
H O T Ă R Î R E 

cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 49/13 din 21 octombrie 

2011 în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Marina Anton 
 

   29 noiembrie 2011                                                            mun. Chişinău 

       nr. 621/43 
 

 Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar 

nr. 49/13 din 21 octombrie 2011 în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, 

Marina Anton, audiind informaţia membrului CSM, Dina Rotarciuc, Consiliul 

Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 

 

 Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae 

Timofti, la 03 august 2011 a fost pornită procedura disciplinară în privinţa 

judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Marina Anton, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. 

a), f
1
), i) şi k) din Legea 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, absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea de la program 

şi încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului (…)”. 

 Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 49/13 din 21 octombrie 2011 a fost 

clasată procedura disciplinară în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, 

Marina Anton în legătură cu revocarea acesteia. 

 Hotărîrea nominalizată nu a fost contestată în ordinea prevăzută de art. 23 din 

Legea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

şi de aceea urmează să fie validată. 

 Din considerentele menţionate, 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: 
 

 A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 49/13 din 21 octombrie 2011 prin 

care a fost clasată procedura disciplinară în privinţa judecătorului Curţii de Apel 

Chişinău, Marina Anton în legătură cu revocarea acesteia. 

  

Preşedintele şedinţei Consiliului 

Superior al Magistraturii                     Nichifor Corochii 

 


