
H O T A R I R E

Colegiul Disciplinar de pe Iinga 
Consiliul Superior al M agistraturii

26 septembrie 2014 
Nr. 31/7
Avind in components sa: 
Presedintele Colegiului 
Vice-presedintele Colegiului 
Membrii Colegiului Disciplinar

mun. Chisinau

Valeriu Doaga 
Domnica Manole 
Elena Covalenco 
Victor Boico 
Olesea Plotnic 

Nicolae Sadovei 
Sergiu Ursu

a examinat, in sedinta publica, procedura disciplinary intentata la data de 22 mai 2014, 
de catre membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Mihai Poalelungi, in 
privinta judecatorului Judecatoriei Centru mun. Chisinau, Garri Bivol, in temeiul art. 22 alin. 
(1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecatorului,-

C O N S T A T A :

Argumentele partilor.
1. Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare semnata de membrul de drept al 

Consiliului Superior al Magistraturii, Mihai Poalelungi, judecatorul Judecatoriei Centru mun. 
Chisinau, Garri Bivol, este invinuit de comiterea abaterii disciplinare prevazute de art. 22 
alin. (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecatorului, constituie abatere disciplinary -  
incalcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate in procedura 
sau incalcarea normelor imperative ale legislapei.

2. Semnatarul dispozitiei de intentate a procedurii disciplinare indica ca, la data de 06 
martie 2014, iCS „Farmina” SRL s-a adresat in Judecatoria Centru mun. Chisinau cu о cerere 
de chemare in judecata catre Camera de Licentiere cu privire la contestarea actului 
administrativ. La data de 07 martie 2014, in mod aleatoriu, dosarul i-а fost repartizat 
judecatorului Nicolae Costin, fiindu-i atribuit nr. 3-1498/14.

3. Prin incheierea din 10 martie 2014, judecatorul Nicolae Costin a dispus intentarea 
procesului civil la cererea de chemare in judecata inaintata de ICS „Farmina” SRL catre 
Camera de Licentiere cu privire la contestarea actului administrativ. Prin alta incheiere, din 
aceeasi data, sedinta de judecata a fost fixata pentru data de 04 aprilie 2014, ora 14:00.

4. Mentioneaza autorul dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare ca, la data de 07
/V t

aprilie 2014, ICS „Farmina” SRL a inregistrat repetat in Judecatoria Centru mun. Chisinau о
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cerere de chemare in judecata catre Camera de Licentiere a RM  privind anularea actului 
administrativ. De fapt, cererea inregistrata la data de 07 aprilie 2014, este identica cu cererea 
inregistrata la data de 06 martie 2014.

5. Se arata in dispozitia mentionata ca, la data de 07 aprilie 2014, in mod aleatoriu, 
cererea de chemare in judecata din 07 aprilie 2014 i-а fost repartizata judecatorului Garri 
Bivol, dosarului fiindu-i atribuit nr. 3-1676/14. Prin incheierea din 08 aprilie 2014 
judecatorul Garri Bivol a dispus fixarea termenului de judecare a cauzei pentru data de 17 
aprilie 2014 ora 09:15.

6. La data de 15 aprilie 2014, Camera de Licentiere a RM  i-а adresat judecatorului Garri 
Bivol о cerere, formulata in scris §i inregistrata cu nr. 2326, cu privire la scoaterea de pe rol a 
actiunii ICS „Farmina”, in drept, cererea fiind intemeiata pe prevederile art. 267 lit. d) din 
Codul de procedura civila.

7. Astfel, la data de 23 aprilie 2014, judecatorul Garri Bivol, prin incheiere, a dispus 
respingerea cererii de scoatere de pe rol a actiunii ICS „Farmina” catre Camera de Licentiere 
privind anularea actului administrativ, iar prin hotarirea din aceea§i data, actiunea reclamantei 
ICS „Farmina” a fost admisa integral.

8. Considera autorul dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare ca, prevederile art.
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267 lit. d) CPC RM  sunt imperative §i nu pot fi aplicate la discretia instantei de judecata. In 
context, se arata ca, materialele cauzelor civile nr. 3-1498/14 §i 3-1676/14, atesta ca, procesul 
civil a fost intentat in temeiul unor cereri absolut identice, atit dupa continut, cat §i dupa 
forma lor. Prin urmare, este indiscutabil ca pe rolul judecatorului Garri Bivol a fost pusa о 
cerere in care litigiul este dintre acelea§i parti, cu privire la acela§i obiect §i pe acelea§i 
temeiuri cu cel examinat de judecatorul Costin Nicolae, in temeiul unei cereri inregistrate 
anterior.

9. Prin urmare, autorul dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare a concluzionat ca, 
judecatorul Garri Bivol, fiind solicitat de una dintre parti sa decida asupra continuarii 
procesului prin prisma circumstantelor prevazute de art. 267 lit. d) CPC, a fost obligat sa

/V

scoata de pe rol cererea de chemare in judecata a ICS „Farmina” SRL catre Camera de 
Licentiere privind anularea actului administrativ, inregistrata de reclamant la data de 07 
aprilie 2014.

10. Judecatorul Judecatoriei Centru mun. Chisinau, Garri Bivol, prin explicatiile depuse a 
mentionat ca, nu este de acord cu dispozitia de intentare a procedurii disciplinare, indicind ca, 
pentru a solutiona cererea Camerei de Licentiere privind scoaterea cererii de chemare in 
judecata de pe rol, d-lui a anuntat о intrerupere pentru о saptamina.

11. Astfel, la data de 23 aprilie 2014, in urmatoarea §edinta de judecata, reprezentantul 
reclamantului SRL „Farmina” a solicitat respingerea cererii Camerei de Licentiere privind 
scoaterea cererii de chemare in judecata de pe rol, §i a insistat la examinarea prezentei cauze, 
prezentind judecatorului о copie a cererii adresate judecatorului Costin Nicolae, potrivit 
careia instantei i-а fost comunicat ca, reclamantul §i-a pierdut interesul fata de examinarea 
cauzei aflate in procedura judecatorului Costin Nicolae.

12. A indicat d-nul Garri Bivol ca, prin incheierea din aceea§i zi (23 aprilie 2014), a fost 
respinsa cererea de scoatere de pe rol a cauzei, pe motivul indicat mai sus, cauza fiind 
examinata cu pronuntarea hotararii.
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Aprecierea Colegiului Disciplinar.
13. Audiind explicatiile judecatorului Judecatoriei Centru mun. Chisinau, Garri Bivol, 

analizind materialele cauzei prin prisma argumentelor expuse in dispozitia de intentare a 
procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar ajunge la concluzia de a aplica judecatorului 
Garri Bivol sanctiune disciplinara sub forma de avertisment din urmatoarele considerente.

14. In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii cu privire la colegiul disciplinar 
§i raspunderea disciplinara a judecatorilor nr. 950 din 19 iulie 1996, judecatorul poate fi tras 
la raspundere disciplinara in cazul comiterii abaterilor disciplinare specificate la art. 22 din 
Legea privind statutul judecatorului.

15. Articolul 19 alin. (1) lit. a) al Legii cu privire la colegiul disciplinar §i raspunderea 
disciplinara a judecatorilor nr. 950 din 19 iulie 1996, statueaza ca, Colegiul disciplinar poate 
hotari: aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

16. Astfel, din dispozitia de intentare a procedurii disciplinare, rezulta ca, judecatorul 
Garri Bivol este invinuit de comiterea abaterii disciplinare prevazuta de art. 22 alin. (1) lit. f 1) 
al Legii cu privire la statutul judecatorului.

17. Din materialele procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar constata ca, la data de 06 
martie 2014, ICS „Farmina” SRL s-a adresat in Judecatoria Centru mun. Chi§inau cu о cerere 
de chemare in judecata catre Camera de Licentiere cu privire la contestarea actului 
administrativ, iar la data de 07 martie 2014, cererea de chemare in judecata respectiva, i-a 
fost repartizata in mod aleatoriu judecatorului Nicolae Costin, fiindu-i atribuit nr. 3-1498/14.

18. Prin incheierea din 10 martie 2014, judecatorul Nicolae Costin a dispus intenarea 
procesului civil la cererea de chemare in judecata inaintata de iCS „Farmina” SRL catre 
Camera de Licentiere cu privire la contestarea actului administrativ, fiind fixata examinarea 
cauzei pentru data de 04 aprilie 2014, ora 14:00.

19. Concomitent, se retine ca, la data de 07 aprilie 2014, iCS „Farmina” SRL a inregistrat 
repetat in Judecatoria Centru mun. Chisinau о cerere de chemare in  judecata identica, catre 
Camera de Licentiere a RM  privind anularea actului administrativ, care, la data de 07 aprilie 
2014, a fost repartizata in mod aleatoriu, judecatorului Garri Bivol, dosarului fiindu-i atribuit 
nr. 3-1676/14.

20. Prin incheierea judecatorului Garri Bivol din 08 aprilie 2014, instanta a dispus fixarea 
termenului de judecare a cauzei pentru data de 17 aprilie 2014, ora 09:15.

21. La data de 15 aprilie 2014, Camera de Licentiere a RM i-а adresat judecatorului Garri 
Bivol о cerere, formulata in scris §i inregistrata cu nr. 2326, prin care a solicitat scoaterea de 
pe rol a actiunii ICS „Farmina” SRL, invocindu-se prevederile art. 267 lit. d) din Codul de 
procedura civila.

22. Prin incheierea Judecatoriei Centru mun. Chi§inau din 23 aprilie 2014, a fost respinsa
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cererea de scoatere de pe rol a actiunii ICS „Farmina” catre Camera de Licentiere privind 
anularea actului administrativ.

23. Prin hotarirea Judecatoriei Centru din aceea§i data, care a devenit irevocabila prin 
neatacare, a fost admisa actiunea inaintata de SRL „Farmina” . A fost constatat ca fiind 
neintemeiat raspunsul Camerei de Licentiere a Republicii M oldova nr. 01/426 din 
26.02.2014, prin care s-a refuzat reperfectarea licentei eliberate ICS „Farmina” SRL, in 
sensul includerii in anexa la licenta a adresei: or. Fale§ti, str. M. Eminescu 7. A fost anulata
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hotararea Camerei de Licentiere a RM nr. 01/426 din 26.02.2014, prin care s-a refuzat 
reperfectarea licentei eliberate iCS „Farmina” SRL, in sensul includerii in anexa la licenta a 
adresei: or. Fale§ti, str. M. Eminescu 7. A fost obligata Camera de Licentiere a RM de a

r* • • л
reperfecta licenta eliberata ICS „Farmina” SRL in sensul includerii in anexa la licenta a 
adresei or. Fale§ti, str. M. Eminescu 7.

24. Colegiul disciplinar noteaza ca, in cadrul examinarii procedurii disciplinare §i-au gasit 
confirmare argumentele autorului dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare privind 
incalcarea de catre judecatorul Garri Bivol a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. f1) al Legii cu 
privire la statutul judecatorului, adica incalcarea normelor imperative ale legislafei, in 
urmatoarele circumstante.

9

25. Potrivit prevederilor art. 267 lit. d) Cod de procedura civila, instanta judecatoreasca 
scoate cererea de pe rol in cazul in care: litigiul dintre acelea§i parti, cu privire la acela§i 
obiect §i pe acelea§i temeiuri se afla in curs de judecata la aceea§i instanta sau la о alta.

26. Pomind de la prevederile normei procedurale citate, §i cu referire la caz, Colegiul 
disciplinar releva ca, judecatorul Garri Bivol, urma sa admita cererea Camerei de Licentiere 
privind scoaterea de pe rol a cererii de chemare in judecata inaintata de iCS „Farmina” SRL 
la data de 07 aprilie 2014, §i sa scoata actiunea de pe rol, din considerentul ca, in procedura 
Judecatoriei Centru mun. Chi§inau se afla spre examinare о actiune identica, care a fost 
depusa de SRL „Farmina” la data de 06 martie 2014.
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27. In acest sens, se mentioneaza ca, norma procedurala mentionata anterior, nu 
reglementeaza dreptul instantei de a scoate de pe rol actiunea in temeiul ca, „litigiul dintre 
aceleap pdrfi, cu privire la acelap obiect §i pe acelea§i temeiuri se afla in curs de judecata 
la aceea§i instanta sau la о alta”, ci impune obligatia acesteia de a scoate de pe rol actiunea.

28. Astfel, nu pot fi retinute argumentele judecatorului vizat in procedura disciplinara, 
precum ca, cererea nu a fost scoasa de pe rol din motiv ca, iCS „Farmina” SRL a prezentat 
instantei copia cererii de renunt la actiune, formulata in cadrul dosarului examinat de 
judecatorul Nicolae Costin, sau, judecatorul Costin nu s-a expus asupra cererii de renunt la 
actiune.

29. A§a fund, Colegiul Disciplinar conchide ca, circumstantele descrise anterior cu 
certitudine denota ca, la examinarea cauzei civile intentate la cererea de chemare in judecata 
inaintata de ICS „Farmina” SRL catre Camera de Licentiere privind anularea actelor 
administrate, judecatorul Garri Bivol a admis incalcari ale norm elor imperative ale legii, §i 
anume a prevederilor art. 267 lit. d) Cod de procedura civila, pentru ce urmeaza a fi 
sanctionat.

30. Ansamblul de fapte reprobabile admise de judecatorul Garri Bivol la infaptuirea 
justitiei, se califica de catre Colegiul disciplinar ca incalcari a norm elor imperative ale legii §i 
implicit abateri disciplinare care impun aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

31. La aplicarea sanctiunii disciplinare mentionate, Colegiul disciplinar va tine cont §i de 
faptul ca, abaterea disciplinara nu a avut consecinte grave, in principiu, judecatorul Garri 
Bivol fiind о persoana responsabila §i disciplinata.

32. Anume pentru aceste motive, Colegiul Disciplinar considera oportun de a aplica 
judecatorului Judecatoriei Centru mun. Chi§inau, Garri Bivol, о sanctiune disciplinara in
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conformitate cu art. 19 alin. (2) lit. a) al Legii cu privire la Colegiul Disciplinar si la 
raspunderea disciplinara a judecatorilor, sub forma de avertisment.
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33. In contextul celor enuntate si conducindu-se de prevederile art. 19 alin. (2) lit. a) din 
Legea cu privire la Colegiul Disciplinar si la raspunderea disciplinara, Colegiul Disciplinar 
de pe linga Consiliul Superior al Magistraturii,-

H O T A R A S T E :

Se aplica judecatorului Judecatoriei Centru mun. Chisinau, Garri Bivol, sanctiune 
disciplinara sub forma de avertisment.

Hotarirea poate fi contestata in termen de 10 zile de la data adoptarii in Consiliul 
Superior al Magistraturii.

Presedintele sedintei:
9 9 9

Membrii Colegiului Disciplinar

'u  Doaga 

Domnica Manole

Elena Covalenco
-----------

Boico 

Plotnic 

icolae Sadovei 

Sergiu Ursu
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