
HOTARIRE 

30 octombrie 2015 	 mun. Chisinau 

Nr.  . /30fr 

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe linga Consiliul 
Superior al Magistraturii in componenta: 

Presedinte sedintei: - Elena Covalenco 
Membrii: 	- Victor Boico 

- Olesea Plotnic 

examinind contestatia din 14 mai 2015 a cet. Ludmila Zubcova, impotriva deciziei 
Inspectiei judiciare din 30 martie 2015 privitor la faptele care pot constitui abateri 
disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Riscani, mun.Chisirau, Nina Arabadji, 

CONSTATA: 

La data de 16 martie 2015, in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a 
parvenit sesizarea cet. Ludmila Zubcova, care si-a expus dezacordul la actiunile 
judecatorului Judecatoriei Riscani, mun. Chisindu, Nina Arabadji exprimate prin 
emiterea hotaririi din 29.12.14 referitor la incasarea de la ea in beneficiul CCL a 
22184,09 lei si respingerea cerintelor invocate de d-ei in actiune. 

Petitionara considerd ca., la examinarea cauzei nominalizate, de care judecatorul 
Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau, Nina Arabadji a fost adoptata o hotarire ilegala, 
cu incalcarea de catre judecator a normelor de procedure si incalcarea dreptului 
autorului sesizarii la un proces echitabil. 

Potrivit deciziei Inspectiei judiciare din 30 martie 2015, a fost respinsa sesizarea 
cet. Ludmila Zubcova, pe motiv ca invinuirile aduse judecatorului nominalizat in 
sesizare nu fac parte din lista abaterilor disciplinare, prevazute de art.4 din Legea cu 
privire la faspunderea disciplinary a judecatorilor, astfel incit sesizarea find una vadit 
neintemeiata. 

Nefiind de acord cu decizia Inspectiei judiciare din 30 martie 2015, cet. Ludmila 
Zubcova la data de 14 aprilie 2015 a depus o contestatie in adresa Completului de 
admisibilitate solicitind anularea deciziei Inspectiei judiciare din 30 martie 2015 cu 
privire la respingerea sesizArii. 

Analizind temeiurile invocate in contestatie si materialele administrate, precum 
si decizia Inspectiei judiciare din 30 martie 2015, Completul de admisibilitate conchide 
ca contestatia declarata de cet. Zubcova Ludmila urmeaza a fi respinsa din urmatoarele 
considerente. 

In procesul verificarii circumstantelor expuse in contestatie, Completul de 
admisibilitate nu a constatat careva abateri disciplinare, prevazute de art.4 din Legea 
cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor in actiunile judecatorului 
Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau, Nina Arabadji. 



In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca, la data de 29 decembrie 2014 
Judecatoria Riscani, mun. Chisinau ( presedinte de sedinta find judecatorul Nina 
Arabadji) a examinat cauza civila la cererea CCL nr. 303, intervenient accesoriu SA 
CET nr. 2 impotriva lui Zubcova Ludmila privind incasarea datoriei si cererea 
reconventionala a lui Zubcova Ludmila intervenient accesoriu Inspectoratul Principal 
de Stat pentru Supravegherea Pietii, Metrologiei si Protectiei Consumatorilor 
impotriva CCL nr. 303 si SA CET nr. 2, privind incasarea prejudiciului material si 
moral cauzat, anularea sumei din facturile (scale, obligarea inlaturarii incalcarilor 
admire si incasarea cheltuielilor de judecata. 

Prin hotarirea nominalizata instanta de judecata a admis cererea CCL nr.303 cu 
incasarea de la Zubcova Ludmila a datoriilor si taxei de stat in sums de 22184,09 lei, 
iar cererea lui Zubcova Ludmila find respinsa ca neintemeiata. 

In consecintd, petitionara considers ca hotarirea pronuntatd de judecatorul Nina 
Arabadji, este una ilegala si care vadit sfideaza normele de procedure civila si practica 
judeciciard a Republicii Moldova. 

Completul de admisibilitate retine ca, referitor la argumentele invocate in 
contestatie/sesizare, autorul se limiteaza la un dezacord cu hotarirea Judecatoriei 
Riscani, mun. Chisinau, care in esenta i-a asigurat dreptul de a recurge la calea 
ordinary de atac in modul si termenul prevazut de lege in instanta ierarhic superioard, 
care si este competenta de a verifica legalitatea hotaririlor instantei de fond. 

Mai mult ca atit, se atesta faptul ca instanta de judecata a motivat hotarirea 
reiesind din probele prezentate in sedintele de judecata, cu explicarea partilor 
dreptului de contestare, a ordinii, termenului si instanta in care poate fi depusa 
contestarea. 

Nemultumirea autorului sesizarii cu procesul de examinare a pricinii sau 
hotarirea emisa a instantei de judecata nu-i bazata pe un act de justitie a instantei de 
judecata ierarhic superioare, prin care ar fi fost constatat faptul ca instanta de judecata 
inferioard la examinarea pricinii a aplicat intentionat sau din neglijenta grave legislatia 
contrar practicii judiciare uniforme sau ca a incalcat normele imperative ale legislatiei 
in procesul de infaptuire a justitiei. 

De asemenea, Completul de admisibilitate stabileste ca la depunerea sesizarii 
petitionara nu a respectat prevederile art.20 din Legea cu privire la raspunderea 
disciplinary a judecatorilor, or potrivit art.20 alin.(2) din legea respective, se considers 
vddit neintemeiata sesizarea in care sint invocate fapte care nu fac referinta la abaterile 
prevazute de art.4, cdreia i-a expirat termenul de prescriptie prevazut la art.5 sau care 
este declarata repetat, fara a aduce not probe. 

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea 
judecatoreascd, justitia se infaptuieste prin intermediul instantelor judecatoresti: Curtea 
Suprema de Justitie, Curtile de Apel si  judecatorii. 

Nimeni in afard instantelor judecatoresti in ordinea stabilita de atac nu este in 
drept sa se implice in examinarea cauzelor la instantele judecatoresti competente sau sa 
se expund asupra legalitatii si  temeiniciei hotaririlor emise, astfel motivele 
dezacordului cu actele de justitie pot fi expuse doar in ordinea stabilita de atac a 
hotaririlor judecatoresti. 



Completul de admisibilitate reline ea, referitor la argumentele invocate in 
sesizare/contestatie, autorul se limiteaza la un dezacord cu solutia adoptata de 
JudecAtoria Riscani, mun. Chisinau si pretinsele incalcari procesuale indicate de 
autorul sesizarii tin de competenta instantei de apel, astfel inch aprecierea actiunilor 
procesuale a instantei de fond nu tine de competenta Completului de admisibilitate din 
cadrul Colegiului disciplinar. 

Independenta autoritatii judecatoresti, presupune interdictia imixtiunii in 
infaptuirea justitiei. 0 garantie suplimentard in acest context se contine in art.19 
alin.(3) din Legea cu privire la statutul judecatorului, potrivit cdruia "Judeceitorul nu 
poate fi tras la raspundere pentru opinia sa exprimatei in infaptuirea justitiei ¢i pentru 
hotarirea pronuniata daca nu va fi stability, prin sentinki definitiva, vinovafia lui de 
abuz criminal". 

Totodata, Completul de admisibilitate remand ca, judecatorul poate fi tras la 
raspundere disciplinary doar in cazul in care, in urma verificarii argumentelor 
contestatiei, s-a constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei 
abateri disciplinare de ckre judecAtor. 

Completul de admisibilitate din cadrul Colegiului disciplinar mentioneaza ca, 
pentru a reline in sarcina judecatorului savirsirea unei abateri disciplinare, urmeaza a 
se stabili daca abaterea disciplinare este prevazuta de lege, data sunt intrunite 
elementele constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectivy si subiectivd. In lipsa 
unuia dintre aceste elemente abaterea disciplinard nu subzista si, deci, nu poate fi 
angajata raspunderea disciplinard a judecatorului. 

In acest context, Completul de admisibilitate considers drept neintemeiata 
contestatia depusa de care cet. Zubcova Ludmila in legaturd cu ce aceasta urmeaza a 
fi respinsk 

Reiesind din cele expuse si conform art.18, 27-29 din Legea nr.178 din 
25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinard a judecatorilor, Completul de 
admisibilitate al Colegiului disciplinar, 

HOTARASTE: 

Se respinge contestatia depusa de cet. Zubcova Ludmila impotriva deciziei 
Inspectiei judiciare din 30 martie 2015, de respingere a sesizkii acesteia din 16 martie 
2015, privind tragerea la raspundere disciplinath a judecatorului Judecatoriei Riscani, 
mun.Chisinki, Nina Arabadji. 

Hotkirea este irevocabila si nu se supine nici unei cai de atac. 
Hotarirea completului de admisibilitate se expediaza pArtilor si se publicd pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

Presedinte 

Membrii 

'Elena Covalenco 

Victor Boico 

Olesea Plotnic 
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