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a examinat in sedinta publica raportul Inspectiei judiciare de pe linga. 
Consiliul Superior al Magistraturii in privinta judecatorului Judecatoriei Ceadir-
Lunga, Ludmila Caraianu, in temeiul art. 34, 36 din Legea cu privire la 
raspunderea disciplinara a judecatorilor, 

A CONSTATAT: 

Prin hotArirea din 30 octombrie 2015 a Completului de admisibilitate al 
Colegiului disciplinar a fost admis raportul Inspectiei judiciare de pe linga. 
Consiliul Superior al Magistraturii, intocmit pe marginea sesizArii membrului 
Consiliului Superior al Magistraturii, dl Dumitru Visternicean, privitor la faptele 
care pot constitui abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Ceadir-
Lunga, Ludmila Caraianu. 

In raportul Inspectiei judiciare se indica ca, in urma verificarii argumentelor 
invocate de catre autorul sesizarii pe marginea materialelor, in urma studierii 
cauzei penale, audierii inregistrarii audio a sedintei din 08.12.2014, explicatilor 
judecatorului Ludmila Caraianu, conversatiei cu procurorul din Procuratura 
Ceadir-Lunga L. Bratan si cu grefierul Judecatoriei Ceadir-Lunga I. Ciolac, de 
care inspectoruhjudecator principal s-a constatat ca., in procedura JudecAtoriei 
Ceadir-Lunga, judecator Ludmila Caraianu, s-a aflat cauza penala in invinuirea lui 
V. Culeva in savirsirea infractiunii prevazute de art. 187 alin.(2) lit.f) Cod Penal. 
Pronuntarea sentintei in cauza a fost aminata pentru data de 08.12.2014. 

in seuinIa cnn Ob. 	udecalorui Lucinnia Laralanu a pronuntat sentmta 
cu privire la condamnarea lui V. Culeva in savirsirea infractiunii prevazute de 
art. 190 alin.(2) lit. f) Cod Penal cu stabilirea pedepsei de 3 ani inchisoare, cu 
aplicarea prevederilor art.90 Cod Penal. 



Prin urmare, in bra raportului 1nspectiei judiciare, inspectorul-judecator 
principal retine ca, fats de situatia de fapt retinutd cu privire la judecatorul 
Judecatoriei Ceadir-Lunga, Ludmila Caraianu s-au conturat conduite care ar 
constitui abatere disciplinary prevazuta de art.4, alin.(1), lit. i) din Legea cu privire 
la raspunderea disciplinary a judecatorilor - incalcarea normelor imperative ale 
legislatiei in procesul de infaptuire a justitiei, materialele procedurii disciplinare 
find remise Colegiului disciplinar pentru examinare conform competentei. 

Fiind citat legal, la data de 04 decembrie 2015, judecatorul vizat in 
procedura disciplinary, judecatorul Judecatoriei Ceadir-Lunga, Ludmila Caraianu, 
in cadrul §edintei Colegiului disciplinar s-a prezentat §i a oferit explicatii verbale 
cu privire la abaterea disciplinary prevazula de art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea cu 
privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, invocata la sesizarea membrului 
Consiliului Superior al Magistraturii, dl Dumitru Visternicean. 

In sedinta Colegiului disciplinar judecatorul Judecatoriei Ceadir-Lunga, 
Ludmila Caraianu a explicat ca inainte de sedinta de judecata, asistentul 
judecatorului a pregatit proiectul dispozitivului sentintei cu privire la condamnarea 
lui V. Culeva in savirsirea infractiunii prevazute de art. 190 alin.(2) lit.f) Cod 
Penal, cu stabilirea pedepsei de 3 ani inchisoare, cu aplicarea prevederilor art.90 
Cod Penal. Ulterior, a redactat imediat sentinta integrals cu privire la condamnarea 
lui V.Culeva in savirsirea infractiunii prevazute de art. 187 alin.(2) lit.f) Cod Penal 
la 4 ani §i 8 luni inchisoare, cu aplicarea prevederilor art.90 Cod Penal, cu 
suspendarea executarii pedepsei pe un termen de proba de 2 ani. 

In §edinta de judecata din 08.12.2014 din neatentie, gresit a dat citirii 
proiectului dispozitivului sentintei pregatit de asistentul judiciar. Imediat dupd 
pronuntarea dispozitivului sentintei, 	dat seama de greseala comisa, a anuntat 
pe cei prezenti despre acest fapt si a dat citirii Inca odatai sentintei integral, prin 
care V.Culeva a fost condamnata in savirsirea infractiunii prevazute de art. 187 
alin.(2) lit. 0 Cod Penal. 

Acest fapt a fost confirmat si de procurorul L.Bratan, care a participat la 
examinarea cauzei penale. 

Conform materialelor dosarului, copia sentintei integrale a fost inminata 
indato. procurorului L. Bratan, condamnatei V. Culeva §i expediata Biroului de 
probatiune pentru executare, fapt ce se confirms prin semnaturile procurorului si 
V.Culeva cu indicarea datei privind primirea copiei sentintei - 08.12.2014. Copia 
sentintei a fost expediata Biroului de probatiune in aceiasi zi, la data de 
08.12.2014. Sentinta din 08.12.2014 nu a fost contestata de catre participantii la 
proces. 

Grefierul I. Ciolac, care se afla cu judecatorul L.Caraianu in relatii ostile, in 
contradictie cu declaratiile procurorului, a negat faptul pronuntarii sentintei, prin 
este .i7Aileva a ros cunt:Lan-maul ill savii-§irea iniraG luR i prevazute de art.16 

alin.(2) lit.f) Cod penal. Sfirsitul sedintei de judecata din 08.12.2014 nu a fost 
inregistrata audio, cu toate ca este in obligatia grefierului de a asigura conectarea 
sistemului de irniegistrare. 



Studiind raportul Inspectiei judiciare si materialele prezentate, audiind 
judecatorul Judecatoriei Ceadir-Lunga, Ludmila Caraianu, Colegiul disciplinar nu 
a constatat in actiunile acestuia abaterea disciplinary prevazuta de art.4 alin.(1) 
lit.i) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor. 

Acestea find retinute, pomind de la circumstantele de fapt stabilite supra, 
cit si reiesind din continutul normelor legale citate anterior, Colegiul disciplinar 
considerd ca find neintemeiata sesizarea membrului Consiliului Superior al 
Magistraturii, dl Dumitru Visternicean, or, in cadrul examindrii procedurii 
disciplinare incontestabil s-a stabilit ca, declaratiile grefierului I. Ciolac, ce stau la 
baza sesizarii, in esenta sunt in contradictie cu declaratiile procurorului,care a 
indicat totusu CA judecatorul a recitit imediat sentinta si a inminat o copie a acesteia 
participantilor la proces. 

Astfel, Colegiul disciplinar remarca ca, judecatorul poate fi tras la 
raspundere disciplinard doar in cazul in care, in unna verificarii argumentelor 
sesizarii, s-a constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei 
abateri disciplinare de catre judecator. 

In acest context Colegiul disciplinar mentioneaza ca, pentru a refine in 
sarcina judecatorului savirsirea unei abateri disciplinare urmeazd a se stabili dace 
abaterea disciplinare este prevazuta de lege, dace sunt intrunite elementele 
constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectiva si subiectiva. In lipsa unuia 
dintre aceste elemente abaterea disciplinard nu subzista si, deci, nu poate fi 
angajata raspunderea disciplinard a judecatorului. 

In astfel de circumstante, Colegiul a ajuns la concluzia ca in actiunile 
judecatorului Judecatoriei Ceadir-Lunga, Ludmila Caraianu la pronuntarea 
sentintei prin care V. Culeva a fost condamnata in savirsirea infractiunii prevazute 
de art.187 alin.(2) lit.f) Cod penal, nu se constata abatere disciplinard prevazuta 
de art.4 alin.(1) lit. i) din Legea cu privire la raspunderea disciplinard a 
judecatorilor, deoarece cu toate ca conform art. 338 alin (1) CPP judecatorul care 
judeca cauza unipersonal stabileste dupd incheierea sustinerilor orale locul, data si 
ora pronuntarii hotaririi motivate si pronunta sentinta motivate, judecatorul nu 
poate fi sanctionat pentru o greseald ce a fost conditionata de grefier si care a fost 
remediata imediat. 

Mai mult ca atit, acest fapt a fost confirmat si de procurorul L.Bratan, care a 
participat la examinarea cauzei penale, iar sentinta din 08.12.2014 nu a fost 
contestata de catre participantii la proces. 

In partea ce tine, eventuala incalcare a art. 338 alin (4) CPP, Colegiul 
disciplinar reline ca., conform materialelor dosarului, copia sentintei integrale a 
fost inminata indata. procurorului L.Bratan, condamnatei V.Culeva si expediata 
Biroului de probatiune pentru executare, fapt ce se confrma prin semnaturile 
plUeiliOi LULU 	v .euieva cu indica ea datei pnvinci primirea copiei sentintei - 
08.12.2014, iar copia sentintei a fost expediata Biroului de probatiune in aceiasi zi, 
la 08.12.2014, fapt confirmat de Inspectorul judecator principal in baza Raportului 
Inspectiei judiciare si reiesind din explicatiile judecatorului vizat. 
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In baza celor expuse, in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) lit c) din 
Legea cu privire la rkspunderea disciplinara a judecatorilor, Colegiul disciplinar 

HOTARASTE: 

Se inceteaza procedura disciplinara intentata in privinta judecatorului 
Judecktoriei Ceadir-Lunga, Ludmila Caraianu. 

Hotarirea poate fi contestatd in Consiliul Superior al Magistraturii prin 
intermediul Colegiului disciplinar, in termen de 15 zile de la data primirii holaririi 
motivate. 

Pre§edintele §edinfei• 

Membrii Colegiului disciplinar: 
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