
HOTARARE 
Plenul Colegiului Disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii 

24 iunie 2016 
	

mun. Chisinau 
Nr. 38/11 

Avand in componenta sa: 
Presedintele sedintei: 
Membrii Colegiului disciplinar: 

Valeriu Doagd 
Domnica Manole 
Elena Covalenco 
Olesea Plotnic 
Vitalie Gamurari 
Liliana Turcan 
Maria Orlov 
Veronica Mocanu 
Stelian Teleuca 

Examinand cauza disciplinary inaintata. in temeiul sesizarii depuse de dna Ecaterina 
Silion privind actiunile judecatorului Judecatoriei Cahul, Mihail Busuleac, 

CONSTATA: 

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar din subordinea Consiliului 
Superior al Magistraturii a primit spre examinare sesizarea dnei Ecaterina Silion din 
26.08.2015 cu privire la actiunile judecatorului Judecatoriei Cahul, Mihail Busuleac, prin 
care solicita tragerea la rdspundere disciplinary a judecatorului nominalizat. 

Prin hotararea Completului de admisibilitate nr. 82/14 din 27.05.2016 s-a admis 
sesizarea depusa de dna Ecaterina Silion, referitor la faptele ce pot constitui abateri 
disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Cahul, Mihail Busuleac. 

Petitionarul reclama actiunile judecatorului Mihail Busuleac, care pentru eliberarea 
copiei hotararii judecatoresti integrale i-a cerut sä achite taxa de stat in suma. de 10 lei si 
pentru eliberarea copiilor documentelor din dosar Inca. 4 lei. Astfel find nevoita sa 
plateasca 14 lei ca taxa de stat. 

Ulterior, pentru primirea copiilor de pe dosarul contraventional in privinta fului sdu, la 
solicitarea grefierii, a platit 80 de lei ca taxa de stat, pentru opt copii a filelor din dosarele 
contraventionale. In opinia dnei, taxele cerute sunt ilegale, astfel, solicita tragerea la 
raspundere disciplinary a judecatorului Mihail Busuleac. 

In egala rnasurd, in opinia petitionarei, judecatorul Mihail Busuleac, primind cererea 
reclamantei Larisa Vilcu spre examinare lard achitarea taxei de stat, considerand cererea cu 
drept de scutire de la plata taxei de stat, a incalcat norma 

Verificand in prealabil sesizarea, probele anexate, Completul de admisibilitate a 
constatat ca la 04.08.2015, judecatorul Judecatoriei Cahul Mihail Busuleac a pronuntat 



dispozitivul hotArarii pe cauza civila la cererea de chemare in judecata a lui Vilcu Larisa 
cdtre Ecaterina Silion privind incasarea prejudiciului moral. Copia dispozitivului hotararii a 
fost inmanata partilor. La 05.08.2015, Ecaterina Silion a solicitat eliberarea hotararii 
motivate si a copiilor procesului verbal al sedintelor de judecata. 

Pentru eliberarea actelor solicitate, a fost ceruta plata taxei de stat in mdrime de 14 lei. 
Conform explicatiei judecatorului s-a cerut plata taxei de stat in corespundere cu art. 3 alin. 
(1) lit. m) al Legii taxei de stat, care prevede pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) 
repetate de pe hotArarea, sentinta, incheierea, decizia instantei judecatoresti, precum si a 
copiilor de alte documente din dosar, eliberate de instanta judecatoreasca la solicitarea 
pArtilor si a altor persoane participante la proces 50% pentru fiecare document 
suplimentar 2% pentru fiecare paging. In plus, judecatorul sustine ca Ecaterina Silion nu a 
achitat taxa de stat pentru copia hotararii integrale, ci pentru copia procesului verbal 10 lei 
si pentru fiecare pagina. 4 lei — in total 14 lei. 

Examinand materialele dosarului, Inspectia Judiciary a constatat partial intemeiate 
argumentele autorului sesizArii, astfel incat faptele invocate in sesizare, in opinia Inspectiei, 
prezentand incAlcari ce au referinta la abaterea disciplinary prevazuta de art. 4 al Legii nr. 
178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judecAtorilor. 

In egala mAsura, Completul de admisibilitate, in urma examindrii materialelor 
dosarului, a considerat ca exist& o bAnuiala rezonabila ca judecatorul Judecatoriei Cahul, 
Mihail Busuleac a comis o abatere disciplinary prevazuta de art. 4 lit. j) al Legii nr. 178 din 
25.07.2014 cu privire la rdspunderea disciplinary a judecatorilor — neindeplinirea sau 
indeplinirea cu inteirziere, imputabila judecenorului, a unei obligalii de serviciu. 

In raport cu cauza disciplinary, judecatorul Judecatoriei Cahul, Mihail Busuleac a 
prezentat la 07.09.2015 o Nota informative, iar la 23.06.2016 o Nota informative 
suplimentard, in care isi explica actiunile pe cauza civila respective. Asa, judecatorul vine 
sa" concretizeze ca s-a cerut plata taxei de stat in corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. m) al 
Legii taxei de stat, care prevede pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe 
hotararea, sentinta, incheierea, decizia instantei judecatoresti, precum si a copiilor de alte 
documente din dosar, eliberate de instanta judecatoreasa la solicitarea partilor si a altor 
persoane participante la proces 50% pentru fiecare document si, suplimentar 2% pentru 
fiecare paging. 

Astfel, sustine dlui, legiuitorul a indicat ca se incaseaza" taxa de stat cu exceptia actelor 
pentru care este indicat expres cuvantul repetat si anume hotararea, sentinta, incheierea, 
decizia instantei judecatoresti. 

In cazul dat, continue judecatorul, dna Ecaterina Silion a solicitat eliberarea copiei de 
pe procesul verbal al sedintei de judecata pentru prima data, astfel s-a solicitat prezentarea 
bonului ce confirma plata taxei de stat 10 lei pentru un document (50% pentru fiecare 
document — 10 lei) deoarece acesta era pe mai multe file, pentru acestea a achitat 4 lei (2% 
pentru fiecare paging — 40 bani). 

Atentionam ca, Completul de admisibilitate a indicat ca potrivit art. 275 al. (5') Cod de 
Procedurd Civila. — Presedintele sedintei de judecata, in decurs a 5 zile lucrAtoare de la data 
semnarii fixata expres in procesul-verbal, instiinteazd in scris participantii la proces si 
reprezentantii for despre intocmirea si semnarea procesului-verbal si asigura acestora 
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posibilitatea de a lua cunostinta de procesul-verbal al sedintei de judecala si de a priori copii 
de pe acesta. In replica, judecatorul Mihai Busuleac mentioneaza ca in cazul dat nu este 
specificat ca copia procesului-verbal se elibereaza gratuit, tot asa cum si in alte acte 
normative nu este specificat despre eliberarea gratuity a acestuia. 

Hotararea cu privire la aprobarea Instructiunii referitor la activitatea de evident& si 
documentare procesuala in judecatorii si curtile de apel nr. 142/4 din 04.02.2014 publicate 
in Monitorul Oficial nr. 127-133/719 din 23.05.2014, pct. 225 prevede ca „pentru eliberarea 
copiilor hotararilor in mod repetat si a altor materiale din dosar se incaseaza taxa de stat in 
marimea si in ordinea stabilita. de Legea cu privire la taxa de stat". 

Astfel, conchide judecatorul, potrivit Instructiunii adoptate de Consiliul Superior al 
Magistraturii, pentru materialele cauzei cand sunt eliberate, se percepe taxa de stat cu 
exceptia hotararilor pentru care se percepe taxa de stat doar in cazul in care se elibereaza. 
repetat. 

Colegiul Disciplinar a luat in consideratie faptul ca instantele de judecata sistematic 
sunt verificate de organele de resort pentru respectarea legislatiei privind incasarea taxei de 
stat. Asa, conform art. 8 al Legii taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992 „Persoanele cu functii 
de raspundere ale institutiilor care incaseaza taxa de stat, precum si conducatorii lor, poarta. 
raspunderea stability de legislatia in vigoare pentru corectitudinea incasArii taxei de stat, 
pentru trecerea ei in termen si integral la buget". 

Or, in cazul in care nu s-ar incasa taxa de stat potrivit normelor legale citate, 
persoanele responsabile pot fi trase la raspundere. 

Ce tine de incasarea taxei de stat pentru eliberarea materialelor pe cauza 
contraventionala., Colegiul Disciplinar a constatat ca Completul de admisibilitate nu a 
stabilit o incalcare din partea judecatorului Mihail Busuleac. 

Colegiul Disciplinar noteazd 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 disciplinary este prevazuta de lege, dace sunt intrunite elementele 
constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectiva si subiectiva. In lipsa unuia dintre aceste 
elemente abaterea disciplinary nu subzista si, deci, nu poate fi angajata raspunderea 
disciplinary a judecatorului. 

In urma examinarii materialelor cazului dat si reiesind din circumstantele expuse, 
Colegiul Disciplinar nu a constatat abatere disciplinary in actiunile judecatorului 
Judecatoriei Cahul, Mihail Busuleac. Drept urmare, solicitarea parvenita din partea dnei 
Ecaterina Silion, privind tragerea la raspundere disciplinary a judecatorului vizat nu au un 
suport legal, deci, temeiurile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare sunt 

In final, Colegiul Disciplinar nu a constatat prezenta unor fapte care pot constitui 
abateri disciplinare in lumina prevederilor art. 4 al Legii nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la 
raspunderea disciplinary a judecatorilor. 
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aleriu Doagd 

Domnica Manole 

lena Covalenco 

Olesea Y otnic 

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 de pe langa. Consiliul Superior al Magistraturii 

HOTARASTE: 

Se inceteazd procedura disciplinary in privinta judecatorului Judeatoriei Cahul, Mihail 
Bu§uleac din motiv ca nu a fost comisa o abatere disciplinary. 

HotArarea Colegiului disciplinar poate fi contestatd la Consiliul Superior al 
Magistraturii in termen de 15 zile de la data primirii copiei hotArarii motivate. 

Hotararea Colegiului disciplinar se expediaza pArtilor §i se publica pe pagina web a 
Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

Pre§edintele Sedintei: 

Membrii Colegiului Disciplinar: 

Vitalie Gamurari 

Liliana Turcan 

Maria Orlov 

Veronica Mocanu 

Stelian Teleuca. 
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