
Consiliul Superior al Magistraturii 
Colegiului Disciplinar 

Completul de admisibilitate nr. 2 

Dosar nr. 13-c/2015 
Pi) /3/// 	 HOTARARE 

20 martie 2015 

Presedintele sedintei 	 Elena Covalenco 

Membrii completului: 	 Olesea Plotnic 
Victor Boico 

examinand in sedinta inchisa, contestatia impotriva Deciziei din 26.01.2015, 
emise de catre inspectorului-judecator al Inspectiei Judiciare in urma examinarii 
sesizarii cet. Piron Stepan privind actiunile judecatorului Judecatoriei Comrat, 
Grigori Coley, a 

constatat: 

Prin Decizia din 26.01.2015, inspectorul-judecator al Inspectiei Judiciare de 
pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a dispus respingerea sesizarii depuse 
de Piron Stepan cu privire la actiunile pretins ilegale ale judecatorului Judecatoriei 
Comrat Grigori Coley. 

In Decizia emisa inspectorul-judecator mentioneaza ca, la 20 ianuarie 2015, 
in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit plangerea lui Piron 
Stepan, find readresata din Aparatul Presedintelui Republicii Moldova, prin care 

exprimat dezacordul cu actiunile judecatorului Judecatoriei Comrat, Grigori 
Coley, admise la judecarea unei pricini civile. 

Inspectorul-judecator in urma verificarilor efectuate a constatat ca, pe 
marginea celor expuse in sesizarea din 05 ianuarie 2015, Piron Stepan anterior s-a 
mai adresat la CSM cu sesizarile nr.34 p/m din 06 ianuarie 2015, nr.43 p/m din 12 
ianuarie 2015 si  nr.76 p/m din 14 ianuarie 2015. 

Examinand aceste sesizari inspectia judiciara a efectuat un control, pe 
marginea caruia a fost emisa decizia din 19 ianuarie 2015 privind respingerea 
sesizarii dlui Piron Stepan ca find vadit neintemeiatd. 

Astfel, inspectorul-judecator considera ca, sesizarea din 05 ianuarie 2015 
este una repetata si  poate repetat a fi apreciata vadit neintemeiata. 

Examinand sesizarea adresata Presedintelui Republicii Moldova, Decizia 
inspectorului-judecator din 19.01.2015, Decizia din 26.01.2015 si contestatia lui 
Piron Stepan impotriva acestei decizii, completul de admisibilitate constala ca, 
Inspectia judiciary le-a examinat sub toate aspectele, acumulan suficienta 



informatie pentru a constata lipsa in comportamentul judecAtorului Grigori Colev a 
unor actiuni, care potrivit art.4 din Legea nr.178 „Cu privire la raspunderea 
disciplinary a judecAtorilor", a-r constitui abateri disciplinare. 

In conformitate cu prevederile art.20 al.(2) Cod de procedura civil A, la 
infaptuirea justitiei in pricini civile, judecatorii sant independenti si se supun 
numai legii. La examinarea cauzei once imixtiune in activitatea de judecata este 

atrage raspunderea prevazutd de lege. 
Reiesind din continutul sesizarii si contestatiei, petitionarul 	exprima 

dezacordul cu hotararea emisa de judecator, cu modul in care au fost examinate si 
admise sau respinse demersurile inaintate de participantii la proces, concluzionand 
in final ca, judecatorul nu a dat apreciere coreeta probelor la examinarea cauzei 
civile. 

Argumentele invocate in contestatia depusa, constituie opinia si  viziunea 
personals a petitionarului, reprezinta o apreciere subiectivd, neconfirmata, privind 
admiterea incalcarilor, Aceste afirmatii nu contin in sine date, care incontestabil a-r 
indica in actiunile magistratului vizat fapte, care potrivit prevederilor art.4 din 
Legea nr.178 „Cu privire la raspunderea disciplinary a judecAtorilor" constituie 
abatere disciplinary. 

Astfel, inspectorul-judecAtor, analizand argumentele invocate in sesizare, 
conducandu-se de prevederile Legii nr.178 „Cu privire la raspunderea disciplinary 
a judecatorilor", in mod legal a dispus respingerea sesizarii ca find va.dit 
neintemeiata. 

Conducandu-se de art.18, 27-29 al Legii nr.178 din 25.07.14 „Cu privire la 
raspunderea disciplinary a judecatorilor, Completul de admisibilitate 

HOTARASTE: 

Se respinge, ca find neintemeiatk contestatia depusa de petitionarul Piron 
Stepan Gheorghe impotriva Deciziei din 26.01.2015, emisa de inspectorul -
judecator al Inspectiei Judiciare de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii, 
prin care s-a dispus respingerea sesizarii lui Piron Stepan din 05.01.2015 privind 
actiunile judecatorului JudecAtoriei Comrat - Grigori Colev. 

Hotararea nu se supune callor de atac. 

Preedintele §edintei 

Membrii completului 

Elena Covalenco 

Plotnic Olesea 

Victor Boico 


	Page 1
	Page 2

