
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la Nota informativă a Inspecţiei Judiciare pe marginea 

petiţiei doamnei Natalia Pavel la acţiunile judecătorului  

  Elena Cojocari  

12 februarie 2013                  mun. Chişinău  

nr. 135/6 

 

Examinînd Nota informativă a Inspecţiei Judiciare pe marginea petiţiei doamnei Natalia 

Pavel, referitor la acţiunile judecătorului Elena Cojocari, audiind informaţia domnului Igor 

Dolea, Consiliul Superior al Magistraturii,  

 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit petiţia doamnei Natalia Pavel prin care 

şi-a expus dezacordul cu acţiunile  judecătorului Elena Cojocari. 

Cele invocate în petiţie au fost verificate de Inspecţia Judciară care, a constatat 

următoarele.  

Prin încheierea din 20 decembrie 2012, judecătorul Judecătoriei Buiucani, Elena 

Cojocari, a restituit cererea de chemare în judecată depusă de Natalia Pavel împotriva Mariei 

Cociorva şi Boris Cociorva cu privire la obligarea  înlăturării impedimentelor în gestiunea 

imobilului. Ca temei de restituire a cererii a servit neanexarea copiei buletinului de identitate. 

Art. 167 CPC, stipulează actele care se anexează la cererea de chemare în judecată, iar 

art. 170 CPC prevede temeiurile restituirii cererii de chemare în judecată. 

Astfel, Legea nu prevede ca temei de restituire a cererii de chemare în judecată  

neanexarea copiei buletinului de identitate. 

Deci, judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Elena Cojocari a restituit 

cererea de chemare în judecată sus menţionată, cu încălcarea prevederilor Codului de procedură 

civiă. 

În şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii judecătorul Elena Cojocari a menţionat 

că semnătura de pe cererea de chemare în judecată i s-a părut dubioasă deaceia a solicitat copia 

buletinului de identitate pentru a le putea contrapune. Regretă faptul dat, iar pe viitor va evita 

astfel de întîmplări. 

Examinînd materialele prezentate şi elucidînd circumstanţele, Consiliul consideră 

necesar de a lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea examinării petiţiei 

doamnei Natalia Pavel. 

În contextul celor menţionate, Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit prevederilor 

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 lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea examinării petiţiei  

Nataliei Pavel, referitor la acţiunile  judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Elena 

Cojocari. 

2. A atenţiona judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Elena Cojocari, asupra 

respectării normei legale. 

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Magistraturii       Nichifor Corochii 

 


