
HOTARARE

Colegiul disciplinar de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii

07 decembrie 2012 num. Chis.inau

nr. 45/11

In componen^a:

Presedintele Colegiului: Rosca Nicolae

Membrii Colegiului Raducanu Tatiana

Micu Tudor

Brasoveanu Vladimir

Chiros.ca Dorin

Constantinescu Elena

Margineanu Lilia

a examinat in §edin^a publica procedura disciplinara intentata de catre membrul

Consiliului Superior al Magistraturii, Igor Dolea, la data de 30 octombrie 2012, in

privinta Judecatorului JudecStoriei Basarabeasca, dnei Carapirea Veronica -

a c o n s t a t a t :

Prin dispozi^ia de intentare a procedurii disciplinare memionate,

judecatoarea Judecatoriei Basarabeasca, dnei Veronica Carapirea este

acuzata ca a comis o abatere disciplinara, prevazutain art. 3 alin. 3), art.5 alin. (1)

lit. a) din Codul de Etica al Judecatorului, art. 21 alin. (1) si 22 alin. (1) lit. f), f1),

h), k) al Legii cu privire la statutul Judecatorului s.i anume: -

- f) nerespectarea dispozi^iilor privind distribuirea alcatorie a dosarelor;

- f1) incalcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor

aflate in procedura sau incalcarea normelor imperative ale legisla^iei;

- h) refuzul nejustificat de a indeplini o atribu^ie de serviciu;

k) incalcarea normelor Codului de etica al Judecatorului;





In dispozijia de intentare a procedurii disciplinare in privin|a judecatorului

Judecatoriei Basarabeasca, dnei Veronica Carapirea se afirma ca in temeiul

hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 474/25 din 24 iulie 2012,

inspec^ia judiciara a efectuat un control la Judecatoria Basarabeasca privind

respectarea legislate! de distribuire aleatorie a dosarelor.

La data de 10 septembrie 2012 controlul efectuat a fost finalizat §i in

consecin|a s-au stabilit urmatoarele.

Conform datelor din registrul de eviden|a a cauzelor penale transmise

judecatorilor pentru judecare in prima instanp, aflat din cancelaria instance! de

judecata, pe parcursul anului 2012 in Judecatoria Basarabeasca au parvenit 52 de

cauze penale.

Majoritatea cauzelor au fost repartizate nu prin intermediul Programul

integral de gestionare a dosarelor §i nu in conformitate cu prevederile art.344 Cod

de procedura penala, deoarece cauza parvenita in instan|a, in termen de pana la

3 zile, se repartizeaza judecatorului sau, dupa caz, completului de judecara

de catre presedintele sau vicepresedintele instance!, prin rezolu|ie, conform

modului stabilit la inceputul anului, prin repartizarea numerelor dosarelor

judecatorilor, in ordinea alfabetica a numelor acestora. Derogarea de la

aceasta ordine poate avea loc numai in cazul dereglarii grave a sanata^ii

judecatorului, caruia ii revine mimand respectiv al dosarului, sau in cazurile

legate de alte temeiuri justificate care urmeaza sa fie argumentate in

mcheierea de transmitere a cauzei altui judecator. Concomitent cu

repartizarea cauzei completului de judecata, presedintele sau

vicepresedintele instan|ei dispune care din judecatorii completului va

prezida s.edin$a de judecata.

Colegiul disciplinar a fost informat ca la Judecatoria Basarabeasca activeaza

judecatorii Carapirea Veronica (01), Burdujan Gheorghe (02), Molceanov Tatiana

(04) §i judecatorul de instruc^ie Munteanu Dorin (03).

Astfel, in condrfiile legii, dosarele penale urmau a fi repartizate in mod ciclic

dupa cum urmeaza: 02, 01, 04, 03. Repartizare numerelor dosarelor judecatorilor in

ordinea alfabetica nu a fost respectata.





In perioadele de timp 29 martie - 09 aprilie 2012, 17 - 29 mai 2012, 18 -29

iunie 2012 si 11 iulie - 14 august 2012 Programul integral de gestionare a dosarelor

la Judecatoria Basarabeasca nu funcjiona.

Dar si in aceste perioade de timp men^ionate dosarele penale de asemenea nu

au fost repartizate conform cerin$elor art. 344 CPP.

In conformitate cu informa|ia prezentata in procedura disciplinara la 21 iunie

2012 judecatorului Burdujan Gheorghe i s-au repartizat pricinile civile nr. 2-200/12

cu privire la cererea de chemare in judecata a lui Birladeanu Svetlana catre

Birladeanu Andrei privind desfacerea casatoriei §i nr. 2-201/12 cu privire la

cererea de chemare in judecata a lui Chiciuc Alexandru catre Chiciuc Diana

privind desfacerea casatoriei.

In acest context putem afirma ca dispozrfiile privind distribuirea aleatorie a

dosarelor nu sunt respectate;

Judecatorul Burdujan Gh. a primit in procedura pricinile civila si a fixat data

sedin^elor preliminare pentru 16 iulie 2012 ora 15.35 si respectiv 16 iulie 2012 ora

15.45.
A
In perioada de timp 22 - 25 iunie 2012 presedintele judecatoriei, dna

Carapirea Veronica, a solicitat de la judecatorul Burdujan Gheorghe dosarele

susmen|ionate pentru cunostin|a si in decurs de o ora le-a intors pe ambele.

La 13 iulie 2012 presedintele judecatoriei, dna Carapirea Veronica, repetat a

solicitat de la judecatorul Burdujan Gheorghe dosarul nr.2-201/12 cu privire la

cererea de chemare in judecata a lui Chiciuc Alexandru catre Chiciuc Diana, 1- a

preluat fara temei legal si 1-a examinat in fond pe 07 august 2012.

Conform materialelor pricinii civile nr.2-201/12, dna Carapirea a petrecut o

§edin£a de judecata chiar la 13 iulie 2012, la care nu s-a prezentat piritul, iar la

s.edin£a din 07 august 2012 a admis integral cererea de chemare in judecata.
A

Incheierea de re|inere a dosarului nr.2-201 12 in procedura si de fixarea datei

sedin^ei de judecata pentru 16 iulie 2012, emisa de judecatorul Burdujan Gheorghe,

incheierea de retragere a dosarului de la judecatorul Burdujan Gheorghe,

mcheierea de stabilire a unei date noi a §edinjei de judecata, conform prevederilor

art. 191 CPC, sau alte acte, ce ar confirma ca dosarul anterior a fost in procedura la

judecatorul Burdujan, in dosar lipsesc.





E posibil de confirmat, in acest context, ca este prezenta incalcarea normelor

imperative ale legislate!.

Dar pe coperta dosarului sunt indica^i doi judecatori: Burdujan si Carapirea.

In rubrica "judecator" din fis.ele ac^iunilor pe dosarele civile nr. 2-200/12 §i

nr.2-201/12 au fost efectuate modificari cu corector alb si o inscriere noua la

rubrica "judecatorul".

Mai mult, din materialele cauzei se constata c& V. Carapierea pe 7 august

2012 a emis o incheiere prin care fixa termen pentru examinarea cauzei pentru

data de 7 august 2012 ora 9.00, dispunind citarea par^ilor Chiciuc Alexandra

catre Chiciuc Diana.

Prin Hotarirea din 7 august cererea a fost admisa §i in lipsa reclamantei

desfacuta casatoria.

La emiterea hotaririi a fost incalcata s.i norma imperativa prevazuta in art. 37,

al(4 ) al Codului familiei care prevede:

„ (4) Daca, in procesul examinarii cererii de desfacere a casatoriei,

unul dintre so^i nu-si da acordul la divor^, instan^a judecatoreasca va amina

examinarea cauzei, stabilind un termen de impacare de la o luna la 6 luni, cu

excep^ia cauzelor de divor| pornite pe motivul violen^ei in familie

confirmate prin probe".

Luind in considerate faptul ca pirita nu a fost citata la nici un termen de

judecata instan^a nu a stabilit acordul par^ii la desfacerea casatoriei.

Astfel, se poate de afirmat ca a avut loc incalcarea normelor imperative ale

legislate! §i incalcarea normelor Codului de etica al judecatorului.

Fiind audiata pe cazul dat dna Carapirea Veronica a comunicat ca dosarele

men^ionate au parvenit in instan^a de judecata in perioada de timp cand nu

func|iona Programul integrat de gestionare a dosarelor. Cand programul a inceput

sa functioneze §i toate cauzele au inceput a fi introduse PIGD, dosarul nr.2-201/12

i-a fost repartizat ei §i pentru a nu se incomoda cu repartizarea repetata, ea a decis

sa-o retina in procedura sa pur si simplu ridicand-ul de la judecatorul Burdujan Gh.

In aceste circumstance membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Igor

Dolea considera ca presedintele instance! de judecata, dna Carapirea Veronica, a

incalcat grav prevederile legislate! cu privire la distribuirea aleatorie a dosarelor
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penale §i civile, deoarece, conform prevederilor art.6 Legii cu privire la

organizarea judecatoreasca,

„ (l.)Activitatea de judecare a cauzelor se desfas,oara cu respectarea

principiului distribuirii aleatorii a dosarelor, cu excep^ia cazului cand

judecatoria nu poate participa la judecata din motive obiective.

(2.)Cauzele repartizate unui complet de judecata nu pot fi trecute

altui complet decit in condi^iile prevazute de lege.

Conform prevederilor art.27 alin.(l) lit. j) Legii cu privire la organizarea

judecatoreasca, pres.edintele Judecatoriei organizeaza repartizarea aleatorie a

cauzelor parvenite in instant^a spre examinare judecatorilor sau, dupa caz

completelor de judecata, iar in cazul cand judecatorul sau completul caruia

i-a fost repartizata cauza este in imposibilitatea de a continua judecarea

cauzei, redistribuie cauza altui judecator sau complet de judecata;

Conform prevederilor art. 3 alin. 3), art. 5 alin. (1) lit. a) din Codul de Etica

al Judecatorului, in exercitarea atributjilor, judecatorul are urmatoarele obligat,ii:

Judecatorul trebuie sa se ab^ina de la orice comportament, ac^iune sau

manifestare care ar putea prejudicia increderea publicului in sistemul

judecatoresc;

Sa-s.i indeplineasca indatoririle §i func|iile de serviciu profesionist,

competent, inclusiv toate sarcinile administrative date conform legii.

Colegiul disciplinar in lipsa dnei Carapirea Veronica §i luand in considerate

cele expuse in dispozifia privind intentarea procedurii disciplinare, considera

ca prin ac|iunile sale pres.edintele Judecatoriei Basarabeasca, Carapirea Veronica, a

comis o abatere disciplinara.

- Examinind dispozi|ia de intentare a procedurii disciplinare,

materialele prezentate, Colegiul Disciplinar de pe linga Consiliul

Superior al Magistraturii ajunge la concluzia ca, acuzarea adusa §i-a

gasit confirmarea §i exista probe care pot demonstra ca, pre§edintele

Judecatoriei Basarabeasca, Carapirea Veronica a incalcat:

- f) nerespectarea dispozi|iilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor;

- fl)incalcarea... normelor imperative ale legislate!;

k) incalcarea normelor Codului de etica al Judecatorului;
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Astfel, Colegiului Disciplinar in urma verificarii dispozi^iei din 30

octombrie 2012 privind intentarea procedurii disciplinare, in raport cu

circumstance stabilite §i, raportmdu-le la normele legale aplicabile,

concluzioneaza ca au fost incalcate prevederile art. 3 alin. 3), art.5 alin. (1) lit.

a) din Codul de Etica al Judecatorului, art. 21 alin. (1) §i 22 alin. (1) lit. f), f1), k) al

Legii cu privire la statutul Judecatorului.

Din aceste considerente, in temeiul art. 19 alin (2) lit. (b) al

Legii cu privire la Colegiul disciplinar s,i la raspunderea disciplinara a

judecatorilor, Colegiul Disciplinar -

H o t a r a § t e :

1. A aplica in privin^a pres.edintei Judecatoriei Basarabeasca, Carapirea

Veronica, sanc^iunea disciplinara sub forma de mustrare.

2. Hotararea poate fi atacata in termen de 10 zile la Consiliul Superior al

Magistraturii.

Pre^edintele Colegiului:

Vicepresedintele Colegiului

Membrii Colegiului

Ro§ca Nicolae

Raducanu Tatiana

Micu TudoK^^Vy/ i/i/
•Bra^oveanu Vladimir

Chiro^ca Dorin ^u>
*)
Constantinescu Elena

Margineanu Lilia




