
HOTARIRE 
05 mai 2016 	 mun.Chiinau 
N r . /W/3 
Completul de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar de pe linga Consiliul Superior al 
Magistraturii in components: 
Pre§edinte 	- Elena Covalenco 
Membrii 	- Victor Boico 

Olesea Plotnic 
examinind, in sedinta inchisd, admisibilitatea contestatiei declarate de catre 

cet.Cubutaev Serghei impotriva deciziei Inspectiei judiciare din 28 decembrie 2015 in 
privinta judecatorului Judecatoriei Centru, mun.Chisinau, Bivol Garri 

CONSTATA: 

La 17 decembrie 2015, in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 
sesizarea cet.Cubutaev Serghei, care §i-a expos dezacordul cu actiunile judecatorului 
Judecatoriei Centru, mun.Chisinau, Bivol Garri, exprimate prin intocmirea intirziata a hotAririi 
din 10 noiembrie 2015 dupd depunerea apelului, solicitind atragerea la raspundere disciplinary 
a judecatorului vizat pentru incalcarea termenelor de redactare a hotaririi, care a fost dep4it cu 
20 de zile. 

Prin decizia Inspectiei judiciare din 28 decembrie 2015, a fost respinsa, ca vadit 
neintemeiata, sesizarea cet.Cubutaev Serghei, pe motiv ca in urma verificarilor efectuate s-a 
constatat ca, judecatorul Judecatoriei Centru, mun.ChiOnau, Bivol Garri la 10 noiembrie 2015, 
a adoptat hotdrirea in cauza civila la cererea de chemare in judecatd a lui Cubutaev Serghei 
impotriva Primariei mun.Chiinau alte persoane cu privire la anularea actelor administrative. 

La data de 12 noiembrie 2015, potrivit inscriptiei de inregistrare din Registrul 
corespondentei a JudecAtoriei Centru, Cubutaev Serghei a declarat apel impotriva hotdririi din 
10 noiembrie 2015, care a fost receptionat de judecatorul Bivol Garri la 16 noiembrie 2015, 
iar la data de 04 decembrie 2015, potrivit, aceluia0 Registru, dosarul a fost expediat in Curtea 
de Apel Chi*inau pentru examinarea apelului. 

Astfel, retinind cele expuse, Inspectia judiciary a conchis ca nu s-au constatat temeiuri 
pentru a concluziona ca termenele de indeplinire a actiunilor de procedura, inclusiv termenele 
de redactare a hotaririi judecatorqd de transmitere a copiilor participantilor la proces au fost 
incalcate de judecatorul Bivol Garri. Mai mult ca, dosarul examinat reprezinta unul voluminos 
de 8 volume, iar prin invocarea de calre autorul sesizArii a incalcdrilor de redactare a hotAririi 
motivate, acesta de fapt i i manifesta dezacord cu solutia adoptata de respingere a actiunii sale, 
care find contestata in instanta de apel, poate 	argumenteze opinia sa in litigiu, pe fondul 
cauzei. 

Analizind temeiurile invocate in sesizare si in contestatie, inclusiv materialele 
administrate, nota informativa a judecatorului Bivol Garri, extrasul din Registru 
corespondentei a Judecatoriei Centru, mun.Chisinau. precum si decizia Inspectiei judiciare din 
28 decembrie 2015, Completul de admisibilitate conchide ca contestatia declaratd de 
cet.Cubutaev Serghei urrneaza a fi respinsA din urmatoarele motive. 



In conformitate cu prevederile art.20 alin.(2) din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire 
la raspunderea disciplinary a judecatorilor, se considera vadit neintemeiata sesizarea in care 
sint invocate fapte care nu fac referintA la abaterile prevazute de art.4, cdreia i-a expirat 
termenul de prescriptie prevazut la art.5 sau care este declaratA repetat, Mai a aduce not probe. 

Potrivit art.22 alin.(2) din Legea sus indicate, in cazul in care din continutul sesizarii se 
constata circumstante prevazute la art.20 alin.(2), inspectorul-judecator, in termen de 10 zile 
din data cind i-a fost repartizata, printr-o decizie motivate, respinge sesizarea ca find vadit 

neintemeiata. 
Conform art.236 alin.(1), (5) lit.a), b), (6) Cod de procedura civild, dupa incheierea 

sustinerilor orate, completul de judecata se retrage pentru deliberare. In urma 

prqedintele edintei sau unul dintre judecatori pronunta dispozitivul 
Instanta de judecata va intocmi hotarirea integralA data: - participantii la proces, in 

termen de 30 de zile de la pronuntarea dispozitivului hotaririi, solicitA in mod expres acest 
lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decadere; - participantii la proces, in termen 
de 30 de zile de la pronuntarea dispozitivului hotaririi, depun cerere de apel. 

In cazurile prevazute la alin.(5), completul de judecata va intocmi hotdrirea integrald in 
termen de 15 zile de la data solicitarii, atacarii sau pronuntarii dispozitivului hotaririi, dupa 

caz. 
Potrivit materialelor prezentate s-a constatat ca, in procedura judecatorului JudecAtoriei 

Centru, mun.Chi§indu, Bivol Garri s-a aflat cauza civila la cererea de chemare in judecata a lui 
Cubutaev Serghei impotriva Primariei mun.ChiOnAu s.a. i alte persoane cu privire la anularea 

actelor administrative, etc. 
Cauza data a fost examinata la 10 noiembrie 2015, find pronuntat dispozitivul hotaririi 

judecatoresti. impotriva hotaririi date, la 12 noiembrie 2015, a declarat apel Cubutaev Serghei, 
care a fost receptionat de judecdtorul Bivol Garri la data de 16 noiembrie 2015, iar la 04 
decembrie 2015, potrivit datelor din Registrul de corespondenta al Judecatoriei Centru, dosarul 
a fost expediat in Curtea de Apel ChiOTau pentru examinarea apelului. 

Conform notei informative a judecatorului Bivol Garri pe marginea sesizarii 
petitionarului. acesta a relatat ca a receptionat apelul declarat de Cubutaev Serghei la 16 
noiembrie 2015, iar la 04 decembrie 2015 dosarul cu hotarirea redactatil a fost expediat in 
instanta de apel, astfel nu a incalcat termenul de redactare a hotaririi judecatoresti. 

Luind in consideratie cele expuse 	circumstantele constatate in cauza, Completul de 

admisibilitate conchide ca., in actiunile judecatorului Bivol Garri lipsesc careva semne 
calificative a abaterii disciplinare, stabilite de art.4 din Legea cu privire la raspunderea 
disciplinare a judecatorilor, deoarece presupusa abatere disciplinard imputata judecatorului 
vizat in sesizarea si contestatia petitionarului - art.4 alin.(1) lit.g) din Legea data - incalcarea, 
din motive imputabile judecatorului, a termenelor de indeplinire a actiunilor de procedura, 
inclusiv a termenelor de redactare a hotaririlor judecatoreti nu a fost constatatd. 

Concomitent, Completul de admisibilitate atesta Ca, judecatorul poate fi tras la 
raspundere disciplinard doar in cazul in care, in urma verificarii argumentelor sesizarii, 
Inspectia judiciara a constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri 

disciplinare de catre judecator. 



e-ete-e-e- 	Elena Covalenco 

Victor Boico 

Olesea Plotnic 

La caz, reiesind din circumstantele expuse, nu se constata abaterea disciplinary in 

actiunile judecatorului Bivol Garri, acesta nu a incdlcat termenele de redactare a hotdririi. 

Astfel, dupd receptionarea apelului la 16 noiembrie 2015, judecatorul urma sa redacteze 

hotarirea motivatA ping la data de 01 decembrie 2015, inclusiv. Avind in vedere ca dosarul a 

Post expediat la Curtea de Apel la 04 decembrie 2015, rezultd ca hotarirea motivate a fost 
redactatd in termenii prevAzuti de lege. adica ping la data de 01 decembrie 2015, alte cloud zile 

find necesare pentru a pregati si expedia dosarul in instanta de apel, dosarul find unul 
voluminos de 8 volume. 

Totodata, Completul de admisibilitate atesta ca, judecatorul poate fi tras la raspundere 

disciplinary doar in cazul in care, in urma verificarii argumentelor sesizarii, Inspectia judiciary 

a constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri disciplinare de 
cAtre judecdtor. 

In spetd, Completul de admisibilitate constata ca, in actiunile judecatorului Bivol Garri 

nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile, care ar demonstra faptul comiterii de cdtre 

acesta a abaterii disciplinare, pasibile de angajare a rdspunderii conform Legii cu privire la 
raspunderea disciplinara a judecatorilor. 

Astfel, reiesind din circumstantele stabilite, Completul de admisibilitate nu constata 

careva temeiuri de a considera admisibild contestatia declaratA de cet.Cubutaev Serghei 
impotriva deciziei Inspectiei judiciare 28 decembrie 2015. 

Din considerentele mentionate, retinind cele constatate si avind in vedere faptul ca, la 

examinarea sesizarii depuse de petitionar, Inspectia judiciary a dat o apreciere juste 

circumstantelor cauzei, far faptele invocate nu pot constitui temei pentru tragerea la raspundere 

disciplinara a judecatorului Bivol Garri, Completul de admisibilitate conchide de a respinge 

contestatia depusd de cet.Cubutaev Serghei impotriva deciziei Inspectiei judiciare din 28 

decembrie 2015, referitor la actiunile judecatorului Judecatoriei Centru, mun.Chisinau, Bivol 
Garri. 

Reiesind din cele expuse si conform art. 1 8, 27-28 din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu 

privire la rAspunderea disciplinary a judecatorilor, Completul de admisibilitate al Colegiului 
discipliner 

HOTARASTE: 
Se respinge contestatia depusd do cet.Cubutaev Serghei, impotriva deciziei Inspectiei 

judiciare din 28 decembrie 2015 de respingere a sesizarii acestuia din 17 decembrie 2015, 

privind tragerea la raspundere disciplinary a judecatorului Judecatoriei Centru, mun.Chisinau, 
Bivol Garri. 

Hotarirea nu se supune nici unei cal de atac. 

Hotarirea se expediazd pdrtilor si se publicd pe pagina web a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Presedinte 

Membrii 
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