
H O T Ă R Î R E 

cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei BC 

„Moldincombank” SA, referitor la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani, 

mun. Chişinău, Silvia Gîrbu 

14 mai 2013              mun. Chişinău 

nr. 394/16 

 Examinînd chestiunea cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare 

pe marginea petiţiei BC „Moldincombank” SA, referitor la acţiunile 

judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu, audiind 

informaţia domnului Boris Negru, Consiliul Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a fost depusă o plîngere de către 

Şeful secţiei recuperare creanţe a BC „Moldincombank” SA, Alexandru Balica, 

privind tergiversarea examinării unei cauze civile de către judecătorul 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău Silvia Gîrbu. 

 În urma verificării circumstanţelor indicate în plîngere, Inspecţia judiciară 

a constatat că, la 15 mai 2011, cauza civilă, la cererea BC „Moldincombank” SA 

către Grosu Nicolae şi alţii privind încasarea datoriei, a fost repartizată spre 

examinare judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu.  

 La data de 13 iunie 2011, cauza urma să fie examinată, însă, din motivul 

neprezentării, pîrîtului  a fost amînată pentru data de 07 iulie 2011. La 07 iulie 

2011 cererea a fost scoasă de pe rol din cauza neprezentării reprezentantului 

reclamantului, iar la 18 august 2011 încheierea în cauză a fost anulată. Ulterior, 

examinarea cauzei a mai fost amînată de două ori la – 21 septembrie 2011 şi la 

21 noiembrie 2011, din diferite motive. În cadrul şedinţei din 22 decembrie 

2011, pîrîtul a înaintat un demers privind scoaterea cererii de pe rol din motivul 

nerespectării de către reclamant a procedurii prealabile. Demersul a fost respins  

prin încheirea Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, din 22 decembrie 2011, 

fiind nesusceptibilă de atac. Pîrîtul, însă, a atacat încheierea privind scoaterea 

cererii de pe rol la Curtea de Apel Chişinău, care, la rîndul său, a respins 

recursul prin decizia din 05 aprilie 2012. 

 La 16 mai 2012, cet. Grosu Nicolae a atacat cu recurs decizia irevocabilă 

a Curţii de Apel Chişinău din 05 aprilie 2012, iar la 24 octombrie 2012 recursul 

declarat a fost restituit prin încheierea Colegiului civil, comercial şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, cauza fiind restituită la 

Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, examinarea acesteia fiind fixată pentru 24 

ianuarie 2013. Şedinţa în cauză a fost amînată, la fel ca şi următoarele două, de 

pe data de 11 şi 22 martie 2013.  

 În astfel de circumstanţe, Inspecţia judiciară a constatat că examinarea 

cauzei timp de doi ani se află la etapa de cereri şi demersuri, tergiversarea fiind 

cauzată de comportamentul pîrîtului, care se foloseşte cu rea-credinţă de 



drepturile oferite prin lege, dar şi de instanţa de judecată care nu a întreprins 

măsurile necesare pentru examinarea cauzei în termen rezonabil. 

 Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii va atenţiona judecătorul 

Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu, asupra respectării 

prevederilor Codului de procedură civilă la examinarea pricinilor şi va 

recomanda judecătorului să întreprindă măsurile legale privind urgentarea 

examinării cauzei. 

 Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile 

art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 1. A lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei 

BC „Moldincombank” SA, referitor la acţiunile judecătorului Judecătoriei 

Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu. 

 2. A atenţiona judecătorul Silvia Gîrbu la respectarea prevederilor 

Codului de procedură civilă la examinarea pricinilor civile. 

 3. A recomanda judecătorului Silvia Gîrbu de a întreprinde măsurile 

legale privind urgentarea examinării cauzei civile la cererea BC 

„Moldincombank” SA către Grosu Nicolae şi alţii privind încasarea datoriei. 

Preşedintele Consiliului                 Nichifor Corochii 

Superior al Magistraturii 


