
 

 H O T Ă R Î R E  

cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 26/8 din 07 septembrie 

2012 privind aplicarea sancţiuniii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei 

Bălţi, Valeriu Pădurari 

 

30 octombrie 2012        mun. Chişinău  

nr. 672/33 

  

Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar 

nr. 26/8 din 07 septembrie 2012 privind aplicarea sancţiuniii disciplinare în 

privinţa judecătorului Judecătoriei Bălţi, Valeriu Pădurari, audiind informaţia 

membrului CSM Dina Rotarciuc, Consiliul Superior al Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă :  

 

În baza dispoziţiei membrului de drept, al Consiliului Superior al 

Magistraturii, Procurorul General Valeriu Zubco, a fost pornită procedura 

disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Bălţi, Valeriu Pădurari, în 

temeiul art. 22 alin. (1) lit. a), f
1

), şi k) din Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu 

privire la statutul judecătorului (încălcarea obligaţiei de imparţialitate; încălcarea 

din motive imputabile a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură 

sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei; încălcarea normelor Codului 

de etică al judecătorului), la examinarea demersurilor procurorilor procuraturii 

mun. Bălţi, L. Gagiu şi R. Buza privind prelungirea termenului arestării preventive 

a învinuitului  Gasparean Sedrac şi Rauh Alexandru. 

Totodată, judecătorului Valeriu Pădurari i s-a invocat şi încălcarea legislaţiei 

la examinarea cauzei penale Şaitan Roman şi anume la stabilirea pedepsei acestuia. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 26/8 din 07 septembrie 2012,  

judecătorului Judecătoriei Bălţi, Valeriu Pădurari, i-a fost aplicată sancţiune 

disciplinară sub formă de avertisment.  

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, însă Consiliul Superior al Magistraturii consideră că sînt temeiuri 

pentru invalidarea hotărîrii nominalizate. 

Dim materialele cauzei rezultă că judecătorul Judecătoriei Bălţi Valeriu 

Pădurari a comis nu o singură abatere, ci o încălcat normele imperative în 3 cazuri 

dînd dovadă de incompetenţă profesională şi generînd îndoieli în obiectivitatea sa 

la examinarea demersurilor sus menţionate. 

Consiliul Superior al Magistraturii, reeşind din prevederile art. 21 alin. (4) 

lit. b), alin.(5) al Legii nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, consideră oportun adoptarea unei noi hotărîri prin care Judecătorul 

Judecătoriei Bălţi Valeriu Pădurari  urmează să fie sancţionat pentru abaterile 

comise în cauza dată. 



În astfel de circumstanţe, Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate 

cu art. 21 alin. 4, art. 21 alin. 5 şi art. 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

1. A invalida hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 26/8 din 07 septembrie 

2012 în privinţa judecătorului Judecătoriei Bălţi, Valeriu Pădurari.  

2. A adopta o nouă hotărîre în privinţa judecătorului judecătoriei Bălţi, 

Valeriu Pădurari, prin care ultimului i se aplică sancţiune discilinară sub formă de 

mustrare.   

3. Prezenta hotărîre se expediază pentru cunoştinţă persoanelor interesate.  

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Magistraturii      Nichifor Corochii 


