
HOTARARE

Colegiul disciplinar de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii

07 septembrie 2012 mun. Chi§inau
Nr.28/8 '

Pre^edintele § edintei; Rosca Nicolae
Membrii Colegiului: Raducanu Tatiana

Chiros,ca Dorian
Constantinescu Elena
Micu Tudor
Toma Vera
Ursache Petru
Zaharia Victor
Margineanu Lilia

cu participarea judecatorului Judecatoriei Caus.eni, Mihail Turcan, §i a
secretarului §edintei Nadejda Popic, examinand In s,edinta publica procedura
disciplinara intentata.la 17 aprilie 2012 In privinta judecatorului Judecatoriei
Caus.eni Mihail Turcan, de catre membrul Consiliului Superior al Magistraturii,
Dumitru Visternicean In baza art. 22 alin. (1) lit. f) \, k) al Legii cu privire la
statutul judecatorului,

a constatat:

Prin dispozitia nominalizata, judecatorul Judecatoriei Cau§eni, Mihail
Turcan este acuzat de comiterea abaterii disciplinare prevazute la art. 22 alin. (1)
lit. f) \, k) al Legii cu privire la statutul judecatorului — incdlcarea normelor
imperative ale legislatiei; refuzul nejustificat de a indeplini o atributie de serviciu,
incdlcarea sistematicd sau incdlcarea gravd a eticiijudiciare.

fy.

In dispozitia de intentare a procedurii disciplinare se invoca precum ca,
judecatorul Judecatoriei Causeni, Mihail Turcan a eliberat titlul executoriu
Tnainte de a deveni executerie hotararea Judecatoriei Causeni din 15
februarie 2012.

Astfel, la 15 februarie 2012, judecatorul Judecatoriei Causeni, Mihail Turcan
a emis o hotarare pe marginea pricinii civile privind cererea de chemare in judecata
a II "Alexandra Mazentev" catre IM "Apa-Buna" SRL privind incasarea datoriei in
suma de 211.213,46 lei. La s.edinta de judecata din 1*5 februarie 2012 §i la
pronuntarea hotararii reprezentantul IM "Apa-Buna" SRL nu a fost prezent.
Absenta paratului m §edinta din 15 februarie 2012 este confirmata §i prin
explicatiile scrise ale judecatorului Mihail Turcan.

La 17 februarie 2012, dosarul a fost transmis In cancelaria instantei de
judecata, iar pdrdtului i s-a expediat prin po§td copia hotdrdrii din 15 februarie
2012, fiind receptionatd de cdtrepdrdt la 24 februarie 2012.
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La 07 martie 2012, reprezentantul reclamantului II "Alexandra Mazentev" s-
a adresat in cancelaria Judecatoriei Cau§enl §i aprimit titlul executoriu in legatura
cu faptul ca hotararea nu a fost atacata in decurs de 20 zile, cu toate ca au expirat
doar 18 zile de la data expedient hotararii paratului (in lipsa informatiei despre
data primirii acesteia).

La 16 martie 2012, reprezentantul IM " Apa-Buna" SRL a depus o cerere de
apel impotriva hotararii Judecatoriei Caus.eni din 15 februarie 2012. La 28 martie
2012 dosarul a fost expediat la Curtea de Apel Bender (a 13-a zi).

Autorul dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare considera ca
actiunile intreprinse la 07 martie 2012 de judecatorul Mihail Turcan la calcularea
termenului de declarare a apelului impotriva hotararii Judecatoriei Caus.eni din 15
februarie 2012 sunt vadit gresite §i sunt contrare prevederilor normelor juridice ce
poarta caracter imperativ (art. 254, art. 362 alin. (1), art. 367 alin. (3) Cod de
Procedura Civila) §i prin aceasta a provocat petitionaruhii dubii privind legalitatea
eliberarii actelor judecatoresti §i suspiciuni in profesionalismul §i impartialitatea
judecatorului.

Colegiul disciplinar a retinut ca, calcularea eronata a tennenului de apel este
confirmata §i prin insas.i titlul executoriu, eliberat creditorului la 07 martie 2012, in
care se contine inscriptia "hotararea a intrat in vigoare la 07 martie 2012",
mentiune confirmata prin sernnatura judecatorului Mihail Turcan, grefierului §i
stampila Judecatoriei Caus.eni.

Eliberarea titlului executoriu la 07 martie este confirmata §i de catre
judecatorul Mihail Turcan in explicatiile scrise prezentate Consiliului Superior al
Magistraturii. Este de mentionat ca in aceeasi zi, de 07 martie 2012, documentul
executoriu a fost executat partial de catre executorul judecatoresc in procedura de
executare silita, cu toate ca, dupa cum explica debitorul IM "Apa-Buna" SRL, a
primit copia hotararii Judecatoriei Caus.eni din 15 februarie 2012 doar la 24
februarie 2012. Faptul receptionarii hotararii de catre IM "Apa-Buna" SRL la 24
februarie 2012 este confirrnat 5! de catre judecatorul Mihail Turcan, care in
explicatiile sale scrise invoca ,,Paratul, IM "Apa-Buna" SRL confirma faptul, ca a
primit hotararea Judecatoriei Caus_eni la 24.02.2012, adica din momentul primirii
hotararii mai avea 10 zile termen pentru a depune apel impotriva hotararii
judeca.tores.ti, ceea ce el nu a facut".

De§i legislatia Republicii Moldova si practica judecatoreasca (ex. Decizia
Colegiului civil §i de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie a
Republicii Moldova nr. 2r-266/2011 din 08-06.2011) indica o alta modalitate de
calculare a termenului de apel, judecatorul Judecatoriei Cau§eni, Mihail Turcan in
explicatiile sale scrise §i cele prezentate in s.edinta colegiului disciplinar neaga
comiterea unei abater! disciplinare considerand ca la eliberarea titlului executoriu
au expirat 20 zile, curgerea termenului de atac incepand de la 15 februarie 2012.

Colegiul disciplinar constata comiterea abaterii disciplinare prevazute in art.
22 alin. (1) lit. f) ! al Legii cu privire la statutul judecatorului - incalcarea normelor
imperative ale legislatiei, fara a identifica suficiente argumente §i fapte pentru
confirmarea comiterii aditionale a abaterii disciplinare prevazute la art. 22 alin. (1)
lit. h) §i k) al Legii cu privire la statutul judecatorului (refuzul nejustificat de a
indeplini o atributie de serviciu, incalcarea normelor Codului de Etica al
Judecatorului).
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Astfel, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. b) din Legea
nr.950-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la colegiul disciplinar si la raspunderea
disciplinara a judecatorilor, Colegiul disciplinar,

HOTARA§TE:

1. A aplica in privinta judecatorului Judecatoriei Caus.eni, Mihail Turcan,
sanctiunea disciplinara mustrare.

2. Hotararea poate fi atacata in termen de 10 zile la Consiliul Superior al
Magistraturii.

Pres.edint.ele §edintei:

Membrii Coleaiului:

Rosca Nicolae

Tatiana

Dorian

Constantinescu Elena

Micu Tudor

^ TomaVera

Petru

Zaharia Victor

Maraineanu Lilia


