
HOTARARE
Colegiul disciplinar de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii

07 septembrie 2012 mun. Chis.inau

nr. 30/8
^

In components:

Pres. edintele Colegiului: Ros. ca Nicolae

Membrii Colegiului Raducanu Tatiana

Ursache Petru

Torna Vera

Micu Tudor

Chiro§caDorin

Constantinescu Elena

Margineanu Lilia

Zaharia Victor

a exaniinat in §edinta publica procedura disciplinara intentata de catre membrul
Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justitiei, Oleg Efrim, la 20 iulie 2012
in privinta judecatorului Judecatoriei Anenii Noi Maria Chiperi -

a c o n s t a t a t :

In anul 2009, judecatorul Veronica Nichitenco, s-a adresat cu o cerere de
chemare in judecata impotriva primariei or. Causeni §i Consiliului oras.enesc Cau§eni
cu privire la obligarea atribuirii spatiului locativ in conforrnitate cu prevederile art. 30
al Legii cu privire la statutul judecatorului nr. 544 din 20.07.1995.

Prin hotararea Judecatoriei Anenii Noi din 25 august 2009, judecatorul Maria
Chiperi, a obligat primaria or. Caus.eni §i Consiliul orasenesc Caus,eni de o asigura pe
Veronica Nichitenco si membrii familiei ei cu locuinta separata, luandu-se in calcul

Q

suprafata locativa suplimentara de 15 m in temeiul al.l al art. 30 a Legii 544 - XIII
din 20 iulie 1995, care prevedea ,,Asigurarea judecatorului cu locuinta. In cazul in
care judecatorul nu este asigurat cu locuinta sau este necesara imbunatatirea
conditiilor lui locative, ori nu i s-a atribuit suprafata de 15 m2 suplimentara cuvenita,
autoritatea administratiei publice locale este obligata ca in eel mult 6 luni de la data
aparitiei sus-numitelor circumstante sa asigure judecatorul cu locuinta (apartament sau

w o

casa) luind in calcul suprafata locativa suplimentara de 15 m ".
La data de 04.12.2009 prin Legea nr. 90 pentru modificarea s.i completarea unor

acte legislative ( in vigoare de la 18.12.2009) s-a exclus art. 30 a Legii cu priA'ire la
statutul judecatorului.



Ulterior la demersal executorului judecatoresc la 14.02.2011, instanta a
schimbat modul §i ordinea de executare a hotararii judecatore§ti §i dispune incasarea
de la primaria or. Caus.eni §i Consiliul ora§enesc Cau^eni in mod solidar, costul
apartamentului in suma de 27 000 euro.

La examinarea demersumi privind modul §i ordinea de executare a hotaririi cu
privire la asigurarea judecatorului cu spatiu locativ, atit reprezentantul Primariei
Cau§eni, cit §i reprezentantul Consiliul ora§enesc Cau§eni nu s-au prezentat in §edinta
de judecata, de§i au fost citati conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Incheierea din 29.05.2012 nu a fost contestata atit de catre Primaria Cau§eni, cit
§i Consiliul ora§enesc Cau§eni.

In dispozitia privind intentarea procedurii disciplinare in privinta judecatorului
Judecatoriei Anenii Noi, Maria Chiperi este mentionat ca, in s.edinta instantei de
judecata nu au fost prezentate suficiente probe in vederea stabilirii valorii
apartamentului, la materialele dosarului fiind anexat un certificat de pret eliberat de II
,,Grigorii Nadejda", potrivit caruia pretul de piata a unui apartament cu trei odai in or.
Caus.eni, constituie 27 000 euro.

Din informatia eliberata de Camera de Licentiere a Ministerului Economiei al
EM nr. 01/1130 din 04.08.2011; in temeiul solicitarii Primariei Cau§eni nr. 02 /I - 24-
859 din 28.07.2011, s-a aflat ca, Agentia imobiliara ,,Imobilux" LI. ,,Grigorii
Nadejda", nu este titular de licenta pentru genul de activitate ,,activitatea de evaluare a
bunurilor imobiliare".

Ministrul justitiei in dispozitia privind intentarea procedurii disciplinare
considera ca, judecatorul putea, potrivit legii, sa aprecieze probele privitor la
pertinenta, admisibilitatea, veridicitatea lor, iar toate probele in ansamblu, privitor la
legatura lor reciproca 51 suficienta pentru solutionarea pricinii, bazate pe cercetarea
multiaspectuala, completa, nepartinitoare §i nemijlocita a tuturor probelor din dosar in
ansamblul §i interconexiunea lor, calauzindu-se de lege.

Judecatorul Judecatoriei Anenii Noi, Maria Chiperi la s.edinta Colegiului
disciplinar a confirmat ca, certificatul de pret al unui apartament cu trei odai din or.
Cau§eni, eliberat de Agentia imobiliara ,,Imobilux" II. ,,Grigorii Nadejda" nu i-a trezit
dubii, dat fiind faptul ca certificatal prezentat era datat, avea numar de ie§ire, era
semnat §i avea aplicata §tampila umeda a intreprinderii. Concomitent, a mentionat ca,
potrivit art. 26 CPC procesul civil se desfa§oara pe principiul contradictorialitatii §i
egalitatii partilor in dreprurile procesuale §i instanta de judecata nu poate avea un rol
activ in partea ce tine de prezentarea probelor de catre partile in proces, ci doar
apreciaza probele prezentate de parti prin prisma admisibilitatii, pretentiei §i
veridicitatii probelor.

In dispozitia privind intentarea procedurii disciplinare in privinta judecatorului
Judecatoriei Anenii Noi, Maria Chiperi se mentioneaza ca instanta judecatoreasca nu
era in drept sa schimbe obligatia de a asigura cu spatiu de serviciu a judecatorului cu
obligatia de a achita surna de 27 000 euro, ori potrivit aceluia§i art. 30 alin. (2) a Legii
nr. 544-XQI din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecatorului in redactia de pana la
intrarea in vigoarea a Legii Nr, 90 din 04.12.2009 pentru modificarea §i completarea
unor acte legislative, publicata in Monitorul Oficial nr. 187-188 din 18.12.2009 (prin
care a fost exclus art. 30 a Legii cu privire la statutul judecatorului nr. 544 din
20.07.1995), dupa incheierea a 10 ani de activitate in calitatea de judecator locuinta se
transmite gratuit judecatorului m proprietate privata. Or, instanta era in drept sa oblige
autoritatile locale sa procure un apartament, iar ulterior sa-1 transrnita in folosinta
judecatorului §i nu in proprietate, deoarece, dna Veronica Nichitenco a fost numita



pentru prima data, in functia de judecator, la Judecatoria Slobozia prin Decretul
Pres.edintelui Republicii Moldova nr. 907-IV din 22.12.2006, iar aceasta la momentul
eniiterii hotararii de asigurare cu spatiu locativ, nu intrunea rigorile stabilite de lege,
adica nu avea 10 ani de activitate in functia de judecator, §i, respectiv, nu putea sa
pretinda dreptul de proprietate asupra imobilului, precum §i sa solicite s.i sa
beneficieze de schimbarea modului §i ordinii de executare a hotararii judecatores_ti,
prin achitarea in bani a pretului imobilului, fapt ce urma sa fie constatat §i calificat de
judecator in modul corespunzator.

Judecatorul Maria Chiperi a mentionat ca; s chimb and modul §i ordinea de
executare a hotararii judecatore§ti, au fost aplicate prevederile Codului de executare si
nu s-a aplicat careva prevederi din legea materiala, dat fiind faptul ca s-a examinat o
chestiune de procedura, iar prevederile art. 30 a Legii cu privire la statutul
judecatorului, nu mai erau in vigoare §i nu puteau fi luate in considerate la
pronuntarea incheierii.

Astfel, Colegiului disciplinar in urma verificarii dispozitiei din 20 iulie 2012
privind intentarea procedurii disciplinare, in raport cu circumstantele stabilite §i,
raportindu-le la normele legale aplicabile, concluzioneaza ca nu pot fi considerate
incalcate prevederile art. 21, art. 22 alin. (1) lit. a), fl), §i k) a Legii nr. 544 din
20.07.1995, cu privire la statutul judecatorului

Din aceste considerente, in temeiul art. 19 alin (1) lit. (b) al Legii cu privire la
Colegiul disciplinar §i la raspunderea disciplinara a judecatorilor, Colegiul disciplinar

h o t a r a s . t e :

- A respinge propunerea de a fi aplicata sanctiunea in privinta judecatorului
Judecatoriei Anenii Noi Maria Chiperi §i claseaza procedura disciplinara.
-Hotararea poate fi atacata in termen de 10 zile la Consiliul Superior al
Magistraturii.

Pres,edintele Colegiului:

Vice - pre§edintele Colegiului

Membrii Colegiului

Ro§ ca Nicolae

Raducanu Tatiana

Ursache Petru

Micu Tud-of

Toma Vera

Chiros.ca Dorian V Ci

Constantrnescu Elena

Margineanu Lilia

Zaharia Victor


