
               

H O T Ă R Î R E 

cu privire la contestaţia judecătorului Judecătoriei Rîşcani, Andrian Ciobanu 

asupra hotătrîrii colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013 

 

08 aprilie 2014              mun. Chişinău  

nr. 320/12  

 

Examinînd chestiunea cu privire la contestaţia judecătorului Judecătoriei 

Rîşcani Andrian Ciobanu asupra hotărîrii colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 

noiembrie 2013, audiind informaţia domnului Teo Cîrnaţ, Consiliul Superior al 

Magistraturii  

 

C O N S T A T Ă : 

 

În baza dispoziţiei Ministrului Justiţiei, membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, Oleg Efrim, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa 

judecătorului Judecătoriei Rîşcani, Andrian Ciobanu, în temeiul art. 22 alin. (1), lit. 

a), f1) al Legii nr. 544 cu privire la statutul judecătorului (încălcarea obligaţiei de 

imparţialitate; încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a 

cauzelor aflate în procedură sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei), la 

examinarea cererii depuse de Oficiul Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat către 

Consiliul orăşenesc Costeşti, raionul Rîşcani şi Primarul oraşului Costeşti privind 

abrogarea prevederilor pct.3 din Decizia nr. 03/09 „Cu privire la trecerea bunului 

din domeniul public în bun al domeniului privat şi înstrăinarea lui prin licitaţie 

publică”. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013 a fost 

respinsă propunerea de a fi aplicată sancţiunea disciplinară în privinţa 

judecătorului Andrian Ciobanu şi clasarea procedurii disciplinare. 

La 24 decembrie 2013, Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, a depus la Consiliul 

Superior al Magistraturii contestaţie, solicitînd admiterea contestaţiei, modificarea 

hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013 cu sancţionarea 

judecătorului Andrian Ciobanu pentru comiterea abaterilor disciplinare prevăzute 

de art. 22 alin. (1) lit. a), f
1
) din Legea 544 cu privire la statutul judecătorului din 

următoarele considerente: 

Prin hotărîrea din 10.06.2013 judecătorul Judecătoriei Rîşcani, Andrian 

Ciobanu a respins acţiunea depusă de Oficiul Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat 

către Consiliul orăşenesc Costeşti, raionul Rîşcani şi Primarul oraşului Costeşti ca 

fiind nefondată.  

Ministrul Justiţiei, în contestaţia depusă menţionează că judecătorul Andrian 

Ciobanu pronunţînd hotărîrea respectivă, a încălcat prevederile prevederile art. 10 

din Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice, care prevede că bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv al 

proprietăţii publice; art. 46 lit. c) din Legea nr. 1515 privind protecţia mediului 

înconjurator; art. 296 alin.4 din Codul Civil; art. 13 din Codul apelor; art. 3, art.4 

alin.(3),art. 6 din Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, râurilor 

şi bazinelor de apă. 



Totodată, în contestaţie se menţionează că Colegiul disciplinar a examinat 

dispoziţia superficial, iar la emiterea hotărîrii s-a bazat doar pe explicaţiile 

judecătorului vizat. Colegiul nu a dat o apreciere acţiunilor judecătorului vizavi de 

normele încălcate, ci doar a enumerat normele juridice invocate în dispoziţia de 

intentare, fără a argumenta normele date. 

În şedinţa Consiliului, judecătorul Andrian Ciobanu a solicitat respingerea 

contestaţiei cu menţinerea Hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 

noiembrie 2013.  

Ministrul Justiţiei, domnul Oleg Efrim a susţinut contestaţia solicitînd 

admiterea acesteia, modificarea hotărîrii colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 

noiembrie 2013 cu aplicarea în privinţa judecătorului Andrian Ciobanu a sancţiunii 

disciplinare prevăzute de art. 23 al Legii cu privire la statutul judecătorului.  

Consiliul Superior al Magistraturii, examinînd contestaţia, consideră că 

aceasta urmează a fi respinsă din considerentele că argumentele invocate în 

contestaţie nu pot servi temei pentru casarea hotărîrii colegiului disciplinar, or, este 

dovedit cu certitudine faptul că judecătorul Andrian Ciobanu examinând cererea 

depusă de Oficiul Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat către Consiliul orăşenesc 

Costeşti, raionul Rîşcani şi Primarul oraşului Costeşti privind abrogarea 

prevederilor pct.3 din Decizia nr. 03/09 „Cu privire la trecerea bunului din 

domeniul public în bun al domeniului privat şi înstrăinarea lui prin licitaţie 

publică” a pronunţat o hotărîre legală fiind menţinută prin Decizia Curţii de Apel 

Bălţi din 04.03.2014. 

Având în vedere cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, 

călăuzindu-se de 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. Se respinge contestaţia depusă de domnul Oleg Efrim, ministrul justiţiei, 

împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013.  

2. Se validează hotărîrea Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul 

Superior al Magistraturii nr. 37/12 din 01 noiembrie 2013, prin care procedura 

disciplinară în privinţa judecătorulului  Judecătoriei Rîşcani, Andrian Ciobanu a 

fost sistată în virtutea netemeiniciei tragerii judecătorilor la răspundere 

disciplinară.  

3. Prezenta hotărîre se expediază Judecătoriei Rîşcani pentru informare şi se 

publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 

Preşedinte interimar al Consiliului  

Superior al Magistraturii             Dumitru Visternicean 


