
H O T Ă R Î R E 

cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 

2012 pe marginea procedurii disciplinare intentate în privinţa judecătorului 

Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi 

 

20 decembrie 2012  

nr. 820/39                 mun. Chişinău  

 

Examinînd chestiunea cu privire la contestarea hotărîrii Colegiului 

disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012 pe marginea procedurii disciplinare 

intentate de către membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, 

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, în privinţa judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, 

Maria Chiperi, audiind informaţia membrului CSM, Dina Rotarciuc, Consiliul 

Superior al Magistraturii  

C O N S T A T Ă: 

 

Prin dispoziţia din 20 iulie 2012, membrul de drept al CSM, Oleg Efrim, a 

intentat o procedură disciplinară împotriva judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, 

Maria Chiperi, invocînd încălcările art. 22 alin. (1) lit. a), f1) şi k) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului ( încălcarea obligaţiei de imparţialitate, încălcarea 

din motive imputabile a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură 

sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei, precum şi încălcarea Codului 

de etică a judecătorulu), în cadrul examinării cauzei Veronica Nichitenco 

împotriva primăriei or. Căuşeni, Consiliul orăşenesc Căuşeni, privind obligarea 

atribuirii spaţiului locativ în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii cu privire 

la statutul judecătorului. Ulterior, la demersul executorului judecătoresc, a fost 

schimbat modul şi ordinea de executare a hotărîrii respective. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012, 

propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare doamnei Maria Chiperi a fost 

respinsă, cu clasarea procedurii disciplinare, din motiv că acuzaţiile invocate în 

dispoziţie nu s-au confirmat.  

La 26.11.2012, autorul dispoziţiei, membrul CSM, Oleg Efrim, a depus la 

Consiliul Superior al Magistraturii o contestaţie, solicitînd admiterea acesteia, 

modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012 şi 

sancţionarea judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi, pentru 

comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de  art. 22 alin.(1) lit. a), f1) şi k) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului. 

În şedinţa Consiliului, judecătorul  Maria Chiperi nu s-a prezentat, solicitînd 

examinarea contestaţiei în lipsa ei.  

Examinînd contestaţia respectivă, analizînd argumentele pro şi contra strict 

prin prisma corespunderii acestora doar prevederilor alin. (1) lit. a), f1) şi k) art. 22 

din Legea cu privire la statutul judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii 

consideră contestaţia neîntemeiată şe pasibilă respingerii, iar hotărîrea Colegiului 

disciplinar întemeiată şi urmează să fie menţinută.  



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 Ministrului Justiţiei, Oleg Efrim, depusă împotriva 

hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012 în cazul 

judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi.  

2. A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012 

prin care propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare judecătorului Judecătoriei 

Anenii Noi, Maria Chiperi, a fost respinsă, iar procedura disciplinară clasată.  

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Magistraturii          Nichifor Corochii 


