
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea sesizării 

directorului adjunct al SIS, Vadim Vrabie, referitor la acţiunile judecătorilor  

Nelea Budăi şi Nina Traciuc 

18 decembrie 2012                                                                         mun. Chişinău 

Nr. 800/38 

Examinând chestiunea cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare 

pe marginea sesizării directorului adjunct al SIS, Vadim Vrabie, referitor la 

acţiunile judecătorilor Nelea Budăi şi Nina Traciuc, audiind informaţia domnului 

Alexandru Arseni, Consiliul Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul directorului 

adjunct al SIS, Vadim Vrabie, în care se invocă admiterea de către instanţa 

judecătorească a unor probe presupus false şi majorarea nefondată a datoriei 

întreprinderii de stat ”Moldtranselectro” Chişinău  de către SC ”Termoelectrica” 

SA Bucureşti la examinarea unei cauze civile respective. 

Verificarea argumentelor descrise în demers a fost dispusă Inspecţiei 

judiciare, care, în principal, a constatat următoarele. 

Istoria cauzei începe încă din anul 2005 când, prin încheierea Curţii de Apel 

Economice, a fost recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova sentinţa arbitrală a 

Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie a României şi a mun. Bucureşti. 

Pe parcurs, au avut loc mai multe acţiuni în diverse instanţe de judecată şi au 

fost emise un şir de acte judecătoreşti, în prezent dosarul aflându-se pe rol la 

Curtea de Apel Chişinău, în procedura judecătorilor Nelea Budăi şi Nina Traciuc. 

În situaţia în care cauza este încă la etapa examinării, Consiliul Superior al 

Magistraturii concluzionează că implicarea în procesul de verificare a celor 

invocate în demersul directorului adjunct al SIS, Vadim Vrabie, privind aprecierea 

acţiunilor  judecătorilor Nelea Budăi şi Nina Traciuc ar constitui o imixtiune în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei. 

Având în vedere cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, 

călăuzindu-se de dispoziţiile art.13 din Legea privind organizarea judecătorească, 

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 sesizării 

directorului adjunct al SIS, Vadim Vrabie, referitor la acţiunile judecătorilor Curţii 

de Apel Chişinău, Nelea Budăi şi Nina Traciuc. 

 2. A constata faptul neadmiterii imixtiunii în activitatea de judecare a 

dosarului dat aflat în procedura judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Nelea Budăi 

şi Nina Traciuc. 

 3.Prezenta Hotărâre se expediază Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

 

Preşedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii                                                              Nichifor Corochii 


