
 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la contestaţia Hotărîrii Colegiului disciplinar nr.14/6 din 15 iunie 2012 

pe marginea procedurii disciplinare intentate de către membrul de drept al 

Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, Valeriu Zubco, în privinţa 

judecătorului Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea 

10 iulie 2012 

nr. 421/23                                                                                             mun. Chişinău 

 

Examinînd chestiunea  cu privire la contestaţia Hotărîrii Colegiului 

disciplinar nr.14/6 din 15 iunie 2012 pe marginea procedurii disciplinare intentate 

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

General, Valeriu Zubco, în privinţa judecătorului Judecătoriei Orhei, Veronica 

Cupcea, audiind informaţia doamnei Dina Rotarciuc, Consiliul Superior al 

Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

Prin dispoziţia sa din 07 mai 2012, domnul Valeriu Zubco, membru de drept 

al Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, a intentat o procedură 

disciplinară împotriva judecătorului Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, invocînd   

prevederile art.22 alin. (1) lit. a) şi f
1
 din Legea cu privire la statutul judecătorului  

- neexecutarea întocmai a legislaţiei, încălcarea obligaţiei de imparţialitate, 

încălcarea normelor  imperative ale legii la judecarea unei pricini civile. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr.14/6 din 15 iunie 2012, propunerea 

de aplicare a sancţiunii disciplinare doamnei Veronica Cupcea a fost respinsă, cu 

clasarea procedurii disciplinare, deoarece acuzaţiile invocate în dispoziţia de 

intentare a procedurii disciplinare nu s-au confirmat. 

În hotărîrea respectivă Colegiul disciplinar a stabilit că sus-numita 

judecătoare s-a conformat la judecarea cauzei cerinţelor legii, dînd o motivare 

detaliată soluţiei adoptate şi că nu se justifică aplicarea acţiunii disciplinare faţă de 

judecătorul Veronica Cupcea. 

Prin demersul nr.21-301/12-1601 din 25.06.2012, domnul Valeriu Zubco a 

depus la Consiliul Superior al Magistraturii o contestaţie solicitînd anularea 

hotărîrii Colegiului disciplinar nr.14/6 din 15 iunie 2012 în partea ce ţine de 

clasarea procedurii disciplinare şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare 

judecătorului Veronica Cupcea. 

Examinînd contestaţia respectivă, analizînd argumentele pro şi contra strict 

prin prisma corespunderii acestora doar prevederilor alin. (1) lit. a) şi f
1
) art. 22 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii 

consideră necesar de a respinge această contestaţie. 

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 domnului Valeriu Zubco, membru de drept al 

Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, depusă împotriva hotărîrii 

Colegiului disciplinar nr.14/6 din 15 iunie 2012 pe marginea intentării procedurii 

disciplinare faţă de judecătorul Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea. 

 2. A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 14/6 din 15 iunie 2012 prin 

care propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare judecătorului Judecătoriei 

Orhei, Veronica Cupcea, a fost respinsă, iar procedura disciplinară clasată. 

 

Preşedinte interimar al 

Consiliului Superior al Magistraturii                                       Nichifor Corochii 

 

 

         


