
HOTARIRE 
25 septembrie 2015 	 mun. Chisinau 

. fiefr 

Completul de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar de pe linga Consiliul Superior al 
Magistraturii in componenta: 

Presedinte 	- Elena Covalenco 
Membrii 	- Victor Boico 

- Olesea Plotnic 

examinind contestatia din 05.06.15 a cet. Dicusara Nadejda, impotriva deciziei Inspectiei 
judiciare din 26.05.2015 privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de 
judecatorul Judecatoriei Centru, mun. Chisinau, Corcea Nicolae, 

CONSTATA: 

La data de 21 mai 2015 in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 
sesizarea cet. Dicusara Nadejda, care si-a expus dezacordul la actiunile judecatorului 
Judecatoriei Centru, mun. Chisinau, Corcea Nicolae, exprimate prin scoaterea de pe rol a 
cererii ei de chemare in judecata in legatura cu lipsa ei la sedinta de judecata, cu toate ca ea 
doar a intirziat la sedinta de judecata. 

Potrivit deciziei Inspectiei judiciare din 26 aprilie 2015, a fost respinsa sesizarea 
cet. Dicusard Nadejda, pe motiv ca actiunile judecatorului Judecatoriei Centru mun. Chisinau, 
Corcea Nicolae, nu intrunesc semnele calificative a unei abateri disciplinare, prevazute de 
art.4 din Legea cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor, iar situatia neplacuta a 
autorului sesizarii a fost provocata de nepunctualitatea ei insusi. 

Nefiind de acord cu decizia Inspectiei judiciare din 26 aprilie 2015, cet. Dicusara 
Nadejda la data de 05 iunie 2015 a depus o contestatie in adresa Completului de 
admisibilitate solicitind anularea deciziei din 26 aprilie 2015 cu privire la respingerea 
sesizarii, emise de Inspectia judiciare de pe linga Consiliul Superior al Magistraturii 

Analizind temeiurile invocate in sesizare, contestatie si materialele administrate, 
precum si decizia Inspectiei judiciare din 26.05.2015, Completul de admisibilitate conchide 
ca contestatia declarata de cet. Dicusara Nadejda urmeaza a fi respinsa din urmatoarele 
considerente. 

In procesul verificarii circumstantelor expuse in contestatie, Completul de 
admisibilitate nu a constatat careva abateri disciplinare, prevazute de art.4 din Legea cu 
privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor in actiunile judecatorului Judecatoriei 
Centru mun. Chisinau, Corcea Nicolae. 

In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca, la data de 13 martie 2013, cererea de 
chemare in judecata a lui Dicusara Nadejda c'Atre SRL "Cosicon" privind incasarea 
prejudiciului moral si cheltuielilor de judecata a fost repartizata spre examinare judecatorului 
Corcea Nicolae. 

Dupa emiterea incheierii privind refuzul de a primi in procedura pricina in legatura cu 
neachitarea taxei de stat si incheierii privind scutirea reclamantei de la plata taxei de stat, la 
data de 23 martie 2015 pricina totusi a fost primita in procedura, find fixata sedinta de 
judecata pentru data de 29 aprilie 2015, ora 10.00. La data si ora fixata a sedintei de judecata 
reclamanta Dicusara Nadejda nu s-a prezentat in sala de sedinta, in legatura cu ce a fost 
emisa incheierea privind scoaterea cererii de pe rol. 

Ulterior, dupa retragerea judecatorului in camera de deliberare si pronuntarea 
incheierii, reclamanta s-a adresat judecatorului, mentionind ca era in localul instantei de 
judecata (in cancelarie), solicitind reluarea procedurii si examinarea pricinii in fond. La 



cererea verbald judecatorul i-a recomandat sa depuna o cerere oficiala in cancelarie, care va 
fi examinata in ordinea stability. 

Acestea find retinute, pornind de la circumstantele de fapt stabilite supra, Completul 
de admisibilitate considerd ca find neintemeiata contestatia cet. Dicusara Nadejada or, in 
cadrul examinarii procedurii disciplinare incontestabil s-a stabilit ca, motivele invocate de 
autorul contestatiei, in esenta nu indica expres normele imperative ale legislatiei inculcate 
nemijlocit de catre judecatorul Judecatoriei Centru mun. Chi*indu, Corcea Nicolae. 

Completul de admisibilitate refine ca, referitor la argumentele invocate in 
contestatie/sesizare, autorul se limiteaza la un dezacord cu incheierea de scoatere de pe rol a 
cauzei, care poate fi atacata in modul si termenul prevazut de lege in Curtea de Apel, care Si 
este competenta de a verifica legalitatea hotaririlor, §i anume in temeiul art.268 alin.(2), (5) 
CPC. 

Mai mult ca atit, nemultumirea autorului sesizarii cu procesul de examinare a pricinii 
sau hotarirea emisa a instantei de judecata nu-i bazata pe un act de justitie a instantei de 
judecata ierarhic superioare, prin care ar fi fost constatat faptul ca instanta de judecata 
inferioard la examinarea pricinii a aplicat intentionat sau din neglijentd gravy legislatia 
contrar practicii judiciare uniforme sau ca a incalcat normele imperative ale legislatiei in 
procesul de infaptuire a justitiei. 

Mai mult ca atit, conform art.268 alin.(3) CPC, dupe inlaturarea circumstantelor care 
duc la scoaterea cererii de pe rol, persoana interesata poate adresa instantei o noua cerere, 
conform dispozitiilor generale, fapt ce nu limiteaza dreptul de a avea acces1 la justitie 

Completul de admisibilitate reined ea, judecatorul poate f tras la raspundere 
disciplinara doar in cazul in care, in urma verificarii argumentelor contestatiei, s-a constatat 
existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri disciplinare de care 
judecator. 

Totodata, Completul de admisibilitate din cadrul Colegiului disciplinar al CSM 
mentioneaza ca, pentru a refine in sarcina judecatorului savirOrea unei abateri disciplinare, 
urmeaza a se stabili dace abaterea disciplinard este prevazuta de lege, dacd sunt intrunite 
elementele constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectiva si subiectiva. In lipsa unuia 
dintre aceste elemente abaterea disciplinara nu subzista §i, deci, nu poate fi angajata 
raspunderea disciplinard a judecatorului. 

Prin urmare, in actiunile judecatorul Judecatoriei Centru mun. 	Corcea 
Nicolae nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile, care ar demonstra faptul comiterii de 
c'atre aceasta a unei abateri disciplinare, pasibile raspunderii in temeiul art.4 din Legea cu 
privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor. 

In acest context, Completul de admisibilitate considerd drept neintemeiata contestatia 
depusa de cdtre cet. Dicusard Nadejada in legatura cu ce aceasta urmeaza a f respinsa. 

Reie§ind din cele expuse §i conform art.18, 27-29 din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu 
privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor, Completul de admisibilitate al Colegiului 
disciplinar 

HOTARATE: 

Se respinge contestatia cet. Dicusara Nadejada privind tragerea la raspundere 
disciplinara a judecatorului Judecatoriei Centru mun. 	Corcea Nicolae. 

Hot-Shea este irevocabila si nu se supune nici unei cai de atac. 
Hotarirea completului de admisibilitate se expediazo. partilor §i se publics pe pagina 

web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

Pmedinte 

Membrii 

Elena Covalenco 

Victor Boico 
Olesea Plotnic 
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