ludmila Caraianu, audiind informaţia doamnei Dina Rotarciuc, Consiliul 
Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă : 
 
 Prin dispoziţia din 06 octombrie 2010, domnul Alexandru Arseni, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii, a pornit în privinţa  judecătorului 
Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu, procedura disciplinară în baza art. 
22 alin. (1) lit. a), f1), k) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului 
– încălcarea obligaţiei de imparţialitate, încălcarea din motive imputabile a 
termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor 
imperative ale legislaţiei, încălcarea normelor Codului de etică a judecătorului. 
 Ulterior somnul Alexandru Arseni, în temeiul art. 13 al Legii nr. 950/1996 
cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor, a 
revocat decizia sa privind intentarea procedurii disciplinare în privinţa 
judecătorului menţionat. 
 Colegiul disciplinar, examinînd cererea autorului dispoziţiei de revocare, 
precum şi cererea judecătorului Ludmila Caraianu, prin care îşi exprimă acordul 
asupra revocării dispoziţiei de intentare a procedurii disciplinare în privinţa sa, a 
admis cererile şi a clasat procedura. 
 În astfel de circumstanţe, Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate 
cu art. 4 alin. (3) lit. d) şi art. 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii,  
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 1. A valida hotărîrea colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 29/18 din 05 noiembrie 2010 în privinţa lui Ludmila Caraianu, 
judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga. 
 2. Copia prezentei hotărîri se expediază pentru informare tuturor instanţelor 
judecătoreşti.  

 
 Preşedintele şedinţei 
Consiliului  Superior al Magistraturii     Nicolae Timofti 


