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municrpiul Chiqinlu

Colegiul disciplinar de pe
lingi Consiliul Superior al Magistraturii

cu participarea inspectorului-judecdtor Valeriu Catan, examinind in gedin!6
publicd procedura disciplinard intentatdla 09 septembrie 2071 inbaza dispoziliei
membrului Consiliului Superior al Magistraturii Dumitru Visternicean in privinfa
preqedintelui Judecdtoriei Centru municipiul Chiqindu Ion Jurcan

A constatat:

Prin dispozigia nominalizati pregedintele Judecdtoriei Centru municipiul
Chigindu Ion Jurcan este acuzat in comiterea abaterilor disciplinare prevdzute de
art.22 al. (1) lit. h), ht) qi h2; din Legea ,,Cu privire la statutul judecdtorului"

Semnatarul dispoziliei susline cd pregedintele Judecdtoriei Centru municipiul
Chiqindu Ion Jurcan a incSlcat termenele de redactare a unei hotdriri judecdtoregti
gi de transmitere a copiilor de pe aceas{a participanlilor la proces ?n urmdtoarele
circumstanfe.

In procedura preqedintelui Judecdtoriei Centru municipiul Chigindu Ion

furcan s-a aflat spre judecare pricina civild la cererea de chemare in judecatd
depusd de Marin Barbaroq impotriva BC ,,Mobiasbancd Group Societe Generale"
SA, Cemortan Valerian, SAR,,Donaris Group" SA cu privire la apdrarea onoarei,
demnitSlii qi reputaliei profesionale qi repararea prejudiciului moral.

Prin hotdrirea Judecdtoriei Centru municipiul Chigindu din 08 februarie 2011
acliunea depusd de Marin Barbaroq a fost respinsd.

La 15 martie 20ll hotdrirea Judecdtoriei Centru municipiul Chiqinau din 08
februarie 2011 a fost redactatl, iar Ia 05 aprilie 20ll Marin Barbaroq a depus
cerere de apel.



Conform datelor cancelariei Judecdtoriei Centru municipiul Chigindu,la ziua
de 18 august 20ll dosarul civil nr. 2-793111 nu a fost transmis in cancelarie qi mai
mult ca atit, n-a fost expediat la Curtea de Apel Chigindu pentru examinarea cererii
de apel depusd la 15 aprilie 2011.

Pregedintele Judecitoriei Centru municipiul Chigin6u Ion lurcan este de
asemenea invinuit in refuzul nejustificat de a indeplini o atribulie de serviciu (ne
expedierea dosarului nr.2-793lll la Curtea de Apel Chiqindu) gi ne publicarea, din
motive imputate judecdtorului a hotiririi judecdtoreqti pe pagina web din internet
prin inlermediul Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor, incblcarea
eticii judiciare conform prevederilor art. 5 al. (1) lit. c), g) Codul de Eticd al
Judecdtorului.

in qedinla Colegiului disciplinar judecdtorul Ion Jurcan a explicat cd
hotdrirea in cauzd a fost redactatd in termenul stabilit de lege, iar tergiversarea
transmiterii dosarului la Curtea de Apel Chigindu a avut loc din vina grefierei, fapt
pentru care grefiera a fost sanclionatd cu mustrare conform ordinului nr. 170 din 18
iul ie 201 1.

Audiind judecdtorul inspector Valeriu Catan, judecitorul Ion Jurcan,
studiind materialele prezentate in concordanld cu Legea privind statutul
judecdtorului, Legea cu privire la Colegiul disciplinar gi rdspunderea disciplinard a
judec6torilor, Colegiul disciplinar a ajuns la concluzia de a respinge propunerea de
a fi aplicati sancliunea disciplinard din urmdtoarele considerente.

Conform art. 9 al Legii cu privire la Colegiul disciplinar qi rdspundere
disciplinard a judecdtorilor, judecitorul poate fi tras la rdspundere disciplinard in
cazul abaterilor disciplinare specificate la art. 22 din Legea cu privire la statutul
judecdtorului.

Pentru a fi calificate ca abatere disciplinard, abaterea unneazd a fi admisd
intenlionat qi din vina nemijlocitd a judecdtorului.

Conform Recomanddrilor de la Kiev privind independenla judiciard in
Europa de Est, adoptate Ia 23-25 iunie 2010, procedurile disciplinare impotriva
judecdtorilor trebuie sd implice cazurile de presupuse abateri profesionale care sunt
grave gi de neiertat qi care discrediteazd sistemul judiciar.

Cu referire la abaterile disciplinare imputate lui Ion Jurcan, Colegiul
disciplinar a constatat cd cauza civili la acfiunea lui Marin Barbaroq impotriva BC
,,Mobiasbancd Group Societe Generale" SA, Cemortan Valerian, SAR ,,Donaris
Group" SA a fost examinatd de judecdtorul Ion Jurcan cu pronunlarea hotdririi din
08 februarie 2011.

Conform inscrisului prezentat in qedinla Colegiului disciplinar, o parte in
proces a primit copia hotdririi menfionate Ia 02 martie 201I, fapt ce contravine
afirmaliilor din dispozilia de intentare a procedurii disciplinare privind redactarea
hotdririi la l5 martie 2011.

De asemenea, Colegiul disciplinar a constatat cd tergiversarea in remiterea
cauzer civil e la Curtea de Apel Chigindu a survenit ca rezultat al ac{iunilor
neglijente ale grefierei Ala Stroici.

t



Colegiului disciplinar i s-au prezentat 2 explicalii ale grefierei Ala Stroici, in
carte ultima qi-a recunoscut vina in tergiversarea transmiterii dosarului la Curtea de
Apel Chiqiniu.

De asemenea, Colegiului disciplinar i s-a prezentat extrasul din cartea de
ordine, conform cdruia grefiera Ala Stroici a fost sanclionatd cu mustrare pentru
nepredarea in termen in cancelarie a dosarului civil la acliunea lui lui Marin
Barbaroq impotriva BC ,,Mobiasbancd Group Societe Generale" SA, Cemortan
Valerian, SAR,,Donaris Group" SA.

itt uqa circumstanle, Colegiul disciplinar considerd cd nu persistd vina directd
a judecbtorului Ion furcan in tergiversarea expedierii dosarului la Curtea de Apel
Chiqindu, deci nu i se poate imputa un refuz nejustificat de a indeplini o atribufie
de serviciu.

Deci, Colegiul disciplinar nu a constatat vina directd gi intenlionatd a
judecdtorului Ion Jurcan in comiterea abaterilor disciplinare imputate.

In aga circumstante, urrneazd de a respinge propunerea de a fi aplicatd
sancliunea disciplinard cu clasarea procedurii disciplinare.

In conformitate cu art. 19 aI. (1) lit. b) din Legea cu privire la Colegiul
disciplinar qi la rdspunderea disciplinard a judecdtorului, Colegiul disciplinar,

A respinge propunerea de a
disciplinare in privinla pregedintelui
f,urcan.

Hotdrirea poate fi contestatd
Magistraturii.

Preqedintele
Colegiului

Vice-preqedintele Colegiului

Membrii Colegiului,

Hotiriqte:

fi aplicatd sancliunea cu clasarea procedurii
Judecdtoriei Centru municipiul Chiqindu, Ion

in termen de 10 zile la Consiliul Superior al

Nicolae Roqca

Tatiana Rdducanu

Petru Ursache

Micu


