HOTARIRE
Colegiul disciplinar de pe lingd
Consiliul Superior al Magistraturii
14 decembrie 2015
Nr. 37/18

mun. Chisinau

In componenta:
Presedintele sedintei:
Membrii Colegiului disciplinar:

Valeriu Doaga
Domnica Manole
Elena Covalenco
Victor Boico
Olesea Plotnic
Stelian Teleuca
Vitalie Gamurari

a examinat in sedinta publica raportul Inspectiei judiciare de pe linga
Consiliul Superior al Magistraturii in privinta judecatorului Judecatoriei Centru,
mun.Chisinau, Elena Carpenco, in temeiul art.34, 36 al Legii nr.178 cu privire la
raspunderea disciplinary a judecatorilor,
A CONSTATAT:•
Prin hotarirea din 20 noiembrie 2015 a Completului de admisibilitate al
Colegiului disciplinar a fost admis raportul Inspectiei judiciare de pe linga
Consiliul Superior al Magistraturii, intocmit pe marginea sesizarii depuse de
cet.Novosiolova Olga privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare
comise de judecatorul Judecatoriei Centru, mun.Chisinau, Elena Carpenco.
In raportul Inspectiei judiciare se constatd ca, la data de 29.12.2014,
cet.Novosiolova Olga s-a adresat la JudecAtoria Centru, mun.Chisinau cu o
plingere solicitind anularea raspunsului Inspectoratului General de Politie
mun.Chisinau nr. 1218/14 din 26.11.14, dispunerea inceperii urmAriri penale in
privinta lui Ghenadie Ursu, precum si anularea raspunsului Procuraturii
mun.Chisinau prin care a fost respinsa plingerea sa asupra raspunsului
Inspectoratului General de Politie mun.Chisinau.
Plingerea a fost repartizata pentru examinare judecatorului de instructie
Elena Carpenco. Examinarea plingerii a fost fixata pentru data de 16.01.2015, cu
instiintarea legala a petitionarei si a procurorului. In sedinta de judecata din
16.01.2015 s-a prezentat procurorul Cazacu 0., petitionara find citata legal, nu s-a
prezentat. In conformitate cu prevederile art.313 alin.(4) CPP, judecAtonil a dispus
examinarea plingerii in lipsa petitionarei.

Prin incheierea Judecatoriei Centru, mun. Chisindu din 16.01.2015, s-a
respins ca inadmisibila plingerea petitionarei Novosiolova Olga, formulata in
bazaart.313 CPP.
La data de 01.04. 2015 copia incheierii din 16.01.2015 a JudecAtoriei
Centru, mun. Chisinau a fost expediata pentru cunostinta cet.Novosiolova Olga, cu
intirziere de aproximativ 3 luni, contrar prevederilor art.313 alin.(5) si art.338
alin(4) CPP, care prevedere obligativitatea judecatorului de a expedia copia de pe
incheiere persoanei care a depus plingerea, iar participantilor care nu s-au prezentat
in sedinta de judecata li se expediaza, in termen de 3 zile, copia de pe hotdrirea
motivate.
Nefiind de acord cu incheierea Judecatoriei Centru, mun.Chisinau din
16.01.2015, cet. Novosiolova Olga a contestat-o cu recurs. Prin decizia Curti i de
Apel Chisinau din 03.06.2015, a fost respins recusul cet. Novosiolova Olga
declarat asupra incheierii judecatoriei Centru mun. Chisindu din 16.01.2015.
Astfel, inspectorul-judecator principal retine ca, fate de situatia de fapt cu
privire la actiunile judecatorul JudecAtoriei Centru, mun. Chisindu, Elena Carpenco
s-au conturat conduite care ar constitui abateri disciplinare prevazute de art.4
alin.(1) lit. g), i) din Legea cu privire la rdspunderea disciplinary a judecatorilor g) incalcarea, din motive imputabile judecatorului, a termenelor de indeplinire a
actiunilor de procedura, inclusiv a termenelor de redactare a hotaririlor
judecatorepti
de transmitere a copiilor acestora participanjilor la proces;
i) incalcarea normelor imperative ale legislatiei in procesul de infaptuire a
justitiei, materialele procedurii disciplinare find remise Colegiului disciplinar
pentru examinare conform competentei.
Fiind citat legal, la data de 14 decembrie 2015, judecatorul vizat in
procedura disciplinary, judecatorul Judecatoriei Centru, mun. Chisinau, Elena
Carpenco in cadrul sedintei Colegiului disciplinar s-a prezentat si a oferit explicatii
verbale cu privire la abaterile disciplinare prevazute de art. 4 alin. (1) lit. g), i) din
Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, invocata la sesizarea
cet. Olga Novosiolova.
In sedinta Colegiului disciplinar judecatorul JudecAtoriei Centru, mun.
Chisinau, Elena Carpenco a explicat ca incheierea s-a redactat in termen, dupd ce
dosarul s-a transmis grefierului, iar copia incheierii din 16 ianuarie 2015 a fost
expediata in adresa petitionarei cu intirziere din motivul volumului de lucru
exagerat a judecatorului si a grefierului.
Studiind raportul Inspectiei judiciare si materialele prezentate, audiind
judecatorul Judecatoriei Centru, mun.Chisinau, Elena Carpenco, Colegiul
disciplinar constata lipsa in actiunile acestuia a elementelor abaterii disciplinare
prevazute de art.4 alin.(1) lit. g), i) din Legea cu privire la rdspunderea disciplinard
a judecatorilor, tinind cont de volumului de lucru exagerat a judecatorului.
Colegiul disciplinar remarca ca, judecatorul poate fi tras la raspundere
disciplinare doar in cazul in care, in urma verificarii argumentelor sesizArii, s-a
constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri
disciplinare de catre judecAtor.
In acest context Colegiul disciplinar mentioneazd ca, pentru a retine in
sarcina judecatorului savirsirea unei abateri disciplinare urmeaza a se stabili daca
abaterea disciplinard este prevazute de lege, daca sunt intrunite elementele

constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectiva si subiectivd. In lipsa unuia
dintre aceste elemente abaterea disciplinary nu subzista si, deci, nu poate fi
angajata raspunderea disciplinary a judecatorului.
In astfel de circumstante, tinind cont ca judecatorul vizat este la prima
incalcare, Colegiul a ajuns la concluzia ca in actiunile judecatorului Judecatoriei
Centru, mun. Chi§inau, Elena Carpenco la examinarea plingerii prin care s-a
solicitat pornirea procesului penal nu se constata gravitatea abaterilor disciplinare
prevAzute de art.4 alin.(1) lit. g), i) din Legea cu privire la raspunderea disciplinare
a judecatorilor si la caz procedura disciplinard in privinta judecatorului vizat
urmeaza. a fi incetata in conformitate cu cerintele art.36 alin.(1) lit.c) din aceasta
lege.
In baza celor expuse, in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) lit.c) din
Legea cu privire la raspunderea disciplinard a judecatorilor, Colegiul disciplinar

HOTARA STE:
Se inceteaza procedura disciplinard in privinta judecatorului Judecatoriei
Centru, mun.Chisinau, Elena Carpenco.
Hotarirea poate fi contestata in Consiliul Superior al Magistraturii prin
intermediul Colegiului disciplinar, in termen de 15 zile de la data primirii hotaririi
motivate.
Presedintele sedintei:
Membrii Colegiului disciplinar:

Valeriu Doaga
Donmica Manole
Elena Covalenco
Victor Boico
Stelian Teleuca
Vitalie Gamurari

CM,
\
Olesea Plotnic

