
H O T Ă R Î R E 

cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 45/11 din 07 decembrie 2012 în 

privinţa judecătorului Judecătoriei Basarabească, Veronica Carapirea 

 

26 februarie 2013                 mun. Chişinău  

nr. 174/7 

  

Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr.  

45/11 din 07 decembrie 2012 pe marginea procedurii disciplinare intentată de către 

membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Igor Dolea, în privinţa judecătorului 

Judecătoriei  Basarabeasca, Veronica Carapirea, audiind informaţia membrului CSM, 

Dina Rotarciuc, Consiliul Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

În baza dispoziţiei membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Igor Dolea, a 

fost intentată procedură disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Basarabească, 

Veronica Carapirea, în temeiul art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) lit. f ), f
1
), h) şi k) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului – nerespectarea dispoziţiilor privind 

distribuirea aleatorie a dosarelor; încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de 

examinare a cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor imperative ale 

legislaţiei; refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu; încălcarea normelor 

Codului de etică al judecătorului), din considerentul că, în perioada 22-23 iunie 2012, 

13.07.2012 a solicitat din procedura altui judecător dosarul nr. 2-201/12 cu privire la 

cererea de chemare în judecată a lui Chiciuc Alexandru către Chiciuc Diana despre 

desfacerea căsătoriei şi a examinat dosarul în fond, încălcînd dreptul pîrîtei privind 

accesul la justiţie şi nerespectînd principiul distribuirii aleatorie a dosarelor. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 45/11 din 07 decembrie 2012, judecătorul 

Veronica Carapirea a fost  sancţionat disciplinar cu sancţiune sub formă de mustrare 

pentru abaterile disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. f), f
1
), k) al Legii cu privire 

la statutul judecătorului. 

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.  

În astfel de circumstanţe, 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: 

 

1. A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 45/11 din 07 decembrie 2012, prin 

care a fost aplicată în privinţa judecătorului Judecătoriei Basarabeasca, Varonica 

Carapirea sancţiune disciplinară sub formă de ”mustrare”. 

2. Prezenta hotărîre se expediază Judecătoriei Basarabeasca. 

 

Preşedinte Consiliului  

Superior al Magistraturii        Nichifor Corochii 


