
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 32/9 din 12 octombrie 

2012 privind aplicarea sancţiuniii disciplinare în privinţa judecătorului  

Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu 

18 decembrie 2012              mun. Chişinău  

nr. 792/38  

 

Examinînd chestiunea cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului 

disciplinar nr. 32/9 din 12 octombrie 2012 privind aplicarea sancţiuniii disciplinare 

în privinţa judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, audiind 

informaţia membrului CSM Anatolie Ţurcan, Consiliul Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă : 

 

În baza dispoziţiei membrului Consiliului Superior al Magistraturii, 

Alexandru Arseni, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa judecătorului 

Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, în temeiul art.15 alin. (1) şi (2), art. 22 

alin. (1) lit. f
1
), j) şi k) din Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul 

judecătorului (încălcarea din motive imputabile a termenelor de examinare a 

cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei; 

atitudinea nedemnă, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, faţă de colegi, 

avocaţi, experţi, martori sau alţi participanţi la proces; încălcarea normelor 

Codului de etică al judecătorului). 

 Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 32/9 din 12 octombrie 2012, 

judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, i-a fost aplicată sancţiune 

disciplinară sub formă de mustrare aspră, constatînd că dînsul a încălcat obligaţia 

de imparţialitate şi normele imperative ale legislaţiei. 

Hotărîrea nominalizată a fost contestată la 22.11.2012 de judecătorul 

Constantin Creţu, care a solicitat admiterea contestaţiei, casarea hotărîrii 

Colegiului disciplinar nr.32/9 din 12.10.2012, cu încetarea procedurii disciplinare. 

În şedinţa Consiliului, Constantin Creţu nu s-a prezentat, dar a depus cerere 

de examinare a contestaţiei în lipsa sa. 

Din materialele cauzei rezultă că judecătorul Judecătoriei Ialoveni, 

Constantin Creţu, a comis mai multe abateri disciplinare, are o pregătire 

profesională insuficientă generînd îndoieli în obiectivitatea sa la examinarea 

cauzelor repartizate în procedura sa. 

Consiliul Superior al Magistraturii, reieşind din prevederile art. 21 alin. (4) 

lit. b), alin. (5) al Legii nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, consideră oportun adoptarea unei noi hotărîri prin care judecătorul 

Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, urmează să fie sancţionat pentru abaterile 

comise în cauza dată cu aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai blînde. 

Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu art. 21 alin. 

(4), (5) şi art. 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

1. A admite contestaţia depusă de judecătorul Constantin Creţu şi a modifica 

hotărărea Colegiului disciplinar nr. 32/9 din 12 octombrie 2012.  

2. A aplica sancţiune disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei 

Ialoveni, Constantin Creţu, sub formă de mustrare, conform prevederilor art. 22 

alin. (1) lit. f
1
), j) şi k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

3.  Prezenta hotărîre se expediază Judecătoriei Ialoveni.  

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Magistraturii         Nichifor Corochii 


