
H O T Ă R Î R E 

cu privire la validarea hotărîrii  

colegiului disciplinar nr. 2/1 din 21 ianuarie  2011 

 în privinţa domnului Valeriu Pădurari, judecător la Judecătoria Bălţi 
 

   22 martie 2011                                                                     mun. Chişinău 

       nr. 128/10 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărîrii colegiului disciplinar 

nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011 în privinţa domnului Valeriu Pădurari, judecător la 

Judecătoria Bălţi, audiind informaţia domnului Nicolae Timofti, Consiliul Superior 

al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă : 
 

 Prin dispoziţia din 30 noiembrie 2010, domnul Valeriu Zubco, membru de 

drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, a pornit în privinţa 

domnului Valeriu Pădurari, judecător la Judecătoria Bălţi, procedura disciplinară în 

baza art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la statutul judecătorului „(…) 

interpretarea sau aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă 

gravă, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii judiciare (…)”. 

 Colegiul disciplinar, examinînd procedura disciplinară, prin hotărîrea nr. 2/1 

din 21 ianuarie 2011 a considerat că procedura urmează a fi clasată, respingînd 

propunerea de aplicare a sancţiunii din motiv că, potrivit hotărîrii Curţii 

Constituţionale a Republicii Moldova din data de 14 decembrie 2010 privind 

controlul constituţionalităţii prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire 

statutul judecătorului, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) din această lege au fost declarate 

neconstituţionale. 

 Colegiul disciplinar, prin hotărîrea menţionată, a decis respingerea 

propunerii de aplicare a sancţiunii şi clasarea procedurii disciplinare în privinţa lui 

Valeriu Pădurari, judecător la Judecătoria Bălţi. 

 În ordinea prevăzută de art. 23 din Legea cu privire la colegiul disciplinar şi 

la răspunderea disciplinară a judecătorilor, hotărîrea colegiului disciplinar nu a fost 

atacată. 

 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: 
 

 1. A valida hotărîrea colegiului disciplinar nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011 în 

privinţa domnului Valeriu Pădurari,  judecător la Judecătoria Bălţi. 

 2. Hotărîrea urmează a fi plasată pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii (www.csm.md). 

  

   Preşedintele Consiliului 

  Superior al Magistraturii                               Nicolae Timofti 

http://www.csm.md/

