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Verificand sesizarea depusa de Mihail Calincov, privind actiunile judecatorului
Judecatoriei Cimislia, Sofia Aran*
CONSTATA:
Prin hotararea Completului de admisibilitate nr. 120/21 din 23.09.2016 s-a admis
sesizarea depusa. de Mihail Calincov, referitor la faptele ce pot constitui abateri disciplinare
comise de judecatorul Judecatoriei Cimislia, Sofia Arama..
Potrivit raportului Inspectiei Judiciare din 29.02.2016, in adresa Consiliului Superior al
Magistraturii a parvenit sesizarea dlui Mihail Calincov privind dezacordul cu actiunile
judecatorului Judecatoriei Cimislia Arama Sofia, exprimate prin incalcarea termenului de
examinare a cauzei contraventionale in privinta lui Ciocan Alexandru in temeiul art. 177 Cod
Contraventional. In motivarea sesizarii, autorul sustine ca judecatorul vizat a incalcat
procedura de examinare a cauzei contraventionale, care prevede examinarea in termen de 30
de zile, insa procesul intentionat se tergiverseaza pentru a fi incetat dupe expirarea termenului
de prescriptie de 3 luni. In opinia autorului sesizarii, atitudinea judecatorului Arama Sofia
este una neobiectiva si partiala.
In nota informative pe marginea celor invocate in sesizare, judecatorul Arama Sofia a
mentionat ca, pe rolul Judecatoriei Cimislia se afla spre examinare cauza contraventionala
intentata in privinta dlui Ciocan Mihail cu privire la comiterea contraventiei prevazute de art.
177 alin. (1) lit. j) Cod Contraventional. Cauza respective i-a fost repartizata aleatoriu la data
de 26.11.2015, prima sedinta find fixata. pentru 02.12.2015, in care a fost anuntata
intrerupere pentru 11.12.2015, la demersul agentului constatator si aparatorului
contravenientului pentru prezentarea probelor. La 11.12.2015 in cadrul sedintei de judecata a
fost inaintat demers pentru audierea martorilor Draganov Ivan si Calincov Mihail. A fost
anuntata intrerupere pentru 11.01.2016, sedinta care nu a avut loc din motivul aflarii
judecatorului in concediu medical. Sedinta a fost stabilita pentru 26.01.2016, in cadrul careia

au fost audiati martorii, examinate materialele cauzei contraventionale si anuntala intrerupere
pentru 11.02.2016 la demersul participantilor la proces privind acordarea termenului pentru
dezbateri judiciare.
Inspectia Judiciara, in raportul sau din 29.02.2016, indica ca., in urma verificarii
circumstantelor invocate in sesizare s-a constatat ca, dosarul contraventional in privinta lui
Ciocan Alexandru in temeiul art.177 alin. (1) lit. j) Cod Contraventional a fost inregistrat la
Judecatoria Cimislia la 14.10.2015 si in aceiasi zi a fost repartizat in mod aleatoriu
judecatorului Amnia Zinaida, iar la 26.11.2015 a fost repartizat repetat judecatorului Amnia
Sofia, in legatura cu abtinerea judecatorului Arama Zinaida de la judecarea cauzei. Ulterior,
in raportul Inspectiei Judiciare sunt confirmate faptele amanarii sedintelor de judecata din
motivele invocate de judecatorul Arama Sofia in nota informative. Astfel, la 25.02.2016 a
fost pronuntata hotararea prin care a fost incetat procesul contraventional pornit in privinta lui
Ciocan Alexandru pe semnele prevazute de art. 177 alin. (1) lit. j) Cod Contraventional, din
motivul ca nu exista faptul contraventiei.
Conform art. 30 alin. (1) (2) Cod Contraventional, prescriptia inlatura raspunderea
contraventionald, termenul general de prescriptie find de 3 luni. Or, conform art. 454 alin.
(1) (2) Cod Contraventional, cauza contraventionala se judeca in termen de 30 de zile de la
data intrarii dosarului in instaned. In cazul in care exista temeiuri rezonabile, judecatorul, prin
incheiere motivate, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 15 zile.
Din cele expuse, Inspectia Judiciara a constatat ca cauza contraventionald in privinta lui
Ciocan Alexandru in temeiul art. 177 alin. (1) lit. j) Cod Contraventional s-a examinat in
Judecatoria Cimislia mai mult de 30 de zile de la intrarea dosarului in instanta si mai mult de
3 luni de la constatarea contraventiei. Judecatorul Arama Sofia a examinat cauza mai mult de
30 de zile de la primirea in procedure si nu a tinut cont de faptul ca 12.01.2016 expira
termenul general de prescriptie a raspunderii contraventionale de 3 luni, dosarul find
examinat intr-un termen de 135 de zile.
Prezentand raportul Completului de admisibilitate, Inspectia Judiciara a propus
examinarea sesizarii dlui Mihail Calincov in privinta judecatorului Judecatoriei Cimislia
Amnia Sofia prin prisma art. 4 alin. (1) lit. i) — incalcarea normelor imperative ale legislatiei
in procesul de infaptuire a justitiei al Legii cu privire la raspunderea disciplinary a
judecatorilor.
Completul de admisibilitate, in urma examinarii materialelor cauzei, a ajuns la concluzia
ca raportul intocmit de Inspectia Judiciara si materialele anexate urmeaza a fi transmise spre
examinare Plenului Colegiului Disciplinar, pe motiv ca potrivit acestora rezulta banuiala
rezonabila ca a fost comisa o abatere disciplinary prin prisma prevederilor art. 4 alin. (1) lit. i)
al Legii cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor.
Preluand cauza disciplinary in privinta judecatorului Judecatoriei Cimislia Arama Sofia,
Plenul Colegiului Disciplinar notera ca, potrivit Legii cu privire la raspunderea disciplinary
a judecatorilor nr.178 din 25.07.2014, judecatorii raspund disciplinar pentru comiterea
abaterilor disciplinare prevazute de prezenta lege. Incalcarea prevederilor altor acte
normative atrage raspunderea disciplinary numai in cazurile in care fapta constituie o abatere
disciplinary in conformitate cu art. 4.
Plenul Colegiului Disciplinar atentioneaza asupra unei reguli imperative si anume, ca
pentru a refine in sarcina judecatorului comiterea unei abateri disciplinare, conteaza de a
stabili dace abaterea disciplinare este prevazuta de lege, dad. sunt intrunite elementele

constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectivd si subiectiva. In lipsa unuia dintre aceste
elemente abaterea disciplinary nu subzistd si, deci, nu poate fi angajata raspunderea
disciplinary a judecatorului.
In cadrul examindrii materialelor cauzei disciplinare, Plenul Colegiului Disciplinar a
ajuns la concluzia ca desi examinarea cauzei contraventionale a depasit termenul de 30 de
zile prevazut de Codul Contraventional al Republicii Moldova, tergiversarea nu a avut din
vina judecatorului Aramd Sofia. Astfel, actiunile dnei nu pot constitui subiect al unei posibile
abateri disciplinare in sensul art. 4 al Legii cu privire la raspunderea disciplinary a
judecatorilor.
Examinand materialele cazului respectiv, Plenul Colegiului Disciplinar nu a constatat
prezenta unor fapte in actiunile judecAtorului Judecatoriei Cimislia Aramd Sofia, care ar
putea constitui abateri disciplinare in lumina prevederilor art. 4 alin. (1) lit. i) al Legii cu
privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor.
In contextul celor enuntate si conducandu-se de prevederile art. 36 alin. (1) lit. c) si art.
39 alin. (1) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, Colegiul
disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii,
HOTARASTE:
Se inceteaza procedura disciplinary in privinta judecAtorului JudecAtoriei Cimislia
Arama. Sofia din motive ca nu a fost comisa o abatere disciplinary.
HotArarea Colegiului Disciplinar poate fi contestata la Consiliul Superior al
Magistraturii in termen de 15 zile de la data primirii copiei hotArarii motivate.
Hotararea Colegiului Disciplinar se expediazd partilor si se publicd pe pagina web a
Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).
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