
HOTARIRE 

19 iunie 2015 
#1,4, y09 

mun.Chisinau 

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

Presedinte 	Elena Covalenco 
Membrii 	Victor Boico 

Olesea Plotnic 

examinind admisibilitatea sesizarii declarate de cet. Ion Siman din 18 martie 2015 privind 
actiunile judecatorilor Curtii de Apel Chisinau, Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie, 
Borislav Babenco, referitor la examinarea recursului asupra incheierii Judecatoriei Buiucani, 
mun. ChisinAu din 23 ianuarie 2015, 

CONS TATA: 

La data de 18 martie 2015 cet. Ion Siman a adresat Consiliului Superior al Magistraturii 
o sesizare cu privire la initierea procedurii disciplinare in privinta judecatorilor Curtii de Apel 
Chisindu, Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie, Borislav Babenco indicind ca, la 28 
ianuarie 2015, a declarat recurs asupra incheierii Judecatoriei Buiucani, mun. Chisinau din 23 
ianuarie 2015, recursul find repartizat spre examinare judecatorului Curtii de Apel Chisinau 
Borislav Babenco, din complet facind parte si judecatorii Elena Cobzac si Gheorghe Iovu. 
Judeatorul-raportor Borislav Babenco 	declarat abtinere. 

Recursul asupra incheierii JudecAtoriei Buiucani, mun. Chisinau din 23 ianuarie 2015 s-a 
transmis spre examinare judecatorului Elena Cobzac. La data de 16 martie 2015 a fost examinat 
recursul in components judecatorilor Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie. 

La data de 17 martie 2015 facind cunostinta cu dosarul, petitionarul declarA ca a 
constatat ca.' in dosar nu existau dispozitiile presedintelui instantei de modificare a completului 
de judecatd si nici fisa de repartizare aleatoric a dosarului pentru examinare de catre 
judecatorul Elena Cobzac, considerind ca recursul s-a examinat de catre un complet format 
ilegal. 

La fel, autorul sesizarii a invocat ca, la 16 martie 2015, judecatorul Borislav 
Babenco nu se afla in completul de judecata care examina recursul declarat asupra 
incheierii Judecatoriei Buiucani, mun.Chisinau, dar s-a prezentat si a intrat in camera 
judecatorilor a salii nr.7. Petitionarul considers ca, la momentul deliberdrii asupra 
recursului, judecatorul Borislav Babenco se afla in aceasta camera de deliberare si 
influenta judecatorii Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie sa emits si sa pronunte 
o hotArire 

Petitionarul considerA cA, judecatorii Curtii de Apel Chisinau, Elena Cobzac, Ghenadie 
Lisii, Silvia Vrabie au comis infractiuni extrem de grave, au dat dovada de abuz in serviciu, 
neglijenta, au incalcat secretul deliberarii, au emis si au pronuntat o hotarire comandatd vadit 
ilegala si neintemeiatd, influentata de care judecatorul Borislav Babenco. 

Potrivit raportului Inspectiei judiciare din 11 mai 2015, a fost respinsd sesizarea cet. 
Ion Siman, pe motiv ca afirmatiile autorului sesizarii, precum ca la emiterea deciziei Curtii de 
Apel din 16 martie 2015 de Cate judecatorii Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabii s-a 
incalcat secretul deliberarii si ca la emiterea si pronuntarea hotaririi au fost influentati de catre 



judecatorul Borislav Babenco nu sunt confirmate prin careva probe concludente *i pertinente, 
astfel Melt fata de situatia de fapt retinuta cu privire la actiunile judecatorilor Curtii de Apel 
Chi*inau mentionati nu s-a constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea 
abaterii disciplinare de catre ace*tia la examinarea recursului declarat de catre Ion Siman 
impotriva incheierii Judecatoriei Buiucan, mun. Chi*indu din 23 ianuarie 2015. 

Analizind temeiurile invocate in sesizare si materialele administrate, precum si raportul 
Inspectiei judiciare din 11 mai 2015, Completul de admisibilitate conchide ca sesizarea 
declarata de cet. Ion Siman urmeaza a fi respinsa din urmatoarele considerente. 

In urma verificarii circumstantelor descrise in sesizare s-a constatat cA, la data de 12 
ianuarie 2015, petitionarul Ion Siman a inaintat in Judecatoria Buiucani, mun. Chi*inau o 
plingere in baza art.313 CPP, prin care a solicitat constatarea incdlcdrii dreptului sau legal de 
calm Procuratura Anticoruptie, realizat prin aplicarea selective *i neuniforma a legii, prin 
eschivarea examinarii objective *i eficiente a plingerii sale din 26 mai 2014, prin examinarea 
formals *i superficiala, neobiectiva. *i insuficienta a plingerii *i prin faptul neintreprinderii 
masurilor procesual-penale stabilite *i necesare pentru descoperirea crimelor, constatarea 
faptului eschivarii Procuraturii Anticoruptie de a acumula probe asupra faptelor descrise in 
plingerea sa. 

Prin incheierea Judecatoriei Buiucani, mun. Chi*inau din 23 ianuarie 2015, s-a respins 
plingerea petitionarului Ion Siman impotriva actiunilor *i actelor ilegale ale organului de 
urmarire penala *i ale procurorului, ca find neintemeiata. 

Cet. Ion Siman a declarat recurs impotriva incheierii Judecatoriei Buiucani, mun. 
Chisindu din 23 ianuarie 2015 *i cauza s-a expediat la Curtea de Apel Chi*indu pentru 
examinare in ordine de recurs. 

La data de 18 februarie 2015, cauza cu recursul declarat de Gate Ion Siman asupra 
incheierii Judecatoriei Buiucani, mun. Chi*indu din 23 ianuarie 2015, a fost repartizata in mod 
automat judecdtorului-raportor Borislav Babenco. In legatura cu faptul ca, anterior activind in 
calitate de avocat a prezentat interesele lui Ion Siman ca reclamant in mai multe procese civile, 
judecatorul Borislav Babenco a depus cerere de abtinere de la examinarea recursului. Cererea 
de abtinere a judecatorului Borislav Babenco a fost admisa *i, la data de 25 februarie 2015, 
cauza a fost repartizata in mod aleatoriu judecAtorului-raportor Elena Cobzac, ce se confirma 
prin fl*a de repartizare repetatd a dosarului anexatd la materialele dosarului (f.d.114) *i numita 
spre examinare pentru data de 11 martie 2015. 

La data de 11 martie 2015, pre*edintele *edintei, judecatorul Gheorghe Iovu a declarat 
cerere de abtinere de la examinarea cauzei, care in aceea*i zi a fost examinata *i a fost admisd. 
Urmatoarea *edinta de judecata a fost numita pentru data de 12 martie 2015, ora 9.50. Prin 
incheierea Pre*edintelui Curtii de Apel Chi*indu din 12 martie 2015, a fost numit pentru 
examinare completul de judecata in componentd: pre*edintele *edintei, judecator Elena Cobzac 
*i judecatorii Ghenadie Lisli *i Silvia Vrabie, incheierea find anexata la materialele cauzei. 

Examinarea cauzei numita pentru data de 12 martie 2015, a fost aminata pentru data de 
16 martie 2015, ora 9.00, din motivul neprezentarii la ora stabilita a procurorului Cernei A. 

Recursul declarat de catre cet. Ion Siman impotriva incheierii Judecatoriei Buiucani, 
mun. Chi*indu a fost examinat la 16 martie 2015 cu participarea procurorului Cernei A. *i 
petitionarului Ion Siman in completul de judecata numit prin incheierea Pre*edintelui Curtii 
de Apel Chi*indu din 12 martie 2015: pre*edintele *edintei, judecator Elena Cobzac *i 
judecatorii Ghenadie Lisii *i Silvia Vrabie, cu emiterea deciziei, prin care s-a respins recursul 
declarat de Ion Simi', ca nefondat. 



In nota informativd depusd Inspectiei judiciare, judecatorii Curtii de Apel 
Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie au descris in ce circumstante au examinat recursul 
asupra incheierii Judecatoriei Buiucani, mun. Chiind'u din 23 ianuarie 2015, mentionind ca 
judecdtorul Borislav Babenco nu a participat la examinarea cauzei, nu a influentat completul de 
judecata 	nu a discutat cu nimeni despre cauza nominalizatd, la fel judecatorul Borislav 
Babenco nu a fost prezent in camera de deliberare la deliberarea pe marginea recursului lui Ion 
Siman. 

Din explicatiile grefierului Prisdcaru V. adresate Prewdintelui Curtii de Apel Chiindu 
rezulta ca, la data de 17 martie 2015, cet. Ion Siman a soflcitat de la el dosarul spre cunonintd, 
la ce i-a fost refuzat. La nenumdrate insista'ri a cet. Ion Siman, ca vrea sa fwe cuno§tinta doar 
cu ordonanta din materialele cauzei, grefierul a prezentat spre cuno§tintd dosarul, insd inainte 
de a-i prezenta dosarul spre cunoflinta, a scos din dosar toate actele necusute, printre care era 
inclusiv fp de repartizare a dosarului, incheierea de schimbare a completului de judecata. din 
12 martie 2015 §i incheierea de aminare a Sedintei din 12 martie 2015. 

Judecdtorul Borislav Babenco in explicatie a indicat ca in momentul deliberkrii 
completului de judecata: Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie, in camera de deliberare 
nu s-a aflat §i nu a influentat judecatorii la adoptarea hotaririi luate. 

Acestea find retinute, pornind de la circumstanteld de fapt stabilite supra, cit §i reiqind 
din continutul normelor legale citate anterior, Completul de admisibilitate considers ca find 
neintemeiata sesizarea cet. Ion Siman, or, in cadrul examindrii procedurii disciplinare s-a 
stabilit ca, motivele invocate de autorul sesizarii, in esenta nu indica expres normele 
imperative ale legislatiei inculcate nemijlocit de calm judecatorii Curtii de Apel Ch4inAu, 
Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie, Borislav Babenco. 

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea 
judecatoreasca, justitia se infaptuie§te prin intermediul instantelor judecdtorqti: Curtea 
Suprema de Justitie, Curtile de Apel si judecatorii. 

Nimeni in gait instantelor judecatorqti in ordinea stabilita de atac nu este in drept sa se 
implice in examinarea cauzelor la instantele judecAtore*ti competente sau sa se expund asupra 

temeiniciei hotdririlor emise, astfel motivele dezacordului cu actele de justitie pot 
fi expuse doar in ordinea stability de atac a hotdririlor judecAtorqti. 

Completul de admisibilitate reline ca, referitor la argumentele invocate in sesizare, 
autorul se limiteazd la un dezacord cu solutia adoptatd de Curtea de Apel Chi§indu din 16 
martie 2015. 

La acest capitol, Completul de admisibilitate atesta ca independenta autoritAtii 
judecatoreni, presupune interdictia imixtiunii in infaptuirea justitiei. 0 garantie suplimentard 
in acest context se contine in art.19 alin.(3) din Legea cu privire la statutul judecatorului, 
potrivit caruia "Judecatorul nu poate fi tras la rcispundere pentru opinia sa exprimata in 
infaptuirea justijiei si pentru hotarirea pronuntata daca nu va fi stabilita, prin sena* 

vinovatia lui de abuz criminal". 
Totodatd, Completul de admisibilitate remarca eh', judecdtorul poate fi tras la raspundere 

disciplinary doar in cazul in care, in urma verificarii argumentelor sesizarii, s-a constatat 
existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri disciplinare de dire 
judecdtor. 

Completul de admisibilitate din cadrul Colegiului disciplinar al CSM mentioneazd. 
pentru a retine in sarcina judecatorului sdvir§irea unei abateri disciplinare, urmeazd a se stabili 
dad. abaterea disciplinard este prevazuta de lege, dace sunt intrunite elementele constitutive 
ale acesteia, respectiv latura obiectivd §i subiectiva. In lipsa unuia dintre aceste elemente 
abaterea disciplinard nu subzista §i, deci, nu poate fi angajata rdspunderea disciplinard a 
judecatorului. 



Prin urmare, in actiunile judecatorilor Curtii de Apel Chisindu, Elena Cobzac, Ghenadie 
Lisii, Silvia Vrabie, Borislav Babenco nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile, care ar 
demonstra faptul comiterii de cdtre acestia a unei abated disciplinare, pasibile rdspunderii in 
temeiul art.4 din Legea cu privire la raspunderea disciplinard a judecatorilor. 

In acest context, Completul de admisibilitate considerd drept neintemeiatd sesizarea 
depusA de cet. Ion Siman, in legaturd cu ce aceasta urmeazd a fi respinsa. 

Reiesind din cele expuse si conform art.18, 27-29 din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu 
privire la raspunderea disciplinard a judecatorilor, Completul de admisibilitate al Colegiului 
disciplinar 

HOTARATE: 

Se respinge sesizarea cet. Ion Liman privind atragerea la raspundere disciplinard a 
judecatorilor Curtii de Apel Chisindu, Elena Cobzac, Ghenadie Lisii, Silvia Vrabie, Borislav 
Babenco. 

Hotarirea poate fi contestata in plenul Colegiului disciplinar in termen de 15 zile de la 
data comunicarii hotaririi. 

Hotarirea se expediald partilor si se publics pe pagina web a Consiliului Superior al 
Magistraturii (www.csm.md). 

Presedinte 

Membrii: 

Elena Covalenco 

Victor Boico 

Olesea Plotnic 
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