
Colegiul Disciplinar de pe linga Consiliul 
Superior al Magistraturii 

HOTARIRE 

03 iunie 2016 	 mun. Chi§inau 
nr. soc, 

Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar 
Avand in componenta sa: 
Pre§edintele completului 	 Domnica Manole 
Membrii 	 Vitalie Gamurari 

Stelian Teleucd 

verificind admisibilitatea sesizarii depuse de Igor Mocan cu privire la faptele care pot 
constitui abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chi§inau, 
Alexandru Negru, precum si  raportul intocmit de inspectorul-judeckor Liudmila Cernei,- 

CONSTAT A : 

1. La data de 29 octombrie 2015, Igor Mocan a depus la Consiliul Superior al 
Magistraturii o sesizare cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de 
judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chi§indu, Alexandru Negru. 

2. In esenta, in sesizarea depusa se invoca urmatoarele: 
-la 14 iulie 2015, Mocan Igor a depus o cerere de chemare in judecata in Judeckoria 

Buiucani mun. Chisinau, care a fost repartizata pentru a fi examinatA in fond de care 
judecatorul Alexandru Negru; 

-la 17 iulie 2015, judecatorul JudecAtoriei Buiucani mun. Chi§inan, Alexandru Negru 
a emis o incheiere prin care a primit spre examinare cererea de chemare in judecata depusa 
de Mocan Igor, a stabilit §edinta de judecata pentru 04 august 2015, ora 15:10, §i a obligat 
parkul sa prezinte referinta la cererea de chemare in judecata; 

-in sedinta de judecata, reprezentantul parkului a inaintat un demers prin care a 
solicitat acordarea unui termen suplimentar pentru a prezenta referinta la cererea de chemare 
in judecata, demers care a fost admis de instanta de judecata, find stability data urmatoarei 
§edinte de judecata la 28 septembrie 2015; 

-la 28 septembrie 20156, judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chi§inau, Alexandru 
Negru a emis o hotarare prin care a respins cererea de chemare in judecata depusa. de Mocan 
Igor. Ulterior, la 29 septembrie 2015, prin intermediul Cancelariei instantei de judecata, Igor 
Mocan a depus o cerere de apel nemotivat, iar la 27 octombrie 2015, a receptionat hotdrarea 
motivata, in care nu era indicatd data la care a acesta a fost intoemita; 

-petitionarul considers ca judecatorul Judecatoriei Buiucani, Negru Alexandru a 
incalcat termenul de redactare a hotararii motivate. 

3. La etapa verifickii sesizarii depuse de Mocan Igor, au fost colectate urmatoarele 
probe: 

-sesizarea depusa de Mocan Igor; 
-copia hotarkii Judeckoriei Buiucani mun. Chi*indu din 28 septembrie 2015; 
-copia scrisorii Judecatoriei Buiucani mun. Ch4inan din 15.10.2015 §i copia plicului; 
-explicatiile judecatorului Alexandru Negru, cu anexele de rigoare. 



4. In urma analizei sesizarii petitionarul Mocan Igor, inspectorul judecator Liudmila 
Cernei, a intocmit un raport, care a fost prezentat Completului de admisibilitate pentru 
examinare conform competentei, find propusa respingerea sesizarii depuse de Mocan Igor. 

5. Studiind sesizarea depusa de petitionarul Mocan Igor si actele administrate in sedinta 
Completului, verificind argumentele expuse de petitionar, Completul de Admisibilitate a 
Colegiului Disciplinar consider% ca sesizarea depusa este neintemeiata si urmeaza. a fi 
respinsa, deoarece sesizarea depusa initial este vadit neintemeiata, pentru urmatoarele 
argumente. 

6. Potrivit art. 28 alM. (1)-(3) al Legii cu privire la aspunderea disciplinary a 
judecatorilor, nr. 178 din 25 iulie 2014, completele de admisibilitate ale colegiului 
disciplinar examineaza. raportul §i dosarul cauzei disciplinare transmise de inspectia 
judiciary in vederea determinarii admisibilitatii sau inadmisibilitatii sesizarii. Procedura in 
fata completelor de admisibilitate este scrisa. In caz de necesitate, membrii completelor de 
admisibilitate ale colegiului disciplinar pot solicita inspectiei judiciare efectuarea unor 
verificari suplimentare §i/sau colectarea unor documente sau probe noi. Completele de 
admisibilitate ale colegiului disciplinar decid: respingerea sesizarii. 

7. Din actele administrate in sedinta completului de admisibilitate reiese ea, la 14 iulie 
2015, Mocan Igor s-a adresat in Judecatoria Buiucani mun. Chisindu cu o cerere de chemare 
in judecata impotriva Ministerului Justitiei al RM prin care a solicitat instantei: constatarea 
faptului incalcdrii dreptului la judecarea in termen rezonabil a pricinii civile §i incasarea 
prejudiciului moral in sums de 50 000 unitati conventionale. 

8. Prin hotararea Judecatoriei Buiucani mun. Chi§inau din 28 septembrie 2015, cererea 
de chemare in judecata depusa de Mocan Igor a fost respinsa ca find neintemeiata. 

9. Ulterior, Mocan Igor a depus cerere de apel impotriva hotaririi Judecatoriei Buiucani 
mun. Chisinau, iar la 15 octombrie 2015, instanta de judecata a expediat in adresa lui Mocan 
Igor hotararea motivata pronuntatA la 28.09.2015. 

10. In conformitate cu prevederile art.236 al.(5) CPC RM instanta de judecata va intocmi 
hotarirea integrald dacA: participantii la proces,- in termen de 30 de zile de la pronuntarea 
dispozitivului hotaririi, solicita in mod expres acest lucru. Termenul de 30 zile este un 
termen de decadere; participantii la proces, in termnen de 30 zile de la pronuntarea 
dispozitivului hotaririi, depun cerere de apel; hotArirea judecatoreasca urmeaza sa fie 
recunoscuta si executatd pe teritoriul altui stat. 

11. Conform art.236 al.(6) CPC RM, in cazurile prevAzute la al.(5), completul de judecata 
va intocmi hotarirea integrals in termen de 15 zile de Ia data solicitarii, atacarii sau 
pronuntarii dispozitivului hotaririi, dupd caz. 

12. Potrivit art.236 al,(8) CPC RM hotarirea integrats se remite participantilor la proces 
in termen de 5 zile. 

13. Din perspectiva acestor norme legale, Completul de admisibilitate conchide ca 
judecatorul Negru Alexandru nu a incalcat termenul de intocmire a hotaririi motivate, or, 
din actele administrate la dosarul cauzei disciplinare reiese ca, la data de 29 septembrie 
2015 in Sectia evidenta si documentare procesuala a JudecAtoriei Buiucani mun.Chi§inau a 
fost inregistrata cererea de apel depusa de catre Igor Mocan, care numai la data de 05 
octombrie 2015 a fost transmisa judecatorului A.Negru, ce se confirms prin registrul de 
intrare a corespondentiei. 

14. Astfel, se deduce ca, despre existenta cererii de apel depusa de catre Igor Mocan, 
judecatorul A.Negru a aflat la data de 5 octombrie 2015. 



Domnica Manole 

Vitalie Gamurari 

Stelian Teleuca. 

15. Totodata, la momentul efectuarii verificArii sesizarii depuse de Igor Mocan, 
examinind site-ul Judecatoriei Buiucani mun.Chisindu, s-a constatat ca Judecatorul A.Negru 
la data de 15 octombrie 2015 a redactat hotarirea din 28 septembrie 2015, in aceea§i zi 
hotarirea a fost salvatA in Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor-PIGD, la data de 17 
octombrie 2015 hotarirea motivata a fost publicata. 

16. Prin scrisoare de insotire cu nr. NA-617 din 15 octombrie 2015 rezulta ca, copia de pe 
hotarirea motivata a fost expediala in adresa partilor: reclamantului Igor Mocan §i piritului, 
Ministerului Justitiei. 

17. Concomitent, s-a constatat ca la data de 02 noiembrie 2015 cauza civila la cererea de 
chemare in judecata inaintata de Igor Mocan impottiva Ministerului Justitiei privind 
constatarea faptului incalcarii la examinare in termen rezonabil a pricinii civile §i incasarea 
prejudiciului moral a fost expediata. la  Curtea de Apel Chi§inau pentru examinare in ordine 
de apel. 

18. Prin urmare, argumentele expuse in sesizarea petitionarului nu sunt de natura sa 
angajeze raspunderea disciplinary a judecatorului Alexandru Negru, circumstanta ce impune 
respingerea sesizarii. 

19. Din considerentele mentionate §i avand in vedere faptul ca, la examinarea sesizarii 
depuse de Mocan Igor, Inspectia Judiciary a dat o apreciere justa circumstantelor cauzei, iar 
argumentele expuse in sesizare au un caracter declarativ, Completul de admisibilitate al 
Colegiului Disciplinar ajunge la concluzia de a respinge sesizarea depusa de Mocan Igor cu 
privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei 
Buiucani mun. Chi§inau, Alexandru Negru. 

20. In contextul celor enuntate, conducindu-se de prevederile art. 28 alin. (3) lit. b) al 
Legii cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, Completul de admisibilitate,- 

HOTARASTE: 

Se respinge sesizarea depusa de Mocan Igor cu privire la faptele care pot constitui 
abateri disciplinare comise de judecktorul Judecatoriei Buiucani mun. ChiOnau, Alexandru 
Negru. 

Hotdrirea poate fi atacata in Plenul Colegiului Disciplinar in termen de 15 zile de la 
data comunicarii. 

Hotarirea completului de admisibilitate se expediaza partilor si se publica pe pagina 
web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

Prqedintele completului 

Membrii 
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