
HOTARIRE 

Colegiul disciplinar de pe linga. Consiliul Superior al Magistraturii 

14 decembrie 2015 

Nr. /101/& 

In componenta: 

Presedintele sedintei 	- Valeriu Doaga 

mun.Chisinau 

Membrii Colegiului 	Domnica Manole 

Elena Covalenco 
Victor Boico 

Stelian Teleucd 

Olesea Plotnic 
Vitalie Gamurari 

examinind, in sedintA publica, procedura disciplinara intentata in privinta judecatorului 
Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, Dulghieru Dorin 

CONSTATA: 
Conlinulul sesizarii: 

La data de 01 iulie 2015, cet.Tretiatcenco Valerii a adresat Consiliului Superior al 
Magistraturii o sesizare, prin care a solicitat tragerea la raspundere disciplinara a judecatorului 
Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, Dorin Dulghieru. 

In motivarea sesizarii petitionarul a invocat Mk din data de 14 noiembrie 2014, dosarul 

civil la cererea de chemare in judecata depusa de el impotriva SC „Alantex" SRL cu privire la 

rezilierea contractului de colaborare din 06 septembrie 2012 se afla pe rol in judecatoria 

Buiucani, mun.Chisinau, in procedura judecatorului Dorin Dulghieru. La 19 mai 2015, dinsul a 
depus prin cancelaria instantei cerere privind aplicarea masurilor de asigurare a actiunii, insa 

ping la depunerea sesizarii, contrar normelor procedurale in vigoare, judecatorul Dorin 

Dulghieru nu a examinat cererea depusa si nu a pronuntat nici o incheiere, considerind ca prin 
aceasta i-au fost inculcate drepturile. 

Constateirile Inspeepeijudiciare: 

Prin raportul Inspectiei judiciare din 16 iulie 2015, s-a concluzionat ca in actiunile 

judecatorului Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, Dorin Dulghieru nu s-a constatat existenta 

unor temeiuri rezonabile privind comiterea abaterilor disciplinare prevazute de art.4 din Legea 
cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor. 



Constatrnrile Completului de admisibilitate: 

Prin hotarirea Completului de admisibilitate nr.126/13 din 16 noiembrie 2015, a fost 
admisa sesizarea depusa de cet.Tretiatcenco Valerii privind tragerea la raspundere disciplinary a 
judecatorului Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, Dorin Dulghieru, constatind existenta unor 
banuieli rezonabile de comitere de catre judecatorul vizat a abaterii disciplinare prevazute de 
art.4 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la raspunderea disciplinare a judecatorilor - incalcarea, 

din motive imputahile judecaiorului, a termenelor de indeplinire a actiunilor de procedura, 
inches* a termenelor de reckictare a hotorlrilor judecatoresti si de transmitere a copiilor 

acestora participarttilor la proces, cu transmiterea cauzei disciplinare pentru examinare in 

sedinta plenului Colegiului disciplinar. 

Obtectiile judeceitoruhti Dorin Dulghieru la sesizarea depusa de cet.Tretiatcenco 

Valerii. 

Reiesind din nota informative, judecatorul Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, Dorin 
Dulghieru, cu referire la faptele invocate in sesizarea cet.Tretiatcenco Valerii, a explicat 
argumentele petitionarului sint neintemeiate, deoarece a primit cererea privind aplicarea 
masurilor de asigurare a actiunii vineri - 22.05.2015, iar din 25.05.2015 - luni, s-a aflat in 
concediu anual si, ulterior, in concediu medical, prin urmare a fost in imposibilitate de a 
examina cererea reclamantului ping la 14.07.2015, deoarece sedinta de judecata a fost 
preconizata pentru aceasta data, iar cererea de aplicare a masurilor de asigurare a actiunii urma 
sa he examinata cu prezenta partilor in cadrul sedintei de judecata, in conformitate cu 
prevederile art.177 Cod de procedura civila si pct.31 din Hotarirea Plenului Curtii Supreme de 
Justitie din 24.10.2003 „Cu privire la aplicarea de catre instantele judecatoresti a legislatiei ce 
reglementeaza asigurarea actiunii la judecarea cauzelor civile", modificat prin Hotarirea 

Plenului Curtii Supreme de Justitie nr.3 din 15.04.2013. 

In sedinta plenului Colegiului disciplinar judecatorul Dorin Dulghieru nu s-a prezentat, 
solicitind examinarea cauzei in lipsa sa. Reprezentantul acestuia, avocatul Viorel Pirvan, a 
solicitat incetarea procedurii disciplinare, din motiv ea in actiunile judecatorului Dorin 
Dulghieru nu s-a constatat abaterea disciplinard la care s-a facut referinta in hotarirea 
Completului de admisibilitate, acesta actionind in conformitate cu prevederile legislatiei in 

vigoare. 
Petitionarul si reprezentantul Inspeetiei judiciare, hind citati legal despre data examinarii 

cauzei, nu s-au prezentat in sedinta fail a invoca motivele neprezentkii. 

Constatarile plenului Colegiului disciplinar: 

Analizind temeiurile invocate in sesizare, raportul Inspectiei judiciare din 16 iulie 2015, 
hotarirea Completului de admisibilitate •din 16 noiembrie 2015, obiectiile judecatorului, 



precum si materialele administrate, plenul Colegiului disciplinar conchide ea., in actiunile 
judecatorului Dorin Dulghieru nu au fost constatate careva abateri disciplinare, prevazute de 
art.4 din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, din urmatoarele 

cons iderente. 
Potrivit art.34 alin.(5) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a 

judecatorilor, cauza disciplinary se examineaza doar in limitele hotaririi Completului de 

admisibilitate adoptate in conditiile art.28. 
Astfel, potrivit materialelor prezentate s-a constatat ca, la data de 23 octombrie 2013, 

Tretiatcenco Valerii a depus cerere de chemare in Judecatoria Botanica, mun.Chisinau impotriva 

SC „Alantex" SRL cu privire la rezilierea contractului de colaborare. 
Prin hotarirea Judecatoriei Botanica, mun.Chisinau din 19 februarie 2014, actiunea a fost 

admisd integral. Prin decizia Curtii de Apel Chisinau din 16 septembrie 2014, hotarirea in cauza 
a fost casath, cu remiterea pricinii civile spre rejudecare in Judecatoria Buiucani, mun.Chisinau. 

La data de 14 noiembrie 2014, pricina civila a fost inregistrata la Judecatoria Buiucani, 
mun.Chisinau si repartizata aleatoriu spre examinare judecatorului Dorin Dulghieru. 

Prin incheierea din 19 noiembrie 2014, pricina civila a fost primita spre examinare si 
fixatd sedinta de judecata pentru data de 28 ianuarie 2015, cu citarea respective a partilor. Flind 
citat legal, reclamantul Tretiatcenco Valerii in sedinta de judecata din 28 ianuarie 2015 nu s-a 
prezentat si nu a anuntat motivul neprezentarii, iar instanta de judecata constatind 
imposibilitatea judecarii pricinii in lipsa acestuia, a dispus aminarea sedintei de judecata pentru 
data de 06 martie 2015, dispunind citarea repetata a partilor. 

La 04 martie 2015, in cancelaria Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau de catre 
reprezentantul reclamantului, avocatul Mirzenco Iurii, a fost depusa o cerere de aminare a 
sedintei numite pentru data de 06 martie 2015, in legatura cu participarea acestuia in alta sedintd 
de judecata, motiv din care instanta a dispus aminarea sedintei pentru data de 07 aprilie 2015, 
care, la fel a fost aminata pentru data de 18 iunie 2015, din motivul neprezentarii reclamantului 

si reprezentantului acestuia. 
La data de 19 mai 2015, reclamantul Tretiatcenco Valerii a depus in cancelaria 

Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau o cerere, prin care a solicitat instantei de judecata 
asigurarea actiunii prin suspendarea procedurii efectelor juridice ale contractului de colaborare, 
care potrivit registrului de evidenta tinut de cancelaria judecatoriei, a fost transmisa 
judecatorului Dorin Dulghieru abia la 22 raai 2015, in zi de vineri. 

Prin hotarirea Consiliului Superior al Magistraturii din 31 martie 2015, lui Dorin 
Dulghieru, presedinte al Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau i s-a acordat concediu de odihna, 
incepind cu 25 mai 2015 ping 12 iunie 2015. Astfel, in perioada mentionata judecatorul Dorin 
Dulghieru s-a atlat in concediu de odihna, iar din data de 13 iunie 2015 ping la 03 iulie 2015, 
judecatorul s-a atlat in concediul medical. 

Astfel, judecatorul Dorin Dulghieru, primind cererea reclamantului Tretiatcenco Valerii 
privind aplicarea masurilor de asigurare a actiunii la 22 mai 2015, in zi de vineri, dar din data de 
25 mai 2015, zi de luni aflindu-se in concediu de odihnd, acesta a fost in imposibilitate de a 
instiinta partite la proces si a examina in sedinta de judecata cu participarea partilor cererea 

depusa de catre Tretiatcenco Valerii. 



La fel, s-a stabilit ca sedinta de judecata a fost fixate pentru data de 18 iunie 2015, dar din 
motivul ca judecatorul Dorin Dulghieru se afla in concediul medical, a fost aminata pentru data 
de 14 iulie 2015. 

In sedinta de judecata din 14 iulie 2015, cu participarea reclamantului Tretiatcenco 
Valerii si  reprezentantului piritului SC „Alantex" SRL, a fost examinata cererea reclamantului 
cu privire la aplicarea masurilor de asigurare a actiunii, iar prin incheierea Judecatoriei 
Buiucani, mun.Chisindu din 14 iulie 2015, cererea in cauza a fost respinsa ca neintemeiata. 

Reie§ind din continutul hotaririi din 16 noiembrie 2015, Completul de admisibilitate a 
conchis ca in cauza rezulta banuiala rezonabila ca judecatorul Judecatoriei Buiucani, 
mun.Chisinau, Dorin Dulghieru a comisa abaterea disciplinary prevazuta de art.4 alin.(1) lit.g) 
din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor - incificarea, din motive 
in2putabile judecatorului, a termenelor de indeplinire a ac/iunilor de procedurd, inclusiv a 
termenelor de realactare a hotoririlor judecatorevi 41 de tran.matere a copiilor acestora 
participaMilor la proces. 

Plenul Colegiului disciplinar constatd ca, faptele imputate judecatorului Dorin 
Dulghieru, dupd cum au fost retinute de Completul de admisibilitate, se reduc exclusiv la 
incalcarea de catre judecatorul vizat a prevederilor art.174, 177 Cod de procedurd civila. 

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 174 Cod de procedure civila, la cererea 
participantilor la proces, judecatorul sau instanta poate lua masuri de asigurare a actiunii. 
Asigurarea se admite in orice faza a procesului ping la etapa in care hotarirea judecatoreasca 
devine definitiva, in cazul in care neaplicarea masurilor de asigurare a actiunii ar face imposibila 
executarea hotaririi judecatoresti. 

In conformitate cu prevederile art.177 alin.(2) Cod de procedure civila, cererea de 
asigurare a actiunii se solutioneaza de catre judecator sau de catre instanta care examineaza 
pricina in termen de o zi de la depunere, fara instiintarea piritului si a celorlalti participanti la 
proces. Dace cererea de asigurare a actiunii este depusa concomitent cu cererea de chemare in 
judecata, aceasta se solutioneaza in ziva emiterii incheierii privind acceptarea cererii de chemare 
in judecata, fard instiintarea piritului si a celorlalti participanti la proces. 

Judecatorul sau instanta pronuntd o incheiere privind asigurarea sau neasigurarea actiunii. 
Potrivit pct.31 din Hotdrirea Plenului Curtii Supreme de Justitie din 24.10.2003 „Cu 

privire la aplicarea de catre instantele judecatoresti a legislatiei ce reglementeaza asigurarea 
actiunii la judecarea cauzelor civile", modificat prin Hotdrirea Plenului Curtii Supreme de 
Justitie nr.3 din 15.04.2013, cererea de asigurare a actiunii se solutioneazd de judecator sau 
instanta in termen de o zi de la depunere, lard a-I instiinta pe pirit si  pe ceilalti participanti la 
proces. Daca cererea de asigurare a actiunii este depusa concomitent cu cererea de chemare in 
judecata, aceasta se solutioneazd in ziva emiterii incheierii privind acceptarea cererii de chemare 
in judecata, fard instiintarea participantilor la proces. Daca instanta nu s-a pronuntat asupra 
asigurarii in ziva depunerii cererii si au avut loc citeva sedinte, masurile de asigurare urmeaza a 
fi aplicate in sedinta de judecata cu participarea partilor. 

Dupd cum s-a mentionat mai sus, judecatorul Dorin Dulghieru a primit cererea 
reclamantului Tretiatcenco Valerii privind aplicarea masurilor de asigurare a actiunii la 22 mai 
2015, in zi de vineri, dar din data de 25 mai 2015, zi de luni s-a aflat in concediu de odihna, 



sedinta de judecata bind fixata pentru data de 18 iunie 2015, insa din motivul ca judecatorul se 
afla in concediul medical, sedinta a fost aminatd pentru data de 14 iulie 2015. 

De asemenea, s-a constatat ca in sedinta de judecata. din 14 iulie 2015, cu participarea 
reclamantului Tretiatcenco Valerii si reprezentantului piritului SC „Alantex" SRL, a fost 
examinata cererea privind aplicarea masurilor de asigurare a actiunii, iar prin incheierea 
Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau din 14 iulie 2015, cererea in cauza a fost respinsa ca 
neintemeiata. 

Prin urmare, in actiunile judecatorului Dorb Dulghieru nu au fost stabilite careva 
temeiuri rezonabile, care ar demonstra faptul comiterii de catre acesta a unei abateri disciplinare, 
pasibile rdspunderii in temeiul art.4 din Legea cu privire la raspunderea disciplinara a 
judecatorilor, deoarece acesta a fost in imposibilitate de a instiinta partite la proces si a examina 
in sedinta de judecata cu participarea partilor cerere depusa de catre Tretiatcenco Valerii la 22 
mai 2015, iar ulterior cererea a fost examinata cu participarea partilor, bind respectate 
prevederile art.177 alin.(2) Cod de procedura civila si pct.31 din Hotarirea Plenului Curtii 
Supreme de Justitie din 24.10.2003 „Cu privire la aplicarea de catre instantele judecatoresti a 
legislatiei ce reglementeaza asigurarea actiunii la judecarea cauzelor civile", modificat prin 
Hotarirea Plenului Curtii Supreme de Justitie nr.3 din 15.04.2013. 

Colegiul disciplinar remarca ca, judecatorul poate fi tras la rdspundere disciplinary 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 contextul dat, plenul Colegiului disciplinar mentioneaza ca, pentru a retine in sarcina 
judecatorului savirsirea unei abateri disciplinare, urmeaza a se stabili data abaterea disciplinara 
este prevazuta de lege, data sint intrunite elementele constitutive ale acesteia, respectiv latura 
obiectiva si subiectiva. In lipsa unuia dintre aceste elemente abaterea disciplinara nu subzista si, 
deci, nu poate fi angajata raspunderea disciplinary a judecatorului. 

Acestea bind retinute, pornind de la circumstantele de fapt stabilite supra, cit si reiesind 
din continutul normelor legate citate anterior, plenul Colegiului disciplinar conchide ca in cadrul 
examinarii procedurii disciplinare nu s-a stabilit careva circumstante, ce ar confirma faptul ea 
judecatorul Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, Dorin Dulghieru a comis abaterea disciplinara 
prevazuta de art.4 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la raspunderea disciplinara a 
judecatorilor - incalcarea, din motive imputabile judecatorului, a termenelor de indeplinire 
actiunilor de procedura inclusiv a termenelor de redactare a hoteiririlor judeceitoresti si de 
transmitere a copiilor acestora participantilor la proces. 

Din considerentele mentionate, plenul Colegiului disciplinar ajunge la concluzia de a 
inceta procedura disciplinara intentata in privinta judecatorului Judecatoriei Buiucani, 
mun.Chisinau, Dorb Dulghieru in temeiul art.4 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la 
raspunderea disciplinard a judecatorilor, din motiv ca nu a fost constatata abaterea 
disciplinard. 



Prewdintele sedintei 	 - Vale). Poaga 

..> 
Membrii Colegiului 	 omnica Manole 

C-464__C?:Saccee 	 Elena Covalenco 

Victor Boico 

Stelian Teleuca 

Olesea Plotnic 

Vitalie Gamurari 

Reiesind din ode expuse, in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) lit.c) din Legea 

nr.178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judeckorilor, plenul Colegiul 

disciplinar 

HOTARASTE: 

Se inceteaza procedura disciplinary intentata in privinta judecatorului Judeckoriei 

Buiucani, 	 Dorin Dulghieru, pe motiv ca nu a fost constatata abaterea disciplinary. 

Hotarirea poate fi atacath in Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 15 zile de la 

data comunickii hotkirii motivate.  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

