
HOTARARE 
Plenul Colegiului disciplinar din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii 

09 septembrie 2016 
Nr. 43/13 

 

mun. Chisinau 

Avand in componenta sa: 
Presedinte de §edinta : 
Membrii Colegiului : 

Valeriu Doaga 
Stelian Teleuca 
Olesea Plotnic 
Veronica Mocanu 
Vitalie Gamurari 
Liliana Turcan 
Maria Orlov 

 

examinand in §edinta publics cauza disciplinary, intentata in temeiul sesizarii depuse de 
administratorul SRL „Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, privind actiunile judecatorului 
JudecAtoriei Centru, mun. Chisinau, Svetlana Vi§cu, de incalcare a normelor imperative 
§i pronuntarea cu bung §tiinta a unei hotArari ilegale, 

CON STATA: 
Argumentele sesizarii 
1. La data de 7 decembrie 2015, in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a 
parvenit de la Serviciul de Informatie si Securitate plangerea administratorului SRL 
„Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, care a solicitat tragerea la raspundere penala a 
judecAtorului Judecatoriei Centru, mun. Chi§indu, Svetlana ViFu, pentru incalcarea 
normelor imperative §i pronuntarea cu bung §tiinta a unei hotardri ilegale 

2. Din continutul sesizarii putem desprinde urmatoarele argumente: 
- La data de 04.06.2013, executorul judecatoresc G. Botan a emis o incheiere in cadrul 
procedurii de executare nr. 065- 323/12 prin care a fost dispusa transmiterea unor bunuri 
in contul stingerii datoriei ce rezulta dintr-un document executoriu irevocabil, impotriva 
careia, la 02.09.2014, SRL „Roada de aur" a depus contestatie la judecatoria Centru, 
mun. ChiOnau; 

- La 07.05.2015 judecatoarea Judecatoriei Centru, mun. Ch4indu, Svetlana ViKu a emis 
o htdrare prin care a fost admisa cererea SRL „Roada de aur". Aceasta hotatire a fost 
casata prin decizia Curti' de Apel Chisinau, din 06.08.2015, cu pronuntarea unei not 
hothead prin care a fost respinsa, ca find tardiva, cererea SRL „Roada de aur" de 
contestare a actelor executorului judecAtoresc. 
Astfel, autorul sesizarii considers ca, judecatorul Judecatoriei Centru, mun. 
Svetlana Vi§cu, a emis hotArarea din 07.05.2015 cu incAlcarea normelor imperative ale 
Codului de Executare, fapt confirmat, in opinia lor, prin casarea acesteea de cAtre Curtea 
de Apel Chisinau. 

Pozitia Inspectiei Judiciare 
3. De§i, petitionarul a inaintat o cerere penala, totu§i, Inspectia judiciary a concluzionat 

judecatorul Judecatoriei Centru, mun. Chisinau, Svetlana VIFu, la emiterea hotararii 
din 07.05.2015, prin acceptarea cererii SRL „Roada de aur" cu privire la contestarea 



actelor executorului judecatoresc, a incalcat prevederile art. 161 (1) si 162 (2) din Codul 
de Executare, care prevad un termen de contestare a actelor executorului judecatoresc 
de, cel mult, §ase luni. 

4. Astfel, judecatorul a repus neintemeiat SC "Roada de Aur" SRL in termenul de 
contestare in instanta de judecata a actelor executorului judecatoresc, concluziile 
instantei de judecata find in contradictie cu circumstantele de fapt ale pricinii §i contrare 
normelor imperative ale Codului de executare, fapt constatat §i de instanta de apel. 

5. Prin urmare, Inspectia judiciary consider'd ca faptele expuse in sesizare, se incadreaza 
in temeiurile prevazute de Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor. 
Iar, in actiunile judecatorului Judecatoriei Centru, Svetlana ViKu, se constata existenta 
elementelor faptelor care pot constitui abaterile disciplinare prevazute de art. 4 alin. (1) 
lit. c) §i (i) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor: c) actiunile 
judecatorului in procesul de infoptuire a justijiei care fac dovada incompetentei 
profesionale grave si evidente; i) incalcarea normelor imperative ale legislatiei in 
procesul de infa'ptuire a justifies. 

Pozitia Completului de Admisibilitate 
6. Analizand raportul Inspectiei Judiciare §i materialele din dosarul disciplinar, intentat 

la sesizarea administratorului SRL „Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, impotriva actiunilor 
judecatorului Judecatoriei Centru, mun. Chi§indu, Svetlana Vi§cu, Completul de 
admisibilitate considers admisibila sesizarea, iar, raportul intocmit de inspectorul-
judecAtor si materialele anexate urmeazd a ft transmise spre examinare Plenului 
Colegiului Disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. In acelai 
timp, mentionand ca, din materialele dosarului rezulta banuiala rezonabila de comitere a 
abaterii disciplinare pervazuta de art. 4 alin.(1) lit.i) din Legea cu privire la raspunderea 
disciplinara a judecatorilor, nr.178 din 25.07.2014, iar, in ce prive§te abaterea 
disciplinath prevazuta de art. 4 alin. (1) lit. c), din aceea0 norma, potrivit materialelor 
din dosar, aceasta nu a fost constatath. 

Pozitia Judecatorului vizat 
7. Judecatorul vizat, dna Svetlana Vi cu, sustine CA, nu a incalcat careva norme 
disciplinare, iar decizia de a repune in termen si a examina contestatia SC "Roada de 
Aur" SRL impotriva actelor executorului judecatoresc G. Botan, in cadrul procedurii de 
executare nr. 065- 323/12 prin care a fost dispusa transmiterea unor bunuri in contul 
stingerii detoriei, a fost motivatd prin faptul ca, incheierea prin care debitorul a fost 
deposedat de bunurile sale nu a fost adusa la cuni2qtinta acestuia. La luarea deciziei 
Judecatorul s-a condus de prevederile articolului 1 din Protocolul aditional al Conventiei 
Europene pentru apararea Drepturilor §i Libertatilor fundamantale ale Omului, 
asigurandu-i reclamantului dreptul la un recurs efectiv. 

Aprecierea Plenului Colegiului Disciplinar 
8. Plenul Colegiului Disciplinar a examinat cauza in absenta p'artilor, la cererea 
judecatorului, dnei Svetlana Vi§cu, si, a neprezentarii in §edinta a autorului sesizarii, 
administratorul SRL „Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, care a fost citat in mod oficial. 

9. Analizand materialele din dosarul disciplinar intentat impotriva judecatorului 
Judecatoriei Centru, mun. Chi§inau, Svetlana V4cu, la sesizarea administratorului SRL 
„Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, Plenul Colegiului Disciplinar a constatat: 



- La data de 03.09.2014 la judecatoria Centru a fost inregistrata cauza civila la cererea de 
chemare in judecata a SRL"Roada de Aur" care ICS"Tuna Plastic" SRL si executorul 
judecatoresc G. Botan, cu privire la contestarea actelor executorului judecatoresc. 
- La data de 07.05. 2015, judecatorul Judecatoriei Centru, mun. Chi§indu, Svetlana 
Viscu, a pronuntat dispozitivul hotkirii prin care a fost repus reclamantul, SC"Roada de 
Aur"SRL, in termenul de prescriptie, s-a admis cererea de chemare in judecata a 
SC"Tuna Plastic"SRL si a intervenientilor accesorii Romanciuc Ana si executorul 
judecatoresc George Botan, privind contestarea actelor executorului judecatoresc. S-a 
anulat incheierea executorului judecatoresc George Botan nr. 065-323/12 din 04.06.2013 
privind transmiterea bunurilor imobile care apartineau SC"Roada de Aur"SRL, in 
proprietatea lui Romanciuc Ana. 
- prin decizia Curtii de Apel Chisina.0 din 06.08.2015 s-a casat integral hotararea 
Judecatoriei Centru mun. Chi§inan din 07 mai 2015 cu adoptarea unei not hotarari prin 
care: S-a respins cererea SC "Roada de Aur" SRL de repunere in termenul legal de 
contestare a actelor executorului judecatoresc. S-a respins ca tardiva cererea de chemare 
in judecata depusa de SC "Roada de Aur" SRL catre SC "Tuna Plastic" SRL, 
intervenientii accesorii Romanciuc Ana, executorul judecatoresc George Botan privind 
contestarea actelor executorului judecatoresc. 
- casarea hotrarii a fost motivate prin prevederile art. 161. alin. (1) si (2) din Codul de 
Executare: actele de executare intocmite de executorul judecatoresc pot fi contestate de 
catre peirti si de alji participanfi la procesul de executare, precum si de terfii care 
considers ca prin actele de executare le-a fost incalcat un drept recunoscut de lege... 
data, din momentul seivirsirii for nu a trecut mai mult de 6 luni; si art. 162 kin. (1) si 
(2); actul de executare intocmit de executorul judecatoresc poate fi contestat de 
participanjii la procesul de executare in termen de 15 zile de la data savirsirii lui on a 
refuzului de a savirsi anumite acte... Persoana poate fi repusci in termenul de 
contestare in condifille Codului de procedurii civila. Persoana nu poate fi repusei in 
termen data din data emiterii sau a refuzului emiterii actului contestat au trecut mai 
mull de 6 luni. S-a observat, de asemenea ca, acesta din urma termen de §ase luni nu 
este prevazut in Codul de procedura 
- din materialele analizate s-a constatat si faptul ca, decizia executorului judecatoresc nr. 
065- 323/12 din 14.05.2012 prin care a fost dispusa transmiterea bunurilor, a fost anulata 
de catre Judecatoria Centru, mun. Chi§inau, la data de 19.07.2013, hotarke menfinuta. de 
Curtea de Apel Chisinau prin decizia din 26.09.213 §i ramasd definitive. 
- insa, chiar in perioada de examinare a legalitatii deciziei mentionate, executorul 
judecatoresc, lard sa astepte deczia definitive a instantei, emite o nota decizie cu 
acelasi obiect la data de 04.06.2013, pe care o si execute, lard a aduce la cunostinta 
debitorului SC"Roada de Aur"SRL despre acest fapt. SC"Roada de Aur"SRL a 
contestat aceasta decizie abia la 03.09.2014, adica, la momentul tend a aflat despre 
existenta si executarea ei. 

10. Analizand materialele expuse mai sus, Plenul Colegiului Disciplinar a ajuns la 
concluzia de a inceta procedura disciplinard, intentata impotriva judecAtorului 
Judecatoriei Centru, mun. Chisindu, Svetlana Visa', la sesizarea administratorului SRL 
„Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, in baza art. 36, alin. (1), lit. c) din Legea cu privire la 
raspunderea disciplinard a judecatorilor (nr.178/2014), care prevede „incetarea 
procedurii disciplinare, in cazul in care nu a fost comisa o abatere disciplinara". 



11. Argumentele motivatoare sunt urmatoarele: 
- Din materialele dosarului disciplinar examinat, se constafa ca, obiectul sesizari se 
refera in intregime la acCiunile de examinare a fondului cauzei, pentru care existd cai 
procedurale de atac la instanta superioard. 
- Judecatorul este liber sa aprecieze, in baza probelor din dosar, care este momentul la 
care una din parli a aflat despre anumite evenimente, dupe cum si motivele de repunere 
in termenul de prescriptie, stabilite de Codul de procedurd 
- prin urmare, faptul ca, judecatorul Judecatoriei Centru, mun. Chisinau, Svetlana Viscu, 
a decis repuerea in termenul de prescriptie si a examinat cererea de chemare in judecatd, 
depusa. de SRL"Roada de Aur", nu constituie o abatere disciplinary care sa mid. sub 
incidenta art. 4 alin.(1) lit.i) din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a 
judecatorilor, nr.178 din 25.07.2014 : incalcarea normelor imperative ale legislajiei in 
procesul de infoptuire a justitiei. 

12. Din motivele expuse mai sus, Plenul Colegiului Disciplinar a ajuns la concluzia ca„ 
faptele judecatorului Judecatoriei Centru, mun. Chisinku, Svetlana Viscu, mentionate in 
sesizarea administratorului SRL „Tuna Plastic", Ali Yalcinskaya, nu intrunesc 
elementele necesare atragerii la raspundere disciplinary. Procedura disciplinary urmeaza 
a fi incetatd, deoarece, pe parcursul examindrii cauzei nu au fost stabilite circumstance 
care ar confirma cu certitudine careva motive imputabile judecAtorului in savartirea 
abaterii disciplinare prevAzuta de art. 4 alin.(1) lit.i) din Legea cu privire la raspunderea 
disciplinary a judecatorilor, nr.178 din 25.07.2014 : incalcarea normelor imperative ale 
legislajiei in procesul de inraptuire a justitiei. 

13. Din considerentele mentionate mai sus, si, in baza art. 36, alin. (1), lit, c), si art. 39, 
alin. (1), din Legea cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor, nr.178/2014, 
Plenul Colegiului Disciplinar, - 

HOTARASTE: 

Se inceteaza procedura disciplinard, intentata. in privinta judecatorului Judecatoriei 
Centru, mun. Chisindu, Svetlana Viscu, pe motiv ca., nu a fost comisa o abatere 
disciplinary. 

Hotardrea poate fi contestafa la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 
intermediul colegiului, in termen de 15 zile de la data primirii copiei hotararii motivate. 

Hotararea se expediaza partilor si se publica pe pagina Web a Consiliului Superior 
al Magistraturii (www.csm.md) 

Presedinte de sedinta : 	 Naleriu Doagd 

Membrii Colegiului : 

VI 

Stelian Teleuca 

Olesea Plotnic 

eronica Mocanu 

Vitalie Gamurari 

Liliana Turcan 

Ai, die /1  Maria Orlov 
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