
HOTARIRE 

13 noiembrie 2015 	 mun. Chi§inau 
Nr. /r9/s/ 

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lingd Consiliul Superior al 
Magistraturii in componenta: 

Prqedinte 	- Elena Covalenco 
Membrii: 	- Victor Boico 

- Olesea Plotnic 

examinind contestatia din 28.05.2015 a vice-ministrului Ministerului Finantelor, Simion 
Botnari, impotriva deciziei Inspectiei judiciare din 08.05.2015 privitor la faptele care pot 
constitui abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei DonduFni, Lucia Danili§in, 

CONSTATA: 

La data de 28.04.2015 in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 
sesizarea vice-ministrului Ministerului Finantelor, Simion Botnari, care a solicitat tragerea la 
raspunderea disciplinary a judecatorului Judecatoriei Dondwni, Lucia Dani4in pentru 
emiterea incheierii din 17.04.2015 cu privire la respingerea cererii de recuz, declaratA tuturor 
judecatorilor JudecAtoriei Dondu*eni pe marginea pricinii civile Guzun Iuliu Care Consiliul 
raional Dondwni §i Comisia specials. 

Petitionarul considerA ca, la examinarea cauzei nominalizate, de care judecatorul 
Judecatoriei Dondwni, Lucia Dani4in au fost comise incalcdri ale normelor procesuale, 
solicitind tragerea la raspundere disciplinary a judecatorului nominalizat. 

Potrivit deciziei Inspectiei judiciare din 08.05.2015, a fost respinsa sesizarea vice-
ministrului Ministerului Finantelor, Simion Botnari, pe motiv ca petitionarul nu face referinta 
nici un temei din lista abaterilor disciplinare, prevAzute de art.4 din Legea cu privire la 
raspunderea disciplinary a judecatorilor. 

Nefiind de acord cu decizia Inspectiei judiciare din 08.05.2015, vice-ministrul 
Ministerului Finantelor, Simion Botnari, la data de 28.05.2015, a depus o contestatie in adresa 
Completului de admisibilitate solicitind anularea deciziei Inspectiei judiciare din 08.05.2015 
cu privire la respingerea sesizArii. 

Analizind temeiurile invocate in contestatie si materialele administrate, precum si 
decizia Inspectiei judiciare din 08.05.2015, Completul de admisibilitate conchide ca 
contestatia declarata de vice-ministrul Ministerului Finantelor, Simion Botnari urmeaza a fi 
respinsd din urmatoarele considerente. 

In procesul verificArii circumstantelor expuse in contestatie, Completul de 
admisibilitate nu a constatat careva abateri disciplinare, prevAzute de art.4 din Legea cu 
privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor in actiunile judecatorului JudecAtoriei 
Dondu§eni, Lucia Danili§in. 

In esenta., faptele invocate de petitionar se rezuma la dezacordul cu modul in care 
judecatorul Lucia Daniliin a examinat cererea de recuzare, in consecinta argumentele 
invocate in contestatia/sesizarea autorului limitindu-se la un dezacord cu incheierea din 
17.04.2015, care de drept a garantat drepturile procesuale ale justitiabilului prevAzute de lege. 

In acest sens Completul de admisibilitate reline ca, conform prevederilor alin.(5) art.54 
din Cod de procedurd civild, nu se admite recuzarea judecatorilor care nu sunt implicaji in 
examinarea pricinii. 



Potrivit recomandArilor Curtii Supreme de Justitie nr.28 privind unele aspecte ale 
aplicArii Codului de procedura civila la examinarea cererilor de recuzare, nu se admite o altd 
examinare a recularii decit cea petrecutA la 17.04.2015 si conform prevederilor alin.(3) 
art.56 din Cod de procedurd civila, participanfii la proces sunt obligati sa se foloseasca cu 
bums-credit/0 de drepturile for procedurale. 

Mai mult, nemultumirea autorului sesizarii cu procesul de examinare a pricinii sau cu 
hotdrirea emisa de instanta de judecata nu-i bazata pe careva probe, prin care ar fi fost 
constatat faptul cA instanta la examinarea pricinii a aplicat intentionat sau din neglijentd grave 
legislatia contrar practicii judiciare uniforme sau ca a incalcat normele imperative ale 
legislatiei in procesul de infaptuire a justitiei. 

De asemenea, Completul de admisibilitate stabileste CA, la depunerea sesizarii, 
petitionarul nu a respectat prevederile art. 20 din Legea cu privire la raspunderea disciplinary 
a judecatorilor, or, potrivit alin.(2) al normei date, se considerd vadit neintemeiata sesizarea 
in care sint invocate fapte care nu fac referinta la abaterile prevAzute de art.4, careia i-a 
expirat termenul de prescriptie prevazut la art.5 sau care este declaratA repetat, fait a aduce 
not probe. 

Conform art.28 din aceiasi Lege, Completele de admisibilitate ale Colegiului 
disciplinar examineaza raportul/decizia si dosarul cauzei disciplinare transmise de Inspectia 
judiciary in vederea determinarii admisibilitAtii sau inadmisibilitAtii sesizarii. Procedura in 
fata completelor de admisibilitate este scrisa. 

Astfel, potrivit sesizarii vice-ministrului Ministerului Finantelor, Simion Botnari, 
invinuirile aduse judecatorului nu au fost incadrate in lista abaterilor disciplinare prevazute de 
art. 4 din Legea nr. 178 cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, astfel incit 
sesizarea fund depusd de petitionar contrar prevederilor art. 20 din Legea mentionata. 

Completul de admisibilitate retine ca, un caz disciplinar poate fi examinat doar in 
limitele acuzarii expuse in raportul Inspectiei judiciare sau in sesizarea petitionarului. In acest 
sens, se atestd ca Inspectia judiciary nu este in drept de a iesi din limitele sesizarii si nu tine 
de competenta sa de a inlatura neajunsurile sesizarii sau de a presupune ce norma legala a 
avut in vedere petitionarul, precum ca a fost incAlcatd de judecatorul vizat in procedura 
disciplinary. 

Referitor la argumentele invocate in sesizare, Completul de admisibilitate retine cA, 
autorul se limiteaza la un dezacord cu solutia adoptata de JudecAtoria Donduseni si pretinsele 
incAlcAri procesuale indicate de petitionar urmau a fi incadrate in limitele art.4 din Legea cu 
privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, astfel incit incadrarea juridica a faptei nu 
tine de competenta Completului de admisibilitate din cadrul Colegiului disciplinar. 

Independenta autoritatii judecAtoresti, presupune interdictia imixtiunii in infaptuirea 
justitiei. 0 garantie suplimentarA in acest context se confine in art.19 alin.(3) din Legea cu 
privire la statutul judecatorului, potrivit caruia "Judeccitorul nu poate fi tras la reispundere 
pentru opinia sa exprimatei in inftiptuirea justitiei si pentru hotarirea pronuMatil dacci nu va 
fi stability, prin sentingi definitive, vinoveifia lui de abuz criminal". 

Totodata, Completul de admisibilitate remarca cA, judecatorul poate fi tras la 
raspundere disciplinary doar in cazul in care, in urma verificArii argumentelor contestatiei, s-a 
constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri disciplinare de 
catre judecator. 

Completul de admisibilitate din cadrul Colegiului disciplinar mentioneaza ca, pentru a 
retine in sarcina judecatorului savirsirea unei abateri disciplinare, urmeaza a se stabili dace 
abaterea disciplinary este prevAzutd de lege, daca sunt intrunite elementele constitutive ale 
acesteia, respectiv latura obiectiva si  subiectiva. In lipsa unuia dintre aceste elemente abaterea 
disciplinary nu subzistd si, deci, nu poate fi angajata raspunderea disciplinary a judecatorului. 



In acest context, Completul de admisibilitate considerd drept neintemeiatd contestatia 
depusd de care vice-ministrul Ministerului Finantelor, Simion Botnari, in legdturd cu ce 
aceasta urmeazd a fi respinsd. 

Reiesind din cele expuse si conform art.18, 27-29 din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu 
privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, Completul de admisibilitate al Colegiului 
disciplinar, 

HOTARA$TE: 

Se respinge contestatia vice-ministrului Ministerului Finantelor, Simion Botnari, 
impotriva deciziei Inspectiei judiciare din 08.05.2015 de respingere a sesizdrii acestuia din 
28.04.2015, privind tragerea la raspundere disciplinary a judecdtorului Judecatoriei 
Donduseni, Lucia Danilisin. 

Hotdrirea este irevocabild si nu se supune nici unei cdi de atac. 
Hotarirea completului de admisibilitate se expediazd partilor si se publicd pe pagina 

web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

Presedinte sedintele: Elena Covalenco 

Victor Boico 

Olesea Plotnic 

 

Membrii: 
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