
 
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 51/13 din  

21 octombrie 2011 în privinţa preşedintelui Judecătoriei Centru, mun. Chişinău,  

Ion Ţurcan 

06 decembrie 2011                 mun. Chişinău 

    nr. 638/44 
 

 Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 

51/13 din 21 octombrie 2011 în privinţa preşedintelui Judecătoriei Centru, mun. 

Chişinău, Ion Ţurcan, audiind informaţia membrului CSM, Dina Rotarciuc, Consiliul 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 
 

 Prin dispoziţia membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru 

Visternicean din 09 septembrie 2011 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa 

preşedintelui Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Ion Ţurcan privind comiterea 

abaterilor disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. h), h
1
 şi h

2
) din Legea cu privire 

la statutul judecătorului „(…) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu, 

încălcarea termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a 

copiilor de pe acestea participanţilor la proces şi nepublicarea, din motive imputabile 

judecătorului, a hotărîrii judecătoreşti pe pagina web din internet a instanţei 

judecătoreşti prin intermediul Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor 

(…), manifestate prin faptul că judecătorul Ion Ţurcan a admis o tergiversare 

nejustificată cu privire la transmiterea dosarului în cancelarie şi expedierea lui la 

Curtea de Apel Chişinău. 

 Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 51/13 din 21 octombrie 2011 a fost 

respinsă propunerea de aplicare a sancţiunii în privinţa preşedintelui Judecătoriei 

Centru, mun. Chişinău, Ion Ţurcan cu clasarea procedurii disciplinare, pe motiv că nu 

persistă vina directă a judecătorului Ion Ţurcan în tergiversarea transmiterii dosarului 

în cancelarie şi expedierii lui la Curtea de Apel Chişinău. 

 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: 
 

 A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 51/13 din 21 octombrie 2011 prin 

care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancţiunii în privinţa preşedintelui 

Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Ion Ţurcan cu clasarea procedurii disciplinare. 

  

Preşedintele şedinţei Consiliului 

Superior al Magistraturii                         Nichifor Corochii 


