
HOTARIRE
Colegiul disciplinar de pe linga Consiliul Superior al Magistraturii

07 septembrie 2012 num. Chisinau
nr. 26/8

In componen^a:
Pres.edintele Colegiului: Nicolae Ros.ca
Vice-pres.edintele Colegiului: Tatiana Raducanu
Membrii Colegiului: Petru Ursache

Tudor Micu
Lilia Margineami
Victor Zaharia
Elena Constantinescu
Dorian Chiro^ca

examinand in s.edintapublica procedura disciplinara intentata la 19 iunie 2012
de catre membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, Valeriu
Zubco m privin^a judecatorului Judecatoriei mun. Balti, Valeriu Padurari in baza
art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. a), f1) si k) din Legea nr. 544/1995 cu privire la
statutul judecatorului,

CONSTATA:

La 19 iunie 2012, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror
General, Valeriu zubco a dispus intentarea procedurii disciplinare judecatorului
Valeriu Padurari, fiind acuzat de comiterea abaterii disciplinare prevazute la art. 15
alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. a), f1) si k) din Legea nr. 544/1995.

Semnataml dispozrfiei sus^ine ca prin incheierea Judecatoriei mun. Balti din
27 aprilie 2012, judecator Valeriu Padurari, a fost respins demersal procurorului in
procuratura mun. Balti, L. Gagiu, privind prelungirea cu 30 zile a termenului
arestarii preventive in privinta invinuitului Gasparean Sedrac, cu aplicarea in
privinta acestuia a masurii preventive sub forma de arest la domiciliu pe un termen
de 30 de zile, cu eliberarea lui din sala de judecata.

Incheierea nominalizata a fost contestata de catre procuror cu recurs in
ordinea art. 196 alin. (2) si art. 311 alin. (1) CPP si prin decizia Colegiului penal al
Curtii de apel Balti din 14 mai 2012 recursul a fost admis, casata incheierea
judecatorului de instructie din 27 aprilie 2012, dispunindu-se prelungirea cu 30 de
zile a termenului arestarii preventive in privinta lui Gasparean sedrac, calculat din
momentul retinerii.

Astfel, atit in rezultatul examinarii recursului, cit si din rnaterialele cauzei
penale, au fost constatate multiple incalcari procesuale admise de judecatorul
Valeriu Padurari la examinarea demersului procurorului, si anume nu a verificat
veridicitatea probelor prezentate, care ulterior s-au dovedit a fi false; a dispus
eliberarea invinuitului din sala de judecata la 27 aprilie 2012, pe cind termenul
arestuhii preventiv stabilit anterior expira la 29 aprilie 2012; si dupa cum rezulta din
dispozitivul incheierii, aceasta a fost expediata pentru executare procurorului L.
Gagiu, pe cind conform legislatiei procesual penale, supravegherea executarii



rnasurilor preventive se efectuiaza de catre organele investite cu asemenea atributii,
si nicidecum de catre procurer.

Acelea§i erori procesuale au fost admise de judecatorul Valeriu Padurari si la
examinarea demersului procurorului in procuratura mun. Balti, R. Buza privind
prelungirea termenului masurii preventive in privinta lui Rauh Alexandra, care prin
incheierea din 03 mai 2012 a respins demersul, cu eliberarea ultimului din sala de
judecata.

De asemenea, in dispozitie se mai invoca si incalcarea de catre judecatorul de
instructie, Valeriu Padurari a legislate! penale la judecarea cauzei penale in privinta
lui Saitan Roman, si anume la stabilirea pedepsei.

In consecnrfa, se sus"fine ca prin actiunile sale, judecatorul Judecatoriei mun.
Balti, Valeriu Padurari a incalcat prevederile art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. a),
f1) si k) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecatorului — incalcarea
obligatiei de impartialitate, incalcarea normelor imperative ale legislatiei,
neexecutarea intocmai a cerintelor legii la infaptuirea justitiei si neasigurarea
ocrotirii drepturilor si libertatilor cetatenilor.

In §edinfa Colegiului disc-iplinar judecatorul Valeriu Padurari nu s-a
prezentat, dar a depus cerere scrisa prin care solicita examinarea procedurii
disciplinare in lipsa sa.

Totodata, judecatorul Valeriu Padurari a depus in adresa Colegiului explicate
scrisa pe marginea dispozitiei date, in care isi exprima dezacordul cu aceasta,
invocind ca temei recomandarile CM/Rec (2010) 12 adoptate de Comitetul
Ministrilor la 17 noiembrie 2010.

Colegiul disciplinar verificind temeinicia dispozitiei o considera fondata,
reiesind din urmatoarele.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecatorului,
judecatorul poate fi tras la raspundere disciplinara in cazul comiterii abaterilor
disciplinare specificate la art. 22 al Legii mentionate, calificate ca incalcari a
indatoririlor de serviciu si comportari care dauneaza interesului serviciulm si
prestigiului justitiei.

Dupa cum este constatat, judecatorul de instructie, Valeriu Padurari la 27
aprilie 2012 examinind demersul procurorului in procuratura mun. Balti, L. Gagiu,
privind prelungirea cu 30 zile a termenului arestarii preventive in privinta
invinuitului Gasparean Sedrac prin inchierea sa 1-a respins, aplicmd in privinta
acestuia masura preventiva sub forma de arest la domiciliu pe un termen de 30 zile,
eliberindu-1 din sala de judecata.

De asemenea, la 03 mai 2012 judecatorul Valeriu Padurari examinind
demersul procurorului in procuratura mun. Balti, R. Buza privind prelungirea
termenului masurii preventive in privinta lui Rauh Alexandra, din nou 1-a respins,
aplicind in privinta acestuia rnasura preventiva sub forma de arest la domiciliu pe un
termen de 30 zile, eliberindu-1 din sala de judecata.

Astfel, in ambele cazuri judecatorul a incalcat prevederile legale in cea ce
priveste verificarea veridicitatii probelor prezentate, care ulterior s-au dovedit a fi
false; a dispus eliberarea invinuitilor din sala de judecata inainte de expirarea
termenului arestului preventiv stabilit anterior; si dupa cum rezulta din dispozitivele
incheierilor mentionate, acestea au fost expediate contrar prevederilor legale, pentru
executare procurorilor, dar nu organelor investite cu asemenea atributii.
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De asemenea, este constatat faptul ca judecatorul de instructie, Valeriu
Padurari la examinarea cauzei penale de Tnvinuire a lui Saitan Roman, si anume la
stabilirea pedepsei, incorect a aplicat prevederile art. 84 alin. (1) si art. 90 Cod
penal.

Reiesind din cele expuse mai sus, Colegiul disciplinar considera ca
judecatorul de instructie, Valeriu Padurari prin actmnile sale a admis o neglijenta
grava la aplicarea legislatiei, incalcind astfel normele imperative ale legislatiei,
neexecutind intocmai cerintele legii la infaptuirea justitiei si neasigurind ocrotirea
drepturilor si libertatilor cetatenilor, fapt ce pune la indoiala obiectivitatea lui la
examinarea cauzelor nominalizate, fapt confirmat prin materialele anexate la
procedura disciplinara.

Astel, analizind materialele proceduri disciplinare s.i argumentele invocate in
dispozi^ia de intentare a procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar considera ca in
actiunile judecatorului Valeriu Padurari se con^in elementele abaterilor disciplinare
prevazute de art. 22 alin. (1) lit. a), f1) si k) din Legea nr. 544/1995 cu privire la
statutul judecatorului - incalcarea obligatiei de irnpartialitate, incalcarea normelor
imperative ale legislatiei, neexecutarea intocmai a cerintelor legii la infaptuirea
justitiei si neasigurarea ocrotirii drepturilor si libertatilor cetatenilor, pentru
comiterea caror judecatorul urmeaza a fi tras la raspundere disciplinara.

Totodata, exaniinind chestiunea privind sanctionarea judecatorului dat;

Colegiul disciplinar ia in considerate toate circumstantele de fapt, cit si cele care il
caracterizeaza §i cele indicate permit a concluziona posibila aplicarea fata de el a
sanctiunii sub forma de avertisment.

Din considerentele expuse, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit.
a) al Legii cu privire la colegiul disciplinar si la raspunderea disciplinara a
judecatorilor, Colegiul disciplinar,

HOTARA§TE:

A aplica in privin^a judecatorului de instructie al Judecatoriei mun. Balti,
Valeriu Padurari sanctiune disciplinara sub forma de avertisment.

Hotarirea poate fi contestata in termen de 10 zile la Consiliul Superior al
Magistraturii.

Pre§edintele Colegiului:

Vice-pres.edintele Colegiului:

Membrii Colesiului:

Nicolae Ros.ca

atiana Raducanu

Petru Ursache

Tudor Micu

Lilia Margineanu

Zaharia Victor

'Elena Constantinescu

orian Chirosca


