
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la contestaţia Hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 37/9  

din 12 octombrie 2012 în privinţa judecătorului 

 Judecătoriei Vulcăneşti, Igor Botezatu 

 

04 decembrie 2012               mun. Chişinău 

nr. 757/37  

 

Examinînd chestiunea cu privire la contestaţia Hotărîrii Colegiului 

disciplinar nr. 37/9 din 12 octombrie 2012 în privinţa judecătorului Judecătoriei 

Vulcăneşti, Igor Botezatu, audiind informaţia membrului CSM, Vasile Creţu, 

Consiliul Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin dispoziţia din 26 iulie 2012, procurorul General, Valeriu Zubco, membru 

de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, a intentat procedură disciplinară 

împotriva judecătorului Judecătoriei Vulcăneşti, Igor Botezatu, invocînd încălcarea 

prevederilor art. 22 alin. (1) lit. f
1 

din Legea cu privire la statutul judecătorului 

(încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în 

procedură sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei) la judecarea 

cauzelor penale în privinţa acuzaţilor: Curşuba Constantin - art.287 alin. (2) lit. b) 

Cod penal; Chiose-Radu Alexandr – art. 287 alin (1) Cod penal; Mitiş Mihail- 186 

alin. 2 Cod penal; Jeca Igor – 362 alin. (1) Cod penal.   

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/9 din 12 octombrie 2012, 

judecătorul, Igor Botezatu, a fost sancţionat disciplinar sub formă de avertisment.  

La 30 noiembrie 2012, judecătorul, Igor Botezatu, a depus la Consiliul 

Superior al Magistraturii contestaţie, solicitînd anularea hotărîrii Colegiului 

disciplinar nr. 37/9 din 12 octombrie 2012 pe motiv că, 2 capete de acuzare din 

dispoziţia pentru intentarea procedurii disciplinare au fost pornite după expirarea a 

6 luni, fapt ce contravine art. 11 al Legii cu privire la colegiul disciplinar şi la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

Examinînd contestaţia respectivă, ţinînd cont de explicaţiile judecătorului, 

Igor Botezatu şi analizînd argumentele pro şi contra strict prin prisma 

corespunderii acestora doar prevederilor alin. (1) lit. f1) art. 22 din Legea cu privire 

la statutul judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii consideră contestaţia 

neîntemeiată şe pasibilă respingerii.  

Astfel, în baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se 

de dispoziţiile art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



1. A respinge contestaţia depusă de judecătorul Judecătoriei Vulcăneşti, Igor    

Botezatu, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr.37/9 din 12 octombrie 2012. 

2. A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/9 din 12 octombrie 2012 

prin care judecătorul Judecătoriei Vulcăneşti, Igor Botezatu, a fost sancţionat 

disciplinar sub formă de avertisment. 

3. Prezenta hotărîre se expediază Judecătoriei Vulcăneşti. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Superior al Magistraturii              Dina Rotarciuc 


