
HOTARIRE

,12 aprilie 2013 municipiul Chisinau

Colegiul disciplinar de pe
linga Consiliul Superior al Magistraturii

in components:
Presedintele
Colegiului
Vice-pre§edintele Colegiului

Membrii Colegiului,

NicolaeRo§ca
Tatiana Raducanu

Petru Ursache
Vera Toma

Tudor Micu
Vladimir Bra§oveanu
Lilia Margineanu
Elena Constantinescu
Dorian Chirosca

Examinind in sedinta publica procedura disciplinara intentata in baza art. 22
al. (1) lit. h1) din Legea cu privire la statutul judecatorului de catre membrul
Consiliului Superior al Magistraturii, Vasile Cretu la 05 martie 2013 in privinta
pre§edintelui Judecatoriei Cantemir, Tudor Berdila

A constatat:

Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare mentionate,
presedintele Judecatoriei Cantemir, Tudor Berdila este acuzat in comiterea abaterii
disciplinare prevazute de art. 22 al. (1) lit. h1) din Legea cu privire la statutul
judecatorului.

In dispozitie se sustine ca in procedura presedintelui Judecatoriei Cantemir,
Tudor Berdila s-a aflat spre examinare cauza civila la cererea de chemare in
judecata depusa de Vasile Ganganu impotriva lui Vladimir Caraghiaur cu privire la
incasarea datoriei si dobinzii de mtirziere.



Prin hotarirea emisa la 12 noiernbrie 2012 actiunea a fost admisa. Redactarea
hotaririi motivate si expedierea ei participantilor la proces a avut loc la 06 februarie
2013 cu expirarea termenelor stabilite de lege.
Astfel, autorul dispozitiei sustine ca presedintele Judecatoriei Cantemir, Tudor
Berdila a incalcat termenul de redactare a hotaririi judecatoresti si de transrnitere a
copiei de pe aceasta participantilor la proces, abatere disciplinara prevazuta de
art. art. 22 al. (1) lit. h ) din Legea cu privire la statutul judecatorului.

In sedinta Colegiului Disciplinar, presedintele Judecatoriei Cantemir,
judecatorul Tudor Berdila a explicat ca mcalcarea imputata a fost admisa din
rnotivul volumului rnare de lucru.

De asemenea, presedintele Judecatoriei Cantemir, judecatorul Tudor Berdila
a prezentat incheierea executorului judecatoresc Veaceslav Cernetchii din 28
februarie 2013, din care rezulta ca hotarirea in cauza a fost executata, debitorul
achitind datoria.

Astfel, considera ca rnotivul petitiei care a stat la baza intentarii procedurii
disciplinare s-a epuizat.

Studiind materialele prezentate, audiind presedintele Judecatoriei Cantemir,
judecatorul Tudor Berdila, Colegiul Disciplinar constata urmatoarele.

Conform art. 9 al Legii privind Colegiul disciplinar si raspunderea
disciplinara a judecatorilor, judecatorul poate fi tras la raspundere disciplinara in
cazul comiterii abatenlor disciplinare specificate la art. 22 al Legii privind statului
judecatorului.

Conform art. 22 al. (1) lit. h1) din Legea cu privire la statutul judecatorului,
constituie abatere disciplinara mcalcarea termenului de redactare a hotarlrilor
judecatoresti si de transrnitere a copiilor de pe aceasta participantilor la proces.

S-a constatat ca, la 12 noiernbrie 2012 presedintele Judecatoriei Cantemir,
judecatorul Tudor Berdila a pronuntat hotarirea conform careia s-a dispus
mcasarea de la Vladimir Caragheaur In beneficiul lui Vasile Ganganu a datoriei in
marimede 1598 EURO.

Hotarirea in cauza a fost redactata la 06 februarie 2012. La aceiasi data
hotarirea a fost expediata participantilor la proces.

In conformitate cu art. 242 al. (1) CPC (in redactia de pina la modificarile
introduse prin Legea pentru modificarca §i completarea Codului de procedura
civila al Republicii Moldova nr. 155 din 05 iulie 2012, In vigoare la data
pronuntarii hotaririi), hotarirea se pronunta irnediat dupa dezbaterea pricinii.
Redactarea hotaririi motivate poate fi ammata pe un termen de eel mult 15 zile.

A

In conformitate cu art. 259 (In redactia de pina la modificarile introduse prin
Legeapentru modificarea si completarca Codului de procedura civila al Republicii
Moldova nr. 155 din 05 iulie 2012, In vigoare la data pronuntarii hotaririi),
participantilor la proces care nu s-au prezentat In sedinta de judecata li se trirnite
copia de pe hotarirea judecatoreasca In ccl mult 7 zile de la emiterea hotaririi
motivate.



Colegiul Disciplinar a constatat ca pre§edintele Judecatoriei Cantemir,
judecatorul Tudor Berdila a incalcat aceste prevederi ale Legii si a redactat
hotarirea emisa la 12 noiembrie 2012 §i a rernis-o participantilor la proces dupa
expirarea a 2 luni si 23 zile.

In asa circumstance in actiunile pres.edintelui Judecatoriei Cantemir,
judecatorului Tudor Berdila persista componenta de abatere disciplinary imputata,
care este prevazuta de art. 22 al. (1) lit . h1) din Legea cu privire la statutul
judecatorului.

La stabilirea pedepsei, Colegiul Disciplinar lumd in consideratie gravitatea
abateril disciplinare, considera ca pedeapsa sub forma de avertisment este una
corecta §i echitabila.

Din considerentele mentionate si in temeiul dispozitiilor art. 19 al. (2) lit. a)
din Legea cu privire la Colegiul disciplinar si la raspunderea disciplinara a
judecatorilor, Colegiul disciplinar

Hotaraste:

A aplica presedintelui Judecatoriei Cantemir Tudor Berdila sanctiunea
disciplinara avertisment.

Hotarirea poate fi contestata in termen de 10 zile la Consiliul Superior al
Magistraturii.

Presedintele
Colegiului

Vice-presedintele Colegiului

Membrii Colegiului,

Nicolae Rosca

Raducanu

Petru Ursache

Vera Toma

Tudor Micu

.Vladimir Bra^oveanu

Lilia Mareineanu

Elena Constantinescu

Dorian Chiros.ca


