
H O T A R I R E
Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii

Nr.
16 noiembrie 2018 mun. Chisinău

în componenţa: 
Preşedintele Colegiului 
Membrii Colegiului

Nadejda Toma 
Anatolie Minciuna
Elena Cobzac 
Aliona Miron 
Stela Botnaru 
Angela Otean

examinând contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva 
hotărârii nr. 2 6 5 /9  din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, 
emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chisinău, Mînăscurtă Igor, 
Clima Vladislav şi Malîi Ala

Argumentele sesizării
l .L a  22 mai 2018 şi 05 iunie 2018, în adresa Consiliului Superior al 

Magistraturii au parvenit petiţiile lui Gociu Vasile, prin care solicită tragerea la 
răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chisinău, Mînăscurtă Igor, 
Clima Vladislav si Malîi Ala.

3

Prin dispoziţia Inspectorului-judecător principal din 23 mai 2018, petiţia 
înaintată de Gociu Vasile s-a înregistrat ca sesizare şi s-a repartizat pentru 
verificare Inspectorului-judecător principal, Clima Nicolae.

Prin dispoziţia Inspectorului-judecător principal din 06 iunie 2018, 
sesizarea lui Gociu Vasile s-a redistribuit pentru verificare 
Inspectorului-judecător, Moldovan Sveatoslav.

Prin dispoziţia Inspectorului-judecător principal din 06 iunie 2018, 
sesizarea lui Gociu Vasile depusă la 05 iunie 2018 s-a repartizat pentru verificare 
Inspectorului-judecător, Moldovan Sveatoslav.

Prin încheierea Inspectorului-judecător Moldovan Sveatoslav din 06 iunie 
2018 sesizările s-au conexat pentru a fi examinate într-o singură procedură.

în sesizare se indică că, în procedura Judecătoriei Chisinău, sediul Ciocana 
s-a aflat pricina civilă la acţiunea lui Volcov Vladimir împotriva sa cu privire la 
încasarea onorariului de succes, dobânzii de întârziere şi a cheltuielilor de 
judecată şi la acţiunea reconvenţională cu privire la contestarea contractului de 
asistenţă juridică.

C O N S T A T Ă :



Dosarul a fost repartizat pentru examinare judecătorului Mînăscurtă Igor, 
care prin hotărârea din 16 mai 2017, a admis parţial acţiunea lui Volcov Vladimir 
şi a respins acţiunea reconvenţională, ca fiind neîntemeiată.

în şedinţa de judecată a primei instanţe a solicitat dispunerea efectuării 
expertizei grafoscopice, însă judecătorul Mînăscurtă Igor nu s-a expus în privinţa 
acestei cereri.

Curtea de Apel Chişinău prin decizia din 12 octombrie 2017, a respins 
apelul declarat de el şi a menţinut hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana 
din 16 mai 2017.

Curtea Supremă de Justiţie prin decizia din 04 aprilie 2018, a casat decizia 
Curţii de Apel Chişinău din 12 octombrie 2017 şi a trimis pricina spre rejudecare 
în ordine de apel, din motiv că instanţele inferioare nu s-au expus în privinţa 
cererii de efectuare a expertizei.

La Curtea de Apel Chişinău pricina a fost repartizată pentru examinare 
completului format din judecătorii: Clima Vladislav-preşedinte,
Palanciuc Ecaterina şi Malîi Ala - raportor.

Consideră Gociu Vasile că judecătorul Mînăscurtă Igor nu a fost în drept să 
examineze pricina şi era obligat să declare abţinere, deoarece este rudă apropiată 
a reclamantului Volcov Vladimir.

Astfel, mama judecătorului Mînăscurtă Igor este sora reclamantului 
Volcov Vladimir, respectiv ultimul este unchiul judecătorului Mînăscurtă Igor.

Aceste circumstanţe i-au devenit cunoscute recent, iar judecătorul 
Mînăscurtă Igor a manifestat lipsă de imparţialitate şi obiectivitate Ia examinarea 
cauzei.

Judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Clima Vladislav, Palanciuc Ecaterina şi 
Malîi Ala, i-au respins demersul din cererea de apel suplimentară şi din cererea 
de reclamare a probelor.

Respingerea demersurilor îi dau temei de a constata o bănuială rezonabilă 
despre imparţialitatea acestor judecători.

Judecătorii Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala anterior au activat 
la judecătoria Chişinău, sediul Ciocana şi au un interes personal în rezultatul 
dosarului.

Anterior judecătorul Malîi Ala a fost referentul judecătorului Clima Nicolae, 
iar ultimul este tatăl magistratului Clima Vladislav.

în şedinţa de judecată din 23 mai 2018 a solicitat instanţei de apel 
dispunerea efectuării expertizei grafoscopice, însă şi acest demers a fost respins.

Consideră că judecătorii vizaţi nu sunt obiectivi şi nu execută indicaţiile 
instanţei de recurs, aceasta fiind o circumstanţă obiectivă de imparţialitate.

Judecătorul Clima Vladislav a fost coleg de facultate cu fiica lui 
Volcov Vladimir, ambii fiind absolvenţi ai promoţiei anului 1997.

în şedinţa de judecată din 23 mai 2018, a fost întrerupt de judecătorul 
Clima Vladislav care nu i-a dat posibilitate să pună întrebări intimatului 
Volcov Vladimir, pe când ultimul nu a fost întrerupt.

Consideră autorul sesizării că toţi judecătorii urmează a fi recuzaţi.
Solicită Gociu Vasile tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor 

Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala.



Opinia Inspecţiei Judiciare
2 . La 14 iunie 2018, inspectorul-judecător al Inspecţiei Judiciare din 

subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, Moldovan Sveatoslav, 
examinând sesizarea declarată de către Gociu Vasile, referitor la faptele care pot 
constitui abateri disciplinare, comise de către judecătorii Curţii de Apel Chisinău, 
a întocmit decizia nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m, prin care a respins 
sesizarea mentionată, ca fiind vădit neîntemeiată.
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Constatările completului de admisibilitate
3 . Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar de pe lângă 

Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea nr. 2 6 5 /9  din 03 septembrie 
2018 a dispus respingerea contestaţiei depuse de către petiţionarul Gociu Vasile, 
împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 14 iunie 2018, de respingere a sesizării 
prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a 
judecătorilor Curţii de Apel Chisinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala.

Argumentele contestaţiei
4.Nefiind de acord cu hotărârea nr. 2 6 5 /9  din 03 septembrie 2018 a 

Completului de admisibilitate nr. 1, petiţionarul Gociu Vasile a depus o 
contestaţie, prin care a solicitat admiterea acesteia, anularea hotărârii contestate 
şi atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chisinău, 
Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala.

Aprecierea Plenului Colegiului Disciplinar
5. Analizând temeiurile invocate în contestaţie prin prisma materialelor 

cauzei disciplinare, verificând decizia Inspecţiei Judiciare din 14 iunie 2018 şi 
hotărârea Completului de admisibilitate nr. 2 6 5 /9  din 03 septembrie 2018, 
ţinând cont de opinia contestatarului susţinută în şedinţa Plenului, Colegiul 
disciplinar ajunge la concluzia că în vederea examinării obiective şi 
multiaspectuale a cauzei, contestaţia înaintată de către petiţionarul Gociu Vasile 
urmează a fi admisă spre examinare cu preluarea cauzei disciplinare spre 
examinare în fond.

în sensul prevederilor art. 29 alin. [2] lit. b) din Legea nr. 178 din 25 iulie 
2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, este de înţeles că 
Plenul colegiului disciplinar, în cazul contestării hotărârii de respingere a 
sesizării, poate dispune admiterea contestaţiei şi preluarea cauzei disciplinare 
spre examinare în fond.



Prin urmare, reieşind din circumstanţele constatate, Plenul Colegiului 
disciplinar conchide că este necesar de a admite contestaţia înaintată de către 
Gociu Vasile, şi de a prelua cauza disciplinară spre examinare în fond.

în conformitate cu art. 29 alin. [2] lit. b] din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 
cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Plenul Colegiului 
disciplinar

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se admite contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva hotărârii 
nr. 265 /9  din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind 
menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m 
din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, 
Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre 
examinare în fond.

Hotărârea este irevocabilă.

Preşedintele Colegiului Nadejda/Toma

Membrii Colegiului Anatolie Minciuna

Elena Cobzac 

Aliona Miron 

Stela Botnaru

Angela Otean
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