
HOTARARE 

Colegiul disciplinar de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii 

14 decembrie 2015 
nr.33/17 

 

mun. Chisinau 

in componenta: 

Presedintele sedintei: 

Membrii colegiului: 

Valeriu Doaga. 

Domnica Manole 
Olesea Plotnic 
Nicolae Sadovei 
Elena Covalenco 
Victor Boico 
Stelian Teleuca 
Vitalie Gamurari 

 

examinand in sedinta publica procedura disciplinary intentata in privinta lui 
Serghei Papuha, judecator la Judecatoria Riscani mun.Chisinau, intentata in baza 
sesizarii directorului general SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian, parvenita in 
adresa Consiliului Superior al Magistraturii la 01 aprilie 2015, inregistrata cu nr.714 
pim 

constata: 

1. La 01 aprilie 2015 in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit 
sesizarea directorului general SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian, privind 
actiunile judecatorului Serghei Papuha, pentru incalcarea termenului de redactare a 
hotaririi, de transmitere a copiilor participantilor la proces si incalcarea teimenului 
de expediere instantei de apel a dosarului impreuna cu apelul depus. Sesizarea a 
fost inregistrata cu nr.714 p/m. 

2. Din continutul sesizarii rezulta, ca in cadrul Judecatoriei Riscani 
mun.Chisinau SA „INCOMAS" a depus cerere de chemare in judecata impotriva 
FPC „ROGOB" SRL privind incasarea sumei. 

3. Autorul sesizarii a mentionat, ca judecatorul Serghei Papuha a tergiversat 
nemotivat examinarea cauzei, efectuand actiuni pentru aminarea sedintelor de 
judecata. 



4. A mai invocat, ca la data de 14 ianuarie 2015 a fost pronuntat dispozitivul 
hotaririi asupra acestei cauze, la data de 10 februarie 2015 a depus o cerere de 
apel prealabild, aceasta find inregistrata in cancelaria Judecatoriei Riscani 
mun.Chisinau. 

5. Autorul sesizarii a mentionat, ca ping in prezent nu a primit hotarirea 
motivata integral, dar nici citatie la Curtea de Apel Chisinau. 

6. In opinia autorului sesizarii, judecatorul Serghei Papuha a incalcat toate 
principiile infaptuirii justitiei. 

7. La fel, autorul sesizarii a solicitat sanctionarea judecatorului Serghei Papuha. 
8. Faptele expuse in sesizare au fost verificate de Inspectia Judiciard. In 

esenta, faptele constatate si expuse in raportul Inspectiei Judiciare se reduc la 
urmatoarele: la data de 03 mai 2013 SA „INCOMAS" a depus la Judecatoria 
Riscani mun.Chisinau cerere de chemare in judecata. impotriva FPC „ROGOB" SRL 
privind incasarea sumei, care a fost repartizata aleatoriu pentru examinare 
judecatorului Serghei Papuha. 

9. Ulterior, pe parcursul examinarii cauzei, a fost primita in procedure pentru 
examinare si actiunea reconventionala inaintata de FPC „ROGOB" SRL impotriva 
SA „INCOMAS" privind incasarea penalitatii si cheltuielilor de judecata. 

10. Pricina nominalizata a fost examinata la data de 14 ianuarie 2015, cu 
pronuntarea dispozitivului hotaririi, prin care s-a admis partial actiunea SA 
„INCOMAS" si s-a admis partial actiunea reconventionala. 

11. La data de 10 februarie 2015 SA „INCOMAS" a depus cerere de apel 
prealabija impotriva hotaririi Judecatoriei Riscani mun.Chisindu din 14 ianuarie 
2015. 

12. Din fisa de evidenta rezulta, ca dosarul in calla s-a transmis serviciului 
civil si de contencios administrativ din cadrul Judecatoriei Riscani mun.Chisinau 
la data de 06 aprilie 2015. 

13. Judecatorul Serghei Papuha a explicat ca, motivul redactarii hotaririi intr-
un timp indelungat se datoreaza volumului mare de lucru zilnic ce necesita a fi 
indeplinit. Hotarirea motivata a fost expediata partilor la data de 02 aprilie 2015 
si respectiv dosarul a fost transmis serviciului civil si de contencios administrativ 
din cadrul Judecatoriei Riscani mun.ChisinAu, pentru a fi expediat la Curtea de Apel 
Chisinau. Ulterior, prin decizia Curtii de Apel Chisinau din 16 iunie 2015 
hotarirea din 14 ianuarie 2015 a fost mentinuta si prin incheierea Curtii Supreme 
de Justitie din 09 septembrie 2015 recursul declarat de SA „INCOMAS" a fost 
considerat inadmisibil. 

14. In acest context, Inspectia Judiciara mentioneaza, ca judecatorul Serghei 
Papuha nu a respectat dispozitiile noimelor legii procesual civile, prevazute de 
art. 236 alin.(5) lit.b) alin.(6), art. 367 alin.(3) din Codul de procedura civila, ce 
constituie abatere disciplinard. 

15. Din hotarirea Completului de admisibilitate al Colegiului disciplinar de 
pe linga Consiliul Superior al Magistraturii nr. 106/19 din 30 octombrie 2015 
reiese, ca Completul de admisibilitate a admis sesizarea depusa de directorul 
general SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian si a transmis spre examinare Plenului 
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Colegiului disciplinar cauza disciplinary cu privire la actiunile judecatorului 
Judecatoriei Ri§cani mun.Chi§indu Serghei Papuha. 

16. Din explicatiile, dar i din demersul Prqedintelui judecatoriei RiKani 
mun.Chi§indu Oleg Melniciuc depuse in forma scrisd, precum §i din cele 
mentionate in cadrul edintei Colegiului disciplinar, cu referire la faptele invocate 
de catre autorul sesizarii, rezultd, ca in materialele cauzei nu se confine informatie 
care ar fi confirmat faptul abaterii disciplinare. 

17. In final, judecdtorul Judecatoriei RiFani mun.Chi§indu Serghei Papuha a 
solicitat Plenului Colegiului disciplinar incetarea procedurii disciplinare pe motiv 

potrivit rezultatelor &aril de seamy pentru anul 2014, dinsul a examinat 1213 
dosare civile, 113 dosare penale 	299 dosare contraventionale, fatd de alti 
judecatori find un numdr record pe instantd. In perioada ianuarie - martie 2015 
au fost inregistrate un numdr mare de apeluri aproximativ 46 §i ree§ind din 
numdrul mare de dosare aflate in procedurd, numea zilnic cite 25-30 de §edinte, 
limita stability prin dispozitie find de 15-20. Astfel, motivul redactdrii hotaririi 
intr-un timp indelungat se datoreazd volumului mare de lucru zilnic ce necesita a 
fi Indeplinit. Hotarirea motivate a cauzei invocate in sesizare a fost expediata 
partilor la data de 02 aprilie 2015 respectiv dosarul find transmis serviciului civil 
comercial §i de contencios administrativ din cadrul Judecatoriei RiKani 
mun.Chiindu pentru a fi expediat ulterior la Curtea de Apel 

18. In §edinta s-au prezentat judecatorul Serghei Papuha, care a solicitat 
Plenului Colegiului disciplinar incetarea procedurii disciplinare. 

Reprezentantul SA „INCOMAS" Artiom Vidmidi a sustinut cele invocate in 
sesizare a solicitat sanctionarea judecatorului Serghei Papuha. 

Inspectorul-judecdtor Liudmila Cernei a sustinut cele mentionate in raport §i a 
solicitat sanctionarea judecatorului Serghei Papuha. 

Aprecierea Colegiului disciplinar: 
19. Analizind situatia juridica in toaa complexitatea sa, tinind cont de 

argumentele expuse in sesizarea privind faptele care pot constitui abateri 
disciplinare *i de probele 	anexate la dosar, Colegiul disciplinar a stabilit 
urmatoarea situatie de fapt: 

20. La data de 01 aprilie 2015 in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a 
parvenit sesizarea directorului general SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian, 
privind actiunile judecatorului Serghei Papuha, pentru incalcarea termenului de 
redactare a hotaririi, de transmitere a copiilor participantilor la proces incalcarea 
teimenului de expediere instantei de apel a dosarului impreund cu apelul depus. 
Sesizarea a fost inregistratd cu nr.714 p/m. 

21. Din continutul sesizarii rezultd, ca in cadrul judecatoriei RI rani SA 
„INCOMAS" a depus cerere de chemare in judecata impotriva FPC „ROGOB" 
SRL privind incasarea sumei. 

22. Dispozitivul hotaririi a fost pronuntat la data de 14 ianuarie 2015. 
23. La data de 10 februarie 2015 SA „INCOMAS" a depus cerere de apel 

prealabild impotriva hotdririi judecatoriei Ri§cani mun.Chiindu din 14 ianuarie 
2015. 
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24. Autorul sesizatrii a mention:ay. ca piny in prezent nu a primit hotarirea 
motivate integral, dar nici citatie la Curtea de Apel Oils:luau. 

25. In opinia autoruiui sesizarii, judecatorul Serghei Papuha a incalcat 
principiile infaptuirii justitiei. 

26. La fel, autorul sesizan 	eitat sanctionarea judecatorului Serghei 
Papuha. 

In acest sens, Colegiul disciplinar retire urmatoarele argumente: 
27. In confoimitate cu prevederile art.36 a1_lin.(1) lit.c) din Legea cu privire la 

raspunderea disciplinary a judecatorilor, Colegiul disciplinar poate hotari incetarea 
procedurii disciplinare, in cazul in care nu a fost comisa o abatere disciplinary. 

28. Colegiul disciplinar reiterea7a, ca potrivit hotalririi Completului de 
admisibilitate, motivele invocate de autcrul sesizarii, in esentd indica normele 
imperative ale legislatiei presupuse a ii mcalcate de care judecatorul Judecatoriei 
Riscani mun.Chisina-u Serghei Papuha, hind prezumata. abaterea disciplinary, 
prevazuta in art. 4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la 
faspunderea disciplinary a judecatorilor. 

29.;  In acelasi tirnp, Colegiul disciplinar constata, ca potrivit demersului 
Presedintelui Judecatonei Riscani mun.Chisinau, Oleg Melniciuc, intru executarea 
hotaridi Consiliului Superior al Magistraturii nr. 235/10 din 24 martie 2015 cu 
privire la initiativa proiectuiui ATRECO referitoare la desemnarea unor instance 
judeeatonesti pentru pilotarea specializarii judecatorilor pe categorii de cauze, prin 
dispozitia nr.12 din 30 martie 2015 judecatorul Serghei Papuha 	fast specializat 
irr materie penale si Incepind cu 01. aprilie 2014 prin PLOD i se repartizeafa numai 
asp tnenea categorii de c;auze, Totodata, tirrneaza sal liniseze cauzele aflate in 
procedural,. care lac oblectui attei specializari detrit cea stability conform 
disooziki Preseclintelui. In perioada 	01..0E2015 — 10.122015 judecatorului 
SergbelPapuha, care este unul dintre judecatorii care are eel mai mare numar de 
dosare i sau repartizat spre examinare 739 de dosare, la etapa actuala are in 
procedure 646, inclusiv 258 cauze civile, 121 cauze penale, 267 cauze 
contraventionale. La finele iunii ianuarie 2015 a avut in procedural 63 dosare 
penale; 219 dosare civile; 12 dosare confraventionale, iar conform raportului 
pentni 6 luni de activitate a anului 2015 a incheiat 472 dosare. 

30. Presedintele iudecatorlei Riscani mun.Chisinau, Oleg Melniciuc a mai 
mentionat, ca clepasirea termenului de examinare a cauzelor, inclusiv si 
contraventionale„ precum si a termenului de transmitere a dosarelor in cadrul 
serviciului corespunzator este censecinta volumului exgerat de lucru si nicidecum 
a intentiei judecatondid de a tergiversa eKam:oarea cauzei sau a negligentei in 
acest sees. A invocat, 	Consiliul Superior 2d Magistraturii repetat pe parcursul 
anilor 2014-2015 a fost infonnat despre sarcina exgerata care revine judecatorilor 
judecatOriei Rateani mun.Chisinau, care face imposibila examinarea cauzelor in 
termen rezonabil, iar sarcina exagerata a fost confirmata si prin analiza efectuata 
de ex.  pertii programului ATRECO, undo tudecatoria Ri5cant mun.Chisinau a fost 
recunoscuta ca cea mai supraincarcata liasfanta de judecata din Republica Moldova. 
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Valeriu Doaga. 

ca Manole 

Olesea Plotnic 

Nicolae Sadovei 

Elena Covalenco 

Victor Boico 

elian Teleuca 

Vitalie Gamurari 

31. In aceste circumstante, Colegiul disciplinar concluzioneaza asupra 
netemeiniciei atragerii la raspundere disciplinard, or la examinarea procedurii 
respective cu certitudine s-a constatat ca, nu a fort comisa o abatere disciplinara. 

32. Din considerentele mentionate gi avand in vedere, ca in urma verificarii 
sesizarii directorului general SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian nu s-a constatat 
ca in actiunile judecatorului vizat sunt prezente abaterile disciplinare prevazute in 
art.4 din Legea cu privire la raspunderea disciplinard a judecatorilor, Colegiul 
disciplinar ajunge la concluzia de a inceta procedura disciplinard in privinta lui 
Serghei Papuha, judecator la Judecatoria RiKani mun.Chiinau, intentata in baza 
sesizarii directorului general SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian, parvenita in 
adresa Consiliului Superior al Magistraturii la 01 aprilie 2015, inregistrata cu 
nr.714 p/m. 

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (1) lit. c), art.39 alin.(1) din 
Legea cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor nr.178 din 25 iulie 
2014, Colegiul disciplinar 

hotd.ra§ e: 

A inceta procedura disciplinard in privinta lui Serghei Papuha, judecator 
la Judecatoria Ri*cani mun.Chiinau, intentatal in baza sesizarii directorului general 
SA „INCOMAS" Scutelnic Sebastian, parvenita in adresa Consiliului Superior al 
Magistraturii la 01 aprilie 2015, inregistrata cu nr.714 p/m. 

Hotarirea poate fi contestata in Consiliul Superior al Magistraturii prin 
intermediul colegiului in teimen de 15 zile de la data primirii copiei hotaririi 
motivate. 

Presedintele §edintei: 

Membrii colegiului: 
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