
H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la validarea hotărîrii  

colegiului disciplinar nr. 1/1 din 21 ianuarie  2011 

 în privinţa doamnei Aurelia Cazacliu, judecător la Judecătoria Criuleni 
 

      22 martie 2011                                                                     mun. Chişinău 

       nr. 127/10 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărîrii colegiului disciplinar 

nr. 1/1 din 21 ianuarie 2011 în privinţa doamnei Aurelia Cazacliu, judecător la 

Judecătoria Criuleni, audiind informaţia domnului Nicolae Timofti, Consiliul 

Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă : 
 

 Prin dispoziţia din 30 noiembrie 2010, domnul Valeriu Zubco, membru de 

drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, a pornit în privinţa 

doamnei Aurelia Cazacliu, judecător la Judecătoria Criuleni, procedura disciplinară 

în baza art. 22 alin. (1) lit. b), f
1
) şi k) din Legea cu privire la statutul judecătorului 

„(…) interpretarea sau aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionat sau din 

neglijenţă gravă, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii 

judiciare; - încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a 

cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei; - 

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

 Colegiul disciplinar, examinând procedura disciplinară, prin hotărîrea nr. 1/1 

din 21 ianuarie 2011 a considerat că toate ilegalităţile, neregulile şi abaterile  de la 

litera legii comise de judecător trebuie contracarate, dar contracararea trebuie să se 

facă în conformitate cu procedura legală. În cazul în care judecătorul a întârziat, 

acest lucru trebuia să fie indicat în procesul verbal al şedinţei de judecată, inclusiv 

prin observaţii la acest proces, şi dacă această întârziere este neiertat ea poate fi 

calificată ca abatere disciplinară stipulată la art. 22 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544 

din 20 iulie 1995 „(…) absenţe nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea 

de la program (…)”. 

 Prin urmare, Colegiul disciplinar a sistat procedura disciplinară î privinţa 

judecătorului Judecătoriei Criuleni, Aurelia Cazacliu, în virtutea netemeiniciei 

atragerii la răspundere disciplinară. 

 În ordinea prevăzută de art. 23 din Legea cu privire la colegiul disciplinar şi 

la răspunderea disciplinară a judecătorilor, hotărîrea colegiului disciplinar nu a fost 

atacată. 

 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. 1/1 din 21 ianuarie 2011 în 

privinţa doamnei Aurelia Cazacliu,  judecător la Judecătoria Criuleni. 

 2. Hotărîrea urmează a fi plasată pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md) 

   Preşedintele Consiliului 

  Superior al Magistraturii                               Nicolae Timofti 

http://www.csm.md/

