
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la contestarea Hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012 

pe marginea procedurii disciplinare intentate de către membrul de drept al 

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

judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Ana Panov 

 

18 septembrie 2012  

nr. 565/28                                                                                             mun. Chişinău  

 

 Examinînd chestiunea cu privire la contestarea Hotărîrii Colegiului 

disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012 pe marginea procedurii disciplinare intentate 

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

General, Valeriu Zubco, în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Ana 

Panov, audiind informaţia doamnei Dina Rotarciuc, Consiliul Superior al 

Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă: 

 

 Prin dispoziţia sa din 24 aprilie 2012, domnul Valeriu Zubco, membru de 

drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Procuror General, a intentat  

procedură disciplinară împotriva judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Ana 

Panov, invocînd încălcările prevederilor art. 22 alin. (1) lit. f
1
) şi h

1
) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului - încălcarea din motive imputabile a termenelor de 

examinare a cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor imperative ale 

legislaţiei, precum şi încălcarea termenelor de redactare a hotărîrilor 

judecătoreşti şi de transmitere a copiilor de pe acestea participanţilor la proces. 

 Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012, propunerea de 

aplicare a sancţiunii disciplinare judecătorului Ana Panov a fost respinsă, cu 

clasarea procedurii disciplinare, deoarece acuzaţiile invocate în dispoziţia de 

intentare a procedurii disciplinare nu s-au confirmat.  

 La 16 iulie 2012, domnul Valeriu Zubco, Procuror General, a depus la 

Consiliul Superior al Magistraturii o contestaţie solicitînd admiterea acesteia, 

anularea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012 şi aplicarea faţă 

de judecătorul Ana Panov a unei sancţiunii disciplinare. 

 În şedinţa Consiliului, contestatorul a înaintat un demers privind retragerea 

contestaţiei depuse la hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012, ca 

temei fiind decizia Curţii Supreme de Justiţie din 07 iunie 2012 prin care a fost 

menţinută hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 martie 2012, adoptată în pricina 

civilă în baza căreia a fost intentată procedura disciplinară.  

 În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii consideră necesar 

de a admite demersul membrului CSM, Procuror General, Valeriu Zubco privind 

retragerea contestaţiei depuse la hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 

mai 2012 .  

 Astfel, în baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-

se de dispoziţiile 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 admite demersul membrului Consiliului Superior al Magistraturii, 

Procuror General, Valeriu Zubco privind retragerea contestaţiei depuse la hotărîrea 

Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012 .  

 2. A valida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 10/5 din 18 mai 2012 prin 

care propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare judecătorului Curţii de Apel 

Chişinău, Ana Panov a fost respinsă, iar procedura disciplinară clasată.  

 

Preşedinte interimar al  

Consiliului Superior al Magistraturii                                              Nichifor Corochii 

 


