
H O T A R I R E

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar de pe Iinga
Consiliul Superior al Magistraturii

20 februarie 2015 mun. Chisinau
Nr. 5/3
Avind in componenta sa:
Presedintele sedin^ei Elena Covalenco
Membrii Completului de admisibilitate Victor Boico

Olesea Plotnic

a examinat, in sedinta publica, raportul inspectorului-judecator si a sesizarii nr. 69 p/m din
data 13.01.2015 cu privire lajudecatorul Lupasco Lilia, in temeiul art.28 al Legii cu privire
la raspunderea disciplinara a judecatorilor,-

C O N S T A T A :

La data de 13 ianuarie 2015 in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit
plangerea dlui Corneliu Vlad care s-a plans pe acpunile judecatorului Judecatoriei Riscani,
mun Chisinau, Lilia Lupasco, exprimate prin emiterea hotararii din 13 iunie 2014 care ulterior
a fost casata prin decizia Cur^ii de Apel Chisinau din 13 octombrie 2014.

La 12 decembrie 2013 a fost Tntocmit procesul-verbal cu privire la contraventie pe
semnele contravendei prevazute de art.236 alin.(2) Cod contraventional precum ca la 18
noiembrie 2013, ora 09.31, deplasandu-se in mun. Chisinau loc. Stauceni a condus mijlocul
de transport cu viteza de 87 km/h ignorand cerintele prevederilor pet.47 alin.(l) p."a" al
Regulamentului Circulate! Rutiere.

Prin decizia din 12 decembrie 2013, dl. Corneliu Vlad a fost recunoscut culpabil in
comiterea contravened prevazute de art.236 alin.(2) Cod contraventional si a fost sanctionat
cu amenda in marime de 600 lei si 4 puncte de penalitate.

La 24 ianuarie 2014 Vlad Corneliu a depus contestatie impotriva procesului-verbal cu
privire la contraventie, cu toate ca a achitat amenda in decurs de 72 ore.

La 13 iunie 2014 prin hotararea Judecatoriei Riscani, mun.Chisinau a fost respinsa
contestatia petitionarului Corneliu Vlad asupra procesului-verbal cu privire la contraventie din
12 decembrie 2013 si deciziei agentului constatator din 12 decembrie 2013, ca fiind depusa
tardiv.

Nefiind de acord cu hotararea nominalizata Corneliu Vlad a contestat-o cu recurs.
Prin decizia Curtji de Apel Chisinau din 13 octombrie 2014 hotararea Judecatoriei

Riscani, mun. Chisinau a fost casata, iar cauza transmisa la rejudecare In aceeasi instanta, in
alt complet de judecata. Motivul casarii hotararii a servit faptul ca "...instan|a a examinat cauza
superficial si unilateral fara a da o apreciere obiectiva a probelor In dosar...", "... In mod
superficial a dat apreciere probelor din dosar, examinand cauza pr ipi t si un i l a t e r a l si a
emis o hotarire neclara si care nu confine careva motive concrete pe care instanta s-a
axat la emiterea hotararii instanta de judecata este obligata sa se pronun^e asupra tuturor
argumentelor invocate de participanfii la proces. Ne pronun^area instance! asupra acestor

i



argumente echivaleaza cu nerezolvarea fondului cauzei, iar hotararea urmeaza a fi casata cu
rejudecarea cauzei, intrucat asemenea eroare judiciara nu poate fi corectata in instan|a de
recurs..."

Enumerarea probelor colectate la etapa verificarii sesizarii.
1. plangerea/sesizarea cu anexe (hotararea Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau din

13.06.2014, decizia Curpi de Apel Chisinau din 13.10.2014);
2. dispozi^ia inspectorului-judecator principal;
3. scrisoarea de insopre privind aducere la cunostin^a judecatorului despre petipe si

solicitarea explicapilor;
4. explicapa judecatorului Lilia Lupasco;
5. hotirarea Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau din 16.02.2015 cu privire la

respingerea contestatiei dlui Corneliu Vlad ca tardiv depusa.
In urma analizei raportului inspectorului-judecator, a sesizarii si probelor anexate la

raport, Completul de admisibilitate constata absenta unei banuieli rezonabile ca judecatorul
Lilia Lupasco a comis o abatere disciplinara, si anume:

-in raportul inspectiei judiciare lipseste calificarea ce ar stabili existen^a elementelor
faptei care poate constitui abatere disciplinara, fapt ce contravine art.23 alin.(2) lit.a) al Legii
cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor;

- faptele invocate in sesizare nu s-au constatat in cadrul examinarii de catre completul
de admisibilitate, coroborandu-se explicatiile judecatorului, si analiza hotararii Judecatoriei
Riscani, mun.Chisinau din 16.02.2015, prin care contestatia dlui Corneliu Vlad a fost
respinsa ca tardiva, la fel ca si conform hotararii Judecatoriei Riscani, mun.Chisinau din
13.06.2014 pronuntate de judecatorul vizat in sesizare, Lilia Lupasco.

In temeiul art.28 alin.(3) lit.b) al Legii cu privire la raspunderea disciplinara a
judecatorilor nr. 178 din 25.07.2014, Colegiul de admisibilitate din cadrul Colegiului
Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii

HOTARASTE:

Se respige sesizarea nr. 69 p/m din data 13.01.2015 privind actiunile judecatorului
Judecatoriei Riscani, mun.Chisinau, Lupasco Lilia ca fiind neintemeiata.

Hotararea poate fi contestata in plenul Colegiului disciplinar in termen de 15 zile de la
data comunicarii hotararii.

Hotararea completului de admisibilitate se expediaza partilor si se publica pe pagina
web a Consiliului Superior al Magistraturii.
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