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Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar 

Avand in componenta sa: 
Presedintele completului 	 Domnica Manole 
Membrii 	 Vitalie Gamurari 

Stefan Teleued 

Verificand contestatia depusA de dl Ivan FrunzA, impotriva deciziei Inspectiei Judiciare, emise 
in privinta judecatorului Curtii de Apel ChisinAu, Elena Cobzac, 

CONSTATA: 

La 19.01.2016, a parvenit contestatia din partea dl Ivan FrunzA, impotriva deciziei Inspectiei 
Judiciare din 23.12.2015, prin care solicits tragerea la raspundere disciplined a judecAtorului Curtii 
de Apel Chisinau, Elena Cobzac. 

Autorul contestatiei isi exprima dezacordul cu decizia adoptatA de Curtea de Apel Chisinau 
(judecator Cobzac Elena) in cadrul cererii de recurs pe care acesta are calitatea de condamnat, cu 
actiunile Penitenciarului nr. 13, a procurorului si a conditillor de detentie. Dlui solicit' examinarea 
circumstanelor expuse, reactionarea respectivA cu luarea de mAsuri &IA de persoanele vinovate. 

Inspectia Judiciary prin decizia din 23.12.2015 a respins sesizarea depusA anterior de dl Ivan 
FrunzA ca find vddit neintemeiatd. In decizie este mentinat ca dl FrunzA Ivan nu s-a expus direct la 
incAlcarea prevederilor art. 4 al. 1) al Legii cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, 
expunandu-si doar dezacordul cu holearea Curtii de Apel Chisinau din 17.11.2015, pe care a 
anexat-o la sesizare. 

Completul de admisiblitate mentioneaza ca Colegiul Penal al Curtii de Apel ChisinAu 
(completul de judecath compus din lovu Gh., presedinte, judecatori Cobzac E., Babenco B.), la 
17.11.2015 a examinat cererea de recurs a condamnatului FrunzA I. impotriva incheierii din 
28.08.2015 privind transferul executarea pedepsei in Peniencirul nr. 9 Pruncul, invocand actiunile 
ilegale ale administratiei Penitenciarului nr. 13 privind detinerea ilegalA sub arest. 

Prin decizia Curtii de Apel Chisindu din 17.11.2015 recursul declarat de condamnatul FrunzA 
I. a fost respins ca inadmisibil cu mentinerea incheierii JudecAtoriei Centru mun. Chisinau din 
21.08.2015 pri care a fost respinsA plangerea condamnatului nominalizat. 

Atragem atentia, ca prin afirmatiile autorului contestatiei, precum ca judecatorul Cobzac E. 
era obligatd sa se abtina de la examinarea recursului mentionat, deoarece anterior a participat la 
emiterea mandatului de arest in privinta lui, nu au suport juridic, dat find GA judecAtorul 
nominalizat nu a judecat fondul cauzei, a examinat cererea de recurs impotriva incheierii prin care 
a fost respinsA plangerea condamnatului. 

In plus, cererea de recurs a condamnatului a fost examinald de un complet de judecata din trei 
judecatori ai Curtii de Apel ChisinAu, cu adoptarea deciziei respective, care a fost argumentata din 
materialele si probele prezentate, in conformitate cu Codul de ProcedurA Penala. 
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Referitor la pretentiile autorului contestatiei fara de actiunile administratiei penitenciarului in 
care acesta este detinut, indicAm °A el este in drept sa inainteze respectivele pretentii in modul 
stabilit de acele normative ce reglementeazd statutul de condamnat, drepturile sale $i obligatiile 
administra;iei. 

Completul de admisibilitate atentioneazA ca autorul contestatiei nu face referinte la vre-o 
abatere disciplinary prevazurd de lege, doar se expune asupra dezacordului sau cu decizia Cecil de 
Apel Chignau, argumentele sale nu sunt bazate pe un act de justitie al instantei prin care ar fi fost 
constatat faptul ca instanta de judecata la examinarea cauzei ar fi aplicat intentionat sau din 
neglijentA gravy legislatia contrar practicii udiciare uniforme. 

In contextul celor invocate, Completul de admisibilitate reafirmA ca nu este in drept sa se 
implice in examinarea cauzelor judecate de instantele competente, sa se expuna., sa aprecieze 
legalitatea temeinicia hotaririlor judecatoregi, sa anuleze holdrarea judecAtoreascA, se dea careva 
indicatii judecatorului respectiv sau sa dea careva consultatii petitionarilor. 

Nimeni in afara instantelor judecAtoregi in ordinea stability de atac nu este in drept sa se 
implice in examinarea cauzelor la instantele judecAtoregi competente sau sa se expunA asupra 
legalitatii $i temeiniciei hotararilor emise. 

Conform art. 19 al Legii cu privire la statutul judecAtorului, judecatorul nu poate fi tras la 
raspundere pentru opinia sa exprimata in infdptuirea justitiei pentru hotArdrea pronuntatd, dace 
nu va fi stability, prin sentinta definitivA, vinovatia lui de abuz criminal. 

In contextul dezbaterilor avute, Completul de admisibilitate a constatat ca. Inspectia Judiciary 
a avut dreptate atunci and a respins sesizarea depusA, deoarece in actiunile judeatorului Ctulii de 
Apel ChignAu, Elena Cobzac nu s-a constatat abatere disciplinary in sensul art. 4 al Legii cu privire 
la raspunderea disciplined a judecAtorului. 

Completul de admisibilitate constata ca insAg faptele invocate in contestatie nu fac parte din 
temeiurile de atragere la faspundere disciplinary a judecatorului. 

Examinand obiectul contestatiei, Completul de admisibilitate a ajuns la concluzia ca faptele 
expuse in contestatie nu intrunesc conditiile ce fac parte din lista abaterilor disciplinare, prevazute 
de art. 4 al Legii cu privire la raspunderea disciplined a judecAtorilor. 

In contextul celor enuntate, conducandu-se de prevederile art. 29 alin. (2) lit. (a) al Legii Nr. 
178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judeatorilor, Completul de 
admisibilitate, 

HOTARASTE: 

Se respinge contestalia depusA de depusA de dl Ivan Frunze, impotriva deciziei Inspectiei 
Judiciare, emise in privinta judecAtorului Curtii de Apel Chignau, Elena Cobzac. 

Hole/area este irevocabila. $i nu se supune nici unei cal de atac. 
Holdrarea completului de admisibilitate se expediaza pArtilor $i se public-
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Presedintele completului 	 Domnica MamieCY/9/4i, 
,444,aret 

Stelian TeleucA 

pagina web a 

Membrii 	 Vitalie Gamurari 
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