
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 31/9 din 12 octombrie 

2012 pe marginea procedurii disciplinare intentată de către membrul de drept al 

Consiliului Superior al Magistraturii, Veleriu Zubco, în privinţa judecătorului  

Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu 

 

04 decembrie 2012        mun. Chişinău  

nr. 758/37  

 

Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar 

nr. 31/9 din 12 octombrie 2012 pe marginea procedurii disciplinare intentată în 

privinţa judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, audiind informaţia 

membrului CSM, Dina Rotarciuc, Consiliul Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă : 

În baza dispoziţiei membrului de drept al Consiliului Superior al 

Magistraturii, Valeriu Zubco, a fost intentată procedură disciplinară în privinţa 

judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. 

f 
1
)  din Legea nr. 544/95 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 examinarea cauzei penale 

privindu-l pe Rotari Gheorghe. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 31/9 din 12 octombrie 2012, a fost 

respinsă propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare în privinţa judecătorului 

Judecătoriei Ialoveni, Constantin Creţu, cu clasarea procedurii.  

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 şi 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. 31/9 din 12 octombrie 2012 

prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare, cu 

clasarea procedurii, în privinţa judecătorului Judecătoriei Ialoveni mun. Chişinău, 

Constantin Creţu. 

2. Prezenta hotărîre se expediază Judecătoriei Ialoveni. 

 

 

Preşedintele şedinţei Consiliului 

Superior al Magistraturii                        Dina Rotarciuc 


