
H OT A R I R E
Colegiul Disciplinar de pe ITnga

Consiliul Superior al Magistraturii

30 ianuarie 2015 num. Chisinau
Nr. 2/1

Avind in componenta sa:
Presedintele sedin^ei: Valeriu Doaga
Membrii Colegiului Disciplinar: Domnica Manole

Hlena Covalenco
Eugenia Conoval
Victor Boico
Olesea Plotnic
Nicolae Sadovei
Sergiu Ursu
Olga Dorul

a examinat, In sedinta publica, procedura disciplinara intentata la data de 29
decembrie 2014, de catre membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Tatiana
Raducanu, In privinta judecatorului Judecatoriei Causeni, Maria Teitea, in temeiul art.
22 al in . (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecatorului,-

C O N S T A T A :

Argumentele partilor.
1. Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare semnata de membrul

Cons i l i u lu i Superior al Magistraturii, Tatiana Raducanu, judecatorul Judecatoriei
Causeni, Maria Tertea, se invoca comiterca abaterii disciplinare prevazute de art. 22
alin. (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecatorului, adica, constituie abatere
disciplinara - Tncalcarea din motive imputabile a termenelor de examinare a cauzelor
aflate in procedura.

2. Semnatarul dispozitiei de intentate a procedurii disciplinare indica ca, la data de
19 februarie 2014, in Judecatoria Causeni a parvenit dosarul contraventional nr. 410458
in privinta cet. Lungu Vasile, invinuit in comiterea contraventiei preva/.ute de art. 233
alin. ( 1 ) Cod Contraventional, pentru faptul ca pe data de 07 februarie 2014, conducea
mi j locul de transport in stare de ebrietate. Cauza a lost repartizata judecatorului Maria
Teitea care 1-a pr imit in procedura pe data de 20 februarie 2014 si 1-a lixat spre
examinare pentru data de 3 1 martie 2014.

3. Astfel, membrul Consi l iu lu i Superior al Magistraturii a indicat ca, la data cle 31
rmirtie 2014, grefierul Ina Railean a intocmit o nota informativa prccum ca sedinta se
contramandeaza pentru data de 16 mai 2014. La data de 16 mai 2014, acelasi grefier
intocmeste o alta nota informativa prccum ca seclinla de judecata se contramandeaza
pentru data de 22 mai 2014.

4. Mentioneaza autorul dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare ca, la data
de 22 mai 2014, cauza contraventionala a fost examinata si la data de 23 mai 2014, a
fost pronuntata hotarirea prin care Lungu Vasile a fost recunoscut vinoval in comiterea
contraventiei respective cu incetarea procesului contraventional in legatura cu
interventia termenului de prescriptie prevazut de art. 30 alin. ( 1 ) si (2) al Codului



Contraventional, si anume: Prescriptia Tnlatura raspundcrea contraventionala. Termenul
general de prescriptie a raspunderii contraventionale este de 3 luni .

5. Sustine membrul CSM ca, judecatorul Judecatoriei Causeni Maria Tertea a
incalcat prevederile legale si a tergiversat neintemeiat examinarea cazului
contraventional, fapt ce a generat exonerarea contravenientului de raspundere
contraventionala, cazul fiind mcetat in legatura cu intervenirea termenului de
prescriptie.

6. Considers d-na Tatiana Raducanu ca, prin actiunile sale, judecatorul Maria
Tertea, a comis o abatere disciplinary si urmeaza a fi sanctionat pentru acest fapt.

7. Judecatorul Judecatoriei Causeni, Maria Tertea, prin explicati i le depuse a
mentionat ca, nu este de acord cu dispozitia de intentare a procedurii disciplinare,
indicind ca, in legatura cu faptul ca in procedura d-ei s-a aflat cauza penala nr. 1 -421/12
in privinta lui Nogai Nicolae, invinuit de comiterea infract iuni i prevazute de art. 307
al in . (2) lit . c) Cod Penal, care este o cauza penala de o deosebita complcxitate si de o
rezonanta mare, in sedinta de judecata din 05 martie 2014, fiind stabilita pronuntarea
sentintei la 09 aprilie 2014, ulterior fiind aminata pronuntarea sentintei pentru data de
25 aprilie 2014, si instanta de judecata aflindu-se in camera de deliberare pe cauza
penala respectiva, la data de 31 martie 2014, au fost contramandate majoritatea
sedintelor de judecata pentru data de 16 inai 2014, inclusiv si sedinta de judecata
stabilita pe cauza contraventionala nr. 4-78/14 in privinta lui Lungu Vasilc.

8. Astfel, d-na Maria Tertea a concretizat ca, la data de 16 mai 2014, a fost dispusa
contramandarea sedintelor de judecata din prima jumatate a zilei i nc lus iv si sedinta cle
judecata stabilita pe cauza contraventionala nr. 4-78/14 in privinta lui Lungu Vasile,
din motive personale - inchcierea contractului de credit nr. 16/2014 din 16 mai 2014,
incheiat cu BC ,,Moldindconbank" SA la biroul notarial din mun. Chisinau, in a doua
jumatate a zilei sedintele de judecata fiind desfasurate conform graficului .

9. Totodata, judecatorul Judecatoriei Causeni Maria Tertea a mentionat ca, in
legatura cu aflarea instantei de judecata in deliberare pe cauza penala nr. 1-421/12,
majoritatea sedintelor de judecata preconizate pe perioada martie - aprilie 2014 au fost
aminate si stabilite pentru luna mai 2014, pe aceasta luna sarcina judecatorului fiind de
180 dosare, pe zi fiind stabilite 13-18 sedinte de judecata.

10. Prin urmare, judecatorul vizat a mentionat ca, reiesind din volumul impunator
stabilit spre judecare pentru luna mai si pe motivul aflarii in procedura a cauzei penale
de o deosebita complexitate si rezonanta, din neatentie, s-a omis chestiunea expirari i
termenului de prescriptie la judecarea cauzei contraventionale nr. 4-78/14 in privinta
lui Lungu Vasile.

1 1. Fiind prezenta la sedinta Colegiului Disciplinar, judecatorul Judecatoriei
Causeni Maria Tertea s-a pronuntat pentru respingerea propuncrii membrului
Consiliului Superior al Magistraturii, Tatiana Raducanu privind aplicarea sanctiunii
disciplinare si clasarea procedurii disciplinare.

Aprecierea Colegiului Disciplinar.
12. Audiind explicatiile judecatorului Judecatoriei Causeni, Maria Tertea, analizind

materialele cauzei prin prisma argumentelor expuse in dispozitia de intentare a
procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar ajunge la concluzia de a respinge
propunerea de aplicare a sanctiunii disciplinare in privinta judecatorului Maria Tertea,
pentru urmatoarele considerente.



1 3. In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1 ) lit. b) al Legii cu privire la colegiul
disciplinar si raspundereadisciplinaraa judecalorilor nr. 950 din 19 iu l ie 1996, Colegiul
Disciplinar ajunge la concluzia de a respinge propunerea de a fi aplicata sanctiunea si
clasarea procedurii disciplinare.

14. Din materialele procedurii de disciplinare, Colegiul disciplinar constata ca, la
data de 19 februarie 2014, in procedura Judecatoriei Causeni a fost inregistrata cauza
contraventionala pe numele lui Lungu Vasile invinuit de comiterea conlraventiei
prevazute de art. 233 alin. (1) Cod Contraventional, pentru faptul ca pe data de 07
februarie 2014, Lungu Vasile conducea mijlocul de transport in stare de ebrietate.

15. Ulterior, prin intermediul Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor,
cauza civila respectiva a fost repartizata spre examinare in fond judecatorului raportor
- Maria Tertea, care a stabilit prima sedinta de judecata pentru data de 3 1 martie 2014,
ora 11:50. Sedinta de judecata programata pentru data de 31 martie 2014, a fost
contramandata pentru data de 16 mai 2014, ora 11:50.

16. Din nota informativa a grefierului Judecatoriei Causeni Ina Railean din 16 mai
2014, reiese ca, examinarea cauzei contraventionale in privinta lui Lungu Vasile
invinuit in baza art. 233 alin. (1 ) Cod Contraventional, din motive intemeiate a fost
aminata pentru data de 22 mai 2014, ora 15:15.

17. In cadrul sedintei judiciare din 22 mai 2014, instanta de judecata a trccut la
judecarea cauzei in fond, fiind audiat agentul constatator si contravenientul, in sedinta
fiind anuntata intrerupere pentru data de 23 mai 2014, ora 10:30, pentru replici,
deliberarea si pronuntarea hotaririi.

18. Prin hotarirea Judecatoriei Causeni din 23 mai 2014, Lungu Vasile a fost
recunoscut vinovat in comiterea contraventiei prevazute de art. 233 alin. ( 1 ) Cod
Contraventional, procesul contraventional intentat in baza prevederilor art. 233 alin. ( 1 )
Cod Contraventional in privinta lui Lungu Vasile Tudor fiind Tncetat din motivul
intervenirii termenului de prescriptie prevazut de art. 30 Cod Contraventional.

19. Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare remisa in adresa Colegiului
Disciplinar, membrul CSM Tatiana Raducanu sustine ca, judecatorul Judecatoriei
Causeni Maria Tertea a incalcat prevederile legale si a tergiversat neintemeiat
examinarea cazului contraventional, fapt ce a general exonerarea contravenicntului de
raspundere contraventionala, cazul fiind incetat in legatura cu intervenirea termenului
de prescriptie.

20. Articolul 22 alin. (1) lit. f ) din Legea cu privire la statutul judecatorului,
statueaza ca, constituie abatere disciplinara - incalcarea, din motive imputabi le , a
termenelor de examinare a cauzelor aflate in procedura sau incalcarea normelor
imperative ale legislci^iei.

21. Reiesind din continutul normelor legale citate anterior, Colegiul Disciplinar
considers ca fiind neintemeiata dispozitia de intentare a procedurii disciplinare in
privinta judecatorului Maria Tertea, or, in cadrul examinarii procedurii disciplinare
incontestabil s-a stabilit ca, termenul de examinare a cauzei contraventionale pe numele
lui Lungu Vasile a fost omis/incalcat justificat de catre judecator.

22. In acest sens, se retine ca, la momentul examinari i cau/,ei contraventionale
respective, in procedura judecatorului Maria Tertea se afla spre examinare cauza penala
nr. 1-421/12 in privinta lui Nogai Nicolae, care este o cauza penala de o deosebita
complexitate si de o mare rezonanta. in sedinta judiciara din 15 martie 2014, instanta



stabilind data pronuntarii sentintei la 09 aprilie 2014, iar in legatura cu acest fapt, toate
cauzele stabilite spre examinare in acea perioada fiind numite pentru o perioada mai
indepartata.

23. Astfel, din nota informativa Tntocmita de catre judecatorul Maria Tertea cu
privire la cauza contraventionala pe numele lu i Lungu Vasile se constata ca. sedinta
judiciara pe cauza respectiva stabilita pentru data de 31 martie 2014. a fost
contramandata pentru 16 mai 2015. din motive intemeiate, si anume, aflarea instantei
in camera de deliberare pe cauza penala reiterata anterior, pina la data de 09 aprilie
2014. Ulterior, instanta a aminat deliberarea pronuntarii sentintei pc cauza penala nr. 1-
421/12 pentru data de 25 aprilie 2014.

24. Cele mentionate anterior se confirms prin extrasul din procesul-verbal intocmit
pe cauza penala indicata anterior, cit si prin listele sedintelor de judecata fixate pentru
judecare pentru perioada 05 martie 2014 — 29 mai 2014, cercetate in sedinta Colegiului
Disciplinar, din care reiese ca, majoritatea sedintelor de judecata stabilite pentru data
de 31 martie 2014, au fost aminate pentru data de 16 mai 2014, datorita faptului ca,
pina la data de 16 mai 2014 deja erau stabilite alte sedinte de judecata fixate anterior
datei de 31 martie 2014.

25. Concomitent, Colegiul Disciplinar constata ca, sedinta de judecata din 16 mai
2014, In cauza contraventionala nr. 4-78/2014, a fost aminata la fel din motive
intemeiate personale, si anume din motiv ca, judecatorul s-a invoit de la serviciu in
primele ore ale zilei cu permisiunea Presedintelui instantei.

26. Colegiul Disciplinar reitereaza ca, norma art. 22 a l in . ( 1 ) li t . f1 al Legii cu privire
la statutul judecatorului, conditioneaza atragerea judecatorului la raspundere
disciplinara de faptul daca termenul de examinare a cauzei a fost incalcat din motive
imputabile judecatorului.

27. Cu referire la caz, se constata ca, incalcarea termenului de 30 de zile pentru
judecarea cauzei contraventionale intentate in privinta lui Lungu Vasile, nu este
imputabila judecatorului Maria Tertea, din considerentul ca, asa cum s-a aratat anterior,
termenul de 30 de zile nu a fost respectat din cauza volumului mare de lucru a
judecatorului, cit si din motiv ca, in procedura judecatorului vizat in proceclura
disciplinara s-a aflat spre examinare o cauza penala de o deosebita complexitate si de o
rezonanta mare.

28. Asa fiind, analizind inscrisurile prezentate de catre judecatorul Maria Tertea,
prin prisma argumentelor invocate in dispozitia de intentare a procedurii disciplinare,
Colegiul Disciplinar considera ca, examinarea cauzei contraventionale nr. 4-78/14 intr-
un termen mai mare de 30 de zile, se datoreaza unor motive intemeiate, ce nu pot fi
imputate judecatorului vizat.

29. Din considerentele mentionate si avand in vedere faptul ea, in urma ver i f icar i i
dispozitiei din 29 decembrie 2014 privind intentarea procedurii disciplinare, in privinta
judecatorului Judecatoriei Causeni, Maria Tertea, nu s-a constatat ?n actiunile
judecatorului vizat a abaterii disciplinare prevazute de art. 22 alin. (1) l i t . f) din Legea
cu privire la statutul judecatorului, Colegiul Disciplinar de pe linga Consiliul Superior
al Magistraturii ajunge la concluzia de a respinge propunerea de aplicare a sanct iuni i
disciplinare Judecatorului Maria Tertea si a clasa procedura disciplinara.



In contextul celor enuntate, conducindu-se de prevederile art. 19 alin. (1)
lit. b) din Legea nr.950 din 19.07.1996 "Cu privire la colegiuJ disciplinar si la
raspunderea disciplinara a judecatorilor", Colegiul disciplinar de pe Imga
Consiliul Superior al Magistraturii,

H O T A R A $ T E :

Se respinge propunerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii,
Tatiana Raducanu privind aplicarea sanctiunii disciplinare judecatorului
Judecatoriei Causeni, Maria Tertea si claseaza procedura disciplinara.

Hotarirea poate fl atacata in termen de 10 zile de la data adoptarii la
Consiliul Superior al Magistraturii.

Presedintele §edintei:

Membrii Colegiului Disciplinar

Valeriu Doaga

mnica Manole

Elena Covalenco

Eugenia Conoval

Victor Boico

Plotnic

Nicolae Sadovei

Sergiu Ursu

Dorul Olga


