
HOTARiRE 

Colegiul disciplinar de pe linga 
Consiliul Superior al Magistraturii 

06 noiembrie 2015 
Nr. 17/15 

In componenta: 

Presedintele §edintei: 
Membrii Colegiului disciplinar: 

mun. Chisinau 

Valeriu Doaga 
Domnica Manole 
Elena Covalenco 
Victor Boico 
Sergiu Ursu 
Olesea Plotnic 
Stelian Teleuca 

A examinat in §edintd publics contestatia din 13 august 2015 a cet. Cubutaev 
Serghei impotriva Hotaririi Completului de admisibilitate din 04 iunie.2015 in 
privinta judecatorului Judecatoriei Centru, mun. Chi§inau, Garri Bivol si in temeiul 
art.34, 36 al Legii nr.178 cu privire la rdspunderea disciplinary a judecatorilor, 

A CONSTATAT:• 

La data de 19 februarie 2015 cet. Cubutaev Serghei a adresat Consiliului 
Superior al Magistraturii o sesizare, prin care considers ca in procedura 
judecatorului Garri Bivol se afla spre examinare cauza civila la cererea de chemare 
in judecata depusa. de Serghei Cubutaev si altii catre Primaria mun. Chi§inau, §i 
altii privind anularea actului administrativ, care este examinata in instanta de fond 
deja de 3 ani §i jumatate, dintre care aproape 2 ani de catre judecatorul Garri Bivol. 

Totodata., autorul sesizarii invoca incalcarea de catre judecatorul Garri Bivol 
a prevederilor art.186 alin.(2) din CPC, §i anume admiterea aminarii §edintei de 
judecatd pentru neprezentarea referintei de catre reprezentantul Primariei mun. 
Chi§inau. 

Prin hotarirea Completului de admisibilitate al Colegiului disciplinar din 
04 iunie 2015 a fost respinsa sesizarea cet. Cubutaev Serghei privind atragerea la 
raspundere disciplinary a judecatorului Judecatoriei Centru, mun. ChiOnau, Garri 
Bivol, avand in vedere faptul ca., la examinarea sesizarii depuse de Serghei 
Cubutaev, Inspectia Judiciary a dat o apreciere justa circumstantelor cauzei, iar 
argumentele expuse in sesizare au un caracter declarativ. 

Prin hofarirea din 04 iunie 2015, Completul de admisibilitate indica ca in 
sesizarea depusa in adresa Inspectiei judiciare, autorul sesizarii a indicat drept 



temei de atragere la raspundere disciplinara a judecatorului Garri Bivol, faptul ca 
judecatorul a incalcat prevederile art. 186 alin. (2) CPC, insa, in sesizarea depusa, 
nu se arata prin ce se manifesta aplicarea eronata de catre instants a normei 
respective. 

La 01 iunie 2015 cet. Cubutaev Serghei a adresat Consiliului Superior al 
Magistraturii o contestatie la hotarirea Completului de admisibilitate al Colegiului 
disciplinar din 04 iunie 2015, prin care solicits admiterea cererii spre examinare, 
casarea hotaririi Completului de admisibilitate din 04 iunie 2015 si atragerea la 
raspundere disciplinara a judecatorului Judecatoriei Centru, mun. Chi§inau, Garri 
Bivol. 

Potrivit raportului Inspectiei Judiciare din 27 martie 2015, a fost respinsd 
sesizarea cet. Cubutaev Serghei, pe motiv ca fate de situatia de fapt retinuta cu 
privire la actiunile judecatorului Judecatoriei Centru, mun. Chi§inau, Garri Bivol 
nu s-au conturat conduite care ar constitui abatere disciplinard prevazula de 
art. 4 din Legea cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor. 

Analizind temeiurile invocate in contestatie §i materialele administrate, 
precum §i hotarirea Completului de admisibilitate al Colegiului disciplinar din 
04 iunie 2015, raportul Inspectiei Judiciare din 27 martie 2015, Plenul Colegiului 
disciplinar a conchis ca contestatia depusa de cet. Cubutaev Serghei este 
neintemeiata. §i urmeaza a fi respinsd din urmatoarele considerente. 

La depunerea contestatiei de catre cet. Cubutaev Serghei au fost invocate 
acelea§i motive ca §i in sesizare, constatate atit prin raportul Inspectiei judiciare 
din 27 martie 2015, cit §i prin Hotarirea Completului de admisibilitate din 04 iunie 
2015. Plenul Colegului disciplinar retine ca contestatia nu constituie temei de 
repetare a argumentelor la inaintarea primara a sesizarii, or prin analogie cu 
prevederile CPC, in ordine de atac in contestatie urmeaza a fi prezentate not probe 
daca partile au fost in imposibilitatea sa o face la etapa examinarii sesizarii de ate 
Inspectia judiciard. 

Plenul Colegiului disciplinar mentioneaza, ca autorul sesizarii in caz ca 
considera existenta pericolului de incalcare a termenului rezonabil de solutionare a 
cauzei civile, urma sä depund cerere privind urgentarea procesului in conformitate 
cu prevederile art. 192 Cod Procedura. 

In acest context Plenul Colegiului disciplinar precizeaza ca., pentru a retine 
in sarcina judecatorului savir§irea unei abateri disciplinare urmeaza a se stabili 
daca abaterea disciplinara este prevazula de lege, daca sunt intrunite elementele 
constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectiva §i subiectiva. In lipsa unuia 
dintre aceste elemente abaterea disciplinara nu subzista §i, deci, nu poate fi 
angajata raspunderea disciplinard a judecatorului. 

Acestea find retinute, pornind de la circumstantele de fapt stabilite supra, 
cit §i reie§ind din circumstantele expuse repetat in contestatie, Plenul Colegiului 
disciplinar considers ca find neintemeiata contestatia cet.Cubutaev Serghei or, in 



cadrul examinarii procedurii disciplinare nu s-a stabilit, careva temeiuri rezonabile, 
care ar demonstra faptul comiterii de catre judecatorul Garri Bivol a unei abateri 
disciplinare, pasibile raspunderii in temeiul art.4 din Legea cu privire la 
raspunderea disciplinary a judeckorilor. 

In baza celor expuse, in conformitate cu prevederile art.29 alin.(2) lit.a), 
art.29 alin.(3) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, 
Plenul Colegiului disciplinar, 

HO TA R A $ T E: 

Se respinge contestatia depusa de cet. Cubutaev Serghei din 13 august 2015 
cu privire la judecatorul Judecatoriei Centru, mun. Chisinau, Garri Bivol si se 
mentine hotarirea Completului de admisibilitate al Colegiului disciplinar din 
04 iunie 2015. 

Hotarirea Plenului Colegiului disciplinar este irevocabila si nu poate fi supusa 
nici unei cai de atac si intra in vigoare la data adoptarii. 

Presedintele sedintei: 	 Valeriu Doaga 

Membrii Colegiului disciplinar: 	 Domnica Manole 

Elena Covalenco 

Victor Boico 

Sergiu Ursu 

Stelian Teleuca. 

Olesea Plotnic 
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