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COLEGIUL DE EVALUARE A PERFORMANJELOR JUDECATORILOR
PE LINGA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
f\n componen^a:

Presedintelui Colegiului:

Svetlana NOVAC

Membrilor Colegiului:

Nicolae GORD1LA
Ghenadie ENI
luIiaGROSU
Diana SCOBIOALA

examinand in sedin^a publica proccdura de evaluare in privin^a judeeatorului
Judecatoriei Briceni, Ghenadie Comer/an, declansata in temeiul prevederilor arl. 30
alin. (4) din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privirc la sclec^ia, evaluarea
performan^elor si cariera judecatorilor, Colcgiul de evaluare
C ON STA TA:
Conform Graficului de evaluare a performantelor judecatorilor, aprobal prin
Ilotarirea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/22 din 09.07.2013, to^i
judecatorii din instantele najionale vor fi supusi procedurii de evaluare ordinara. Prin
Decrctul Presedintelui Republicii Moldova nr. 969 din 29.12.2006, Ghenadie
Comerzan a fost numit in functia de judecator la Judecatoria Riscani, iar prin
Decretul Presedintelui RM nr. 137 din 04.03.2008, a fost numit, prin transfer, in
functia de judecator la Judecatoria Briceni. La 23.09.201 1, prin Decretul
Presedintelui interimar al RM nr. 428, Ghenadie Comerzan a fost numit in functia de
vicepresedinte al Judecatoriei Briceni. Respcctiv, in conformitate cu criteriile si
indicii prevazu^i de Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii si proccdura de
evaluarc a performan^elcr judecatorilor, adoptat prin hotanrea CSM nr. 212/8 din
05.03.2013, membrii Colegiului de Evaluare a Performantelor Judecatorilor au
efectuat verificarea activitatii judeeatorului Judecatoriei Briceni, Ghenadie
Comerzan, stabilind urmatoarele.
Conform Notei informative prezentate de catre judccatorul nominalizat, rata de
solu^ionare a dosarelor a fost calculata dupa cum urmeaza:
Pentru anul 2011, judecatorul din 657 de cauze repartizate, a examinat 572,
eeea ce constituie 87,07% (pe instan^a 90,47%);
Pentru anul 2012, judecatorul din 598 de cauze repartizate, a examinat 478,
ceea ce constituie 79,9% (pe instanja 87,92%);

Pentru anul 2013, judecatorul din 513 dc cauze repartizate, a examinat 465,
ceea ce constituie 90,7% (pe instan^a 90,94%).
Reiesind din rata de solu^ionare a dosarclor pentru anii men^iona^i, indicatorul
se apreciaza de catre Colegiul de evaluate cu punctajul 8.
Conform informa^iei prezentate, pentru perioada 201 1-2013, in care Ghenadie
Comerzan a actlvat in calitate de judecator, pentru perioada 2011, an fost depistate 3
dosare civile si 2 dosare penalc, aflate in examinare mai mult de 12 luni; pentru anul
2012 - 1 dosar civil si 1 dosar penal aflate in procedura mai mult de 12 luni, si 1
dosar civil aflat in procedura mai mult de 24 luni, mai mult de 36 de luni, nu au fost
depistate dosare in examinare; pentru perioada 2013, in lista dosarelor aflate in
procedura mai mult de 12 luni, este un dosar civil si nici unul penal si un dosar penal
aflat in examinare mai mult dc 24 luni, mai mult de 36 de luni, nu au fost depistate
dosare in examinare. Prin urmare, de catre judecator s-au respectat cu strictest1
drepturile participan^ilor la un proces echitabil, astfel, asigurind oricarei persoane
dreptul de a-i fi examinata cauza in mod public si in termen rezonabil. Ca motive ale
neexaminarii dosarelor fiind: transmiterca dosarelor pentru efectuarea expertizelor
judiciare; complexitatea cauzelor; neprezentarea parjilor; expcdierea dosarelor la
Curtea de Apel pentru examinarea cererilor de recurs. Reiesind din cele constatate,
indicatorul se apreciaza cu punctajul 8.
La compartimentul sus-men^ionat, fiind veriilcata pagina web a Judecatoriei
Briceni, s-a stabilit ca, pentru anul 2011, din 572 de cauze examinate, au fost
publicate toate hotaririle, cu excep\ia celor care nu pot fi publicate conform legii;
pentru anul 2012, din 478 cauze examinate, au fost publicate toate hotaririle, iar
pentru anul 2013, din 465 de cauze examinate, au fost publicate toate hotaririle, cu
excepjia celor care nu pot fi publicate conform legii. Prin urmare, se constata faptul
ca, judecatorul Ghenadie Comerzan respecta termcnul de redactare al hotaririlor,
stipulat de legislajia R. Moldova. Respectiv, Colegiul de evaluare apreciind
indicatorul cu punctajul 6.
Domnul Ghenadie Comerzan, a fost desemnat In 201 1 In calitate de membru al
grupului de lucru privind achizi^iile publicc; membru al grupului de lucru la
petrecerea achizi^iilor privind procurarea mijloacelor fixe si in anul 2012 - membru
al Comisiei de inventariere a bunurilor materialc. Totodata, In anul 2013, judecatorul
a fost desemnat in calitate de membru al Comisiei privind pregatirea pachetului de
documente la repara^ia acoperisului instan^ei. In acelasi an, a fost numit In calitate de
presedinte al Comisiei permanente de evaluare a performan{elor colective; Comisiei
de concurs; Comisiei de evaluare si sistematizare a fondului arhivistic si Comisiei de
evaluare si eviden^a a cadourilor in Judecatoria Briceni. Astfel, reicsind din cele
relatatc, indicatorul se apreciaza cu punctajul 6.
Judecatorul Ghenadie Comerzan, utilizeaza PIGD si inrcgistrarca audio a
sedin^elor de judecata, verificind totodata salvarea inregistrarilor audio pe CD cu
anexarea acestora la dosar. Cunoaste si aplica programele Word, Kxccl, Adobe, s.a.
in activitatea de zi cu zi, poseda capacitatea de a utiliza posta electronica si de a
naviga pc internet. Prin urmare, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu
punctajul 5.
Informatia privind procentajul hotariri lor/Incheieri lor mcnpnute din cele
contestate este urmatoarea:
Pentru anul 201 1, din 41 de hotariri contestate, 16 au fost mcnjinute (39,02%);
Pentru anul 2012, din 30 de hotariri contestate, 20 au fost men^inute (66,66%);

Pentru anul 2013, din 29 hotariri contestate, 23 au fost men^inute (79,31%).
Astfel, Colegiul de evaluare a apreciat indicatorul cu punctajul 6.
Informatia privind numarul si procentajul hotaririlor/incheierilor casate din
cele examinate este urmatoarea:
Pentru anul 2011, din 572 cauze examinate, 25 hotariri/incheieri au fost casate
(4,37%);
Pentru anul 2012, din 478 cauze examinate, 10 hotariri/incheieri au fost casate
(2,10%);
Pentru anul 2013, din 465 cauze examinate, 6 hotariri/incheieri au fost casate
(1,29%). Respectiv, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul de evaluarc cu
punctajul 5.
Motivarea actelor de dispozijie a judecatorului este suficienta si echilibrata,
expunerea concluziilor si circumstanlelor de fapt si de drcpt pe care sc mtemeiaza
concluziilc este clara. Prin urmare, indicatorul mediu se apreciaza de catre Colegiul
de evaluare cu punctajul 7.
Domnul Ghenadie Comerzan, asigura disciplina in sedintele dc judecata are un
comportament corespunzator prevederilor legale, respecta procedura legala in sedinta
de judecata, respecta toll participants! la proces. Reicsind din celc stabilite, Colegiul
de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 8.
Conform informa^iei parvenite de la Institutul National al Justice! si al altor
institu^ii, pentru perioada anilor 201 1 - 2013, Ghenadie Comerzan a acumulat 151
ore de formare continua. Colegiul de evaluarc apreciaza indicatorul cu punctajul 7.
Conform informa^iei Inspec^iei Judiciare a Consiliului Superior al
Magistraturii, in privinja judecatorului, in perioada anilor 2011-2013, an fost depuse
4 peti^ii neintemeiate. Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 7.
In cadrul activita^ii la Judecatoria Briceni, Ghenadie Comer/an s-a manifestal
ca o personalitate corecta, responsabila si punctuala, respectind normele etice si
f\e

ale j u d e c a t o r u l u i .
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rela^iile

cu
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comporta

a m a b i l si

impartial, conducindu-se doar de lege, paslrind onoarea si prestigiul funcjiei dc^inute,
nu a comis careva fapte compromitatoare. Din aceste considerente, judecalorul se
bucura de autoritate si respect atit in cadrul colectivului Judecatoriei Briceni, cit si in
afara lui, iar prin comportamentui, disciplina si cultura sa serves.te drept exemplu
pentru intreg colectivul Judecatoriei Briceni. Avind in vedere cclc expusc, Colegiul
de evaluarc a apreciat indicatorul cu punctajul 7.
Reiesind din informatia prezentata dc catre Colegiul disciplinar, in perioada
anilor 2011-2013, nu au fost inregistrale si examinate proceduri disciplinare in
privin^a judecatorului Ghenadie Comerzan. Luind in considerate cclc constatate,
Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.
Careva date referitor la hotaririle adoptate de catre judecatorul Judecatoriei
Brieeni, Ghenadie Comerzan, care au fost obicct de examinare la Curtea Huropeana,
nu sunt, rcspectiv, Colegiul de evaluare apreciaza indicatorul cu punctajul 0.
In calitate de recomandari, in vederea inlaturarii deficien^elor depistate si
imbunataprii performan^elor profesionale, Colegiul de evaluare propune
judecatorului Ghenadie Comerzan, la motivarea hotaririlor sa se faca trimitere mai
mult la practica judiciara, inclusiv la CEDO; sa aplice mai aprofundat legea
materials.
In urma cvaluarii, judecatorul Judecatoriei Briceni, Ghenadie Comerzan, a
acumulat un total de 80 de puncte.
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In baza celor expuse, Colegiul de evaluare calauzindu-se de prevederile art.
22, 23 si 24 din Legea nr. 154 din 05.07.2012 cu privire la selectfa, evaluarea
performantelor si cariera judecatorilor,
HOTARA$TE
A acorda calificativul
in urma sus^inerii evaluarii
performantelor, domnului Ghenadie COMERZAN, judecatorul Judecatoriei
Briceni.
Hotarirea poate fi atacata la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de
10 zile lucratoare de la data adoptarii, prin intermediul^Coleglului de evaluare a
performantelor judecatorilor.
Pres.edintele Colegiului de Evaluare
a Performan^elor Judecatorilor

Svetlana NO VAC

Membrii Colegiului de Evaluare
a Performantelor Judecatorilor

Nicolae GORDILA
Ghenadie ENI
Diana SCOBIOALA
luliaGROSU

