
HOTARARE 
Colegiul Disciplinar de pe llingd 

Consiliul Superior al Magistraturii 

24 iunie 2016 
nr. 35/11 

 

mun. Chiinau 

Avand in componenta sa: 
Presedinte de edinta: 
Membrii Colegiului: 

Valeriu Doaga 
Domnica Manole 
Elena Covalenco 
Orlov Maria 
Olesea Plotnic 
Liliana Turcan 
Veronica Mocanu 
Vitalie Gamurari 
Stelian Teleuca 

 

examinand, in sedinta publica, cauza disciplinary intentata in privinta 
judecatorului Judecatoriei RAFani, mun. Chi§inau, Ludmila Holevitcaia, in temeiul 
art. 4 alin. (1) lit. i), j) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, 
adica incalcarea normelor imperative ale legislatiei in procesul de infaptuire a justitiei, 
in baza sesizarii depuse de Moroz Victor,- 

CONSTATA: 
Argumentele sesizarii. 

1. La data de 15 septembrie 2015 in adresa Consiliului Superior al Magistraturii, a 
parvenit sesizarea lui Moroz Victor cu privire la atragerea la raspundere 
disciplinary a judecatorului JudecAtoriei RaFani, mun. Chi indu, Ludmila 
Holevitcaia, care in opinia autorului sesizarii, a sAvar§it o abatere disciplinary prin 
incalcarea normelor imperative ale legislatiei in procesul de infAptuire a justitiei §i 
neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere, imputabila judecatorului, a unei 
obligatii de serviciu, rezultate din examinarea cauzei civile pornite la cererea de 
chemare in judecata inaintatd de Moroz Victor impotriva CNAS privind 
contestarea actului administrativ. 

2. Autorul sesizarii Moroz Victor solicitd sanctionarea disciplinary a judecatorului 
JudecAtoriei Ra§cani, mun. Chi§inau, Ludmila Holevitcaia, pentru comiterea 
abaterilor disciplinare invocand prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), j) din Legea nr. 
178 din 25.07.2014 cu privire la rdspunderea disciplinary a judecAtorilor. 

Pozitia Inspectiei Judiciare. 
3. Inspectorul-judecAtor, prezentand spre examinare Completului de admisibilitate 

raportul din 01 octombrie 2015, nu a incadrat actiunile judecatorului JudecAtoriei 



Rascani, mun. Chisinau, Ludmila Holevitcaia in baza art. 4 alio. (1) al Legii nr.178 
din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, doar a 
constatat ca, reclamantului nu i s-a eliberat copia procesului-verbal al sedintei de 
judecata si nu a fost instiintat ca, pentru eliberarea inregistrarii audio a sedintei de 
judecatd este obligat sa achite taxa de stat respective. 

4. Dat find faptul ca, prin incheierea Completului de admisibilitate din 18.03.2016 
materialele cauzei disciplinare au fost remise Inspectiei Judiciare pentru efectuarea 
unor verificari suplimentare, a fost intocmit raportul modificat din 12.04.2016 prin 
care inspectorul-judecator a concluzionat ca, in actiunile judecAtorului JudecAtoriei 
Rascani, mun. Chisindu, Ludmila Holevitcaia exista banuiala rezonabila de 
comitere a abaterilor disciplinare prevAzute de art. 4 alin. (1) lit. i), j) din Legea cu 
privire la rdspunderea disciplinard a judecatorilor. 

Pozitia Completului de Admisibilitate. 
5. Completul de admisibilitate prin emiterea hotararii din 10 mai 2016 a ajuns la 

concluzia de a declara admisibilA sesizarea lui Moroz Victor privind actiunile 
judecatonilui Judecatoriei Rascani, mun. Chisinau, Ludmila Holevitcaia, deoarece 
exista banuiala rezonabila precum ca, judecatorul vizat a comis o abatere 
disciplinard prevazute de art. 4 alio. (1) lit. i), j) al Legii nr.178 din 25.07.2014 cu 
privire la rAspunderea disciplinard a judecatorilor. 

Pozitia Judecatorului vizat in sesizare. 
6. Judeatorul Judecatoriei Rascani, mun. Chisindu, Ludmila Holevitcaia, in nota 

informative a explicat ca, pe rolul Judecatoriei Rascani, mun. Chisinau s-a aflat 
cauza civila la actiunea reclamantului Victor Moroz impotriva CNAS privind 
contestarea actului administrativ, care s-a finalizat cu emiterea incheierii din 
13.07.2015 de incetare a procesului in temeiul art. 265 lit. b) Cod de procedurd 
civild. La moment dosarul cauzei civile mentionate este transmis Curtii de Apel 
Chisindu, in legatuth cu depunerea unei cereri de revizuire. 

7. Conform informatiei din registrul de evidenta a actelor traduse din cadrul 
judecAtoriei rezulta ca., incheierea din 13.07.2015 a fost transmisd spre traducere la 
29.07.2015 si primitd la 31.07.2015. Potrivit registrului de evidentd a 
corespondentei de iesire este inregistrata expedierea incheierii in limba ruse cu nr. 
27721. Astfel, copia incheierii din 13.07.2015, traduse in limba ruse, a fost 
expediata. Cate reclamantul Moroz Victor, iar o alta copie a acesteia a fost anexata 
la materialele cauzei pang a fi transmis in cancelaria civila si apoi la Curtea de 
Apel. 

8. Referitor la prima pretinsa abatere, adicd neinstiintarea in scris a participantilor 
despre intocmirea si  semnarea procesului-verbal, a comunicat ca, este una 
declarativd si contrail materialelor cauzei, pe toate dosarele examinate, dupd 
pronuntarea hotararii sau, dup.& caz, incheierii prin care se finalizeaza examinarea 
cauzei, se aduce, contra semnAtura, la cunostinta participantilor prezenti in sedinta 
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procesul-verbal al sedintei de judecata este intocmit si participantii au dreptul de 
a lua cunostinta de procesul-verbal al sedintei de judecata. 

9. Referitor la a doua pretinsa incalcare, si anume neinstiintarea reclamantului Moroz 
Victor ca, pentru eliberarea inregistrarii audio a sedintei de judecata este obligat sa 
achite taxa respectivA, considerd ca, acest fapt nu poate fi imputat judecatorului ca 
o incAlcare disciplinard, or, legea se prezuma a fi cunoscutd de toti din momentul 
publicArii acesteia in Monitorul Oficial, iar art. 2761  Cod de procedurd civild, nu 
instituie obligatia judecatorului de a comunica participantilor la proces ca copia de 
pe inregistrarea audio se elibereaza contra unei plain stabilite de Guvern. 

Aprecierea Plenului Colegiului Disciplinar. 
10.Audiind explicatiile judecatorului JudecAtoriei Rascani, mun. Chisinau, Ludmila 

Holevitcaia, examinand materialele cauzei disciplinare si inscrisurile administrate 
la dosar, Plenul Colegiului Disciplinar ajunge la concluzia de a inceta procedura 
disciplinara pe motiv cal, nu a fost comisa o abatere disciplinarA, din urmAtoarele 
considerente. 

11.In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. c) al Legii cu privire la 
raspunderea disciplinara a judecAtorilor, Colegiul disciplinar poate hotari incetarea 
procedurii disciplinare, in cazul in care nu a fost comisa o abatere disciplinara. 

12.Din inscrisurile anexate la cauza disciplinard se constatd ca, pe rolul Judecatoriei 
Rascani, mun. Chisinau s-a aflat cauza civild pomita la cererea de chemare in 
judecata a reclamantului Victor Moroz impotriva CNAS privind contestarea actului 
administrativ, care s-a finalizat cu emiterea incheierii din 13.07.2015 de incetare a 
procesului in temeiul art. 265 lit. b) Cod de procedurd civild. 

13.1n plangere autorul sesizarii invoca ca, pe data de 17.07.2015 si 26.08.2015 a depus 
cereri la Judecatoria Rascani, mun. Chisinau, prin care a solicitat eliberarea copiei 
de pe procesul-verbal cu traducerea acestuia si copiei inregistrarii audio a sedintei 
de judecata. 

14.Ca urmare, autorul sesizarii considers ca, judecatorul JudecAtoriei Rascani, mun. 
Chisindu, Ludmila Holevitcaia, a comis abateri disciplinare prevAzute de art. 4 alin. 
(1) lit. i), j) din Legea nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinard 
a judecAtorilor, deoarece nu i-a satisfacut cererile depuse. 

15.In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), j) din Legea cu privire la 
raspunderea disciplinath a judecatorilor nr. 178 din 25.07.2014, constituie abatere 
disciplinard incalcarea normelor imperative ale legislatiei in procesul de infAptuire 
a justitiei si neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere, imputabila judecatorului, 
a unei obligatii de serviciu. 

16.Conform informatiei din registrul de evidenta a actelor traduse din cadrul 
Judecatoriei Rascani, mun. ChisinAu, rezultA ca, incheierea din 13.07.2015 a fost 
transmisd spre traducere la 29.07.2015 si primita la 31.07.2015. 

17.Potrivit registrului de evidenta a corespondentei de iesire este inregistrata 
expedierea incheierii in limba ruse cu nr. 27721. Astfel, copia incheierii din 
13.07.2015, traduse in limba ruse, a fost expediata cdtre reclamantul Moroz Victor, 
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iar o alta copie a acesteia a fost anexata" la materialele cauzei pang a fi transmis in 
cancelaria civila si apoi la Curtea de Apel. 

18.In conformitate cu prevederile art. 276' alin. (1) Cod de procedura" civila 
participantii la proces si reprezentantii for au dreptul la o copie de pe procesul-
verbal si de pe inregistrarea audio si/sau video a sedintei de judecata. Copia de pe 
inregistrarea audio si/sau video a sedintei de judecata se elibereazd de catre grefier 
la solicitarea scrisa sau verbala a participantului la proces sau a reprezentantului lui 
contra unei platii stabilite de Guvern, care nu va depasi marimea cheltuielilor 
suportate de instanta pentru eliberarea copiei. 

19.Din continutul art. 276' Cod de procedure civild, rezultd ca, obligatia de eliberare a 
copiilor de pe procesul-verbal al sedintei de judecata si inregistrarii audio si/sau 
video revine grefierului, cu conditia achitarii platii in cuantumul stabilit de Guvern. 

20.Din materialele cauzei disciplinare se constata ca, petitionarul Moroz Victor nu a 
achitat taxa obligatorie pentru eliberarea copiilor de pe inregistrarea audio. 

21.Instiintarea reclamantului Moroz Victor ca, pentru eliberarea inregistrarii audio a 
sedintei de judecata este obligat sä achite taxa respective, este de competenta 
cancelariei instantei de judecata si acest fapt nu poate fi imputat judecatorului ca o 
incalcare disciplinara, or, legea se prezuma a fi cunoscuta de toti din momentul 
publicarii acesteia in Monitorul Oficial, iar art. 276' Cod de procedure civila, nu 
instituie obligatia judecatorului de a comunica participantilor la proces ca, copia de 
pe inregistrarea audio se elibereaza contra unei platii stabilite de Guvern. 

22.Mai mult ca atat, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) Cod de procedurd 
civila, participantii la proces care nu posedd limba de stat au dreptul sa face 
cunostinta" cu materialele dosarului prin interpret, din materiale dosarului civil 
rezulta" ca, instanta a dispus traducerea in limba ruse si inmanarea lui Victor Moroz 
a actului de dispozitie si anume, a incheierii Judecatoriei Rascani, mun. Chisinau 
din 13.07.2015. 

23.Potrivit pct. 6 al hotararii Curtii Constitutionale din 14 decembrie 2010, cat si pct. 8 
al hotararii Curtii Constitutionale din 07 iunie 2011, Consiliul Superior al 
Magistraturii, in calitate de instanta disciplinard, pentru a retine in sarcina 
judecatorului savarsirea unei abateri disciplinare, trebuie sa stabileasca" daca sunt 
intrunite elementele constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectiva si 
subiectiva. In lipsa unuia dintre elementele constitutive abaterea disciplinard nu 
subzista si, deci, nu poate ft angajata faspunderea disciplinard a judecatorului. 

24.In conditiile expuse mai sus, fapta judecatorului vizat in speta data nu intruneste 
conditiile de atragere la raspundere disciplinard, deoarece in actiunile acestuia nu s-
au constatat abateri disciplinare sub forma" de incalcare a normei imperative sau 
neindeplinire in termen a obligatiilor de serviciu. 

25.Astfel, analizand cumulul probelor administrate in cadrul procesului disciplinar 
prin prisma pertinentei, concludentei si admisibilifatii acestora, Plenul Colegiului 
Disciplinar concluzioneaza ca, cauza disciplinara" intentata in privinta judecatorului 
Judecatoriei Rascani, mun. Chisinau, Ludmila Holevitcaia, urmeala a fi incetata, 
or, pe parcursul examinarii procedurii disciplinare nu au fost stabilite careva 
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nu Doaga. 

Domnica 

Elena Covalenco 

Orlov aria 

Olesea Plotnic 

Liliana Turcan 

Veronica Mocanu 

Vitalie Gamurari 

Stelian Teleuca 

Presedinte de sedintd: 

Membrii Colegiului disciplinar 

circumstante, ce ar confirma cA, judecatorul a comis o abatere disciplinary 
prevAzuta de norma art. 4 alin. (1) lit. i), j) din Legea cu privire la raspunderea 
disciplinary a judecatorilor, adica incalcarea normelor imperative ale legislatiei in 
procesul de infaptuire a justitiei, neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere, 
imputabila judecAtorului, a unei obligatii de serviciu. 

26.Din considerentele mentionate, Plenul Colegiului Disciplinar ajunge la concluzia 
de a inceta procedura disciplinary intentata in privinta judecAtorului JudecAtoriei 
Rascani, mun. Chisinan, Ludmila Holevitcaia in temeiul art. 4 alin. (1) lit. i), j) din 
Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, din motiv ca nu a fost 
comisd o abatere disciplinary. 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. c) si art. 39 al Legii nr. 178 cu 
privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, Plenul Colegiului disciplinar,- 

HOTARATE: 

Se inceteaza. procedura disciplinary intentata in privinta judecatorului 
Judecatoriei Rascani, mun. Chisinau, Holivitcaia Ludmila, pe motiv ca, nu a fost 
constatata o abatere 

Hotararea poate fi atacata in Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 15 
zile de la data comunicarii hotararii motivate. 

HotArarea se expediaza partilor si se publica pe pagina web a Consiliului 
Superior al Magistraturii (www.csm.md). 
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