
Colegiul Disciplinar de pe langa Consiliul 
Superior al Magistraturii 

HOT ARARE 

26 septembrie 2016 
	

mun. Chi§inau 
nr. 

Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar 

Avand in componenta sa: 
Pre§edintele completului 	 Domnica Manole 
Membrii 	 Vitalie Gamurari 

Stelian Teleuca 

Verificand contestatia depusa de dl Alexandru Mitcul, impotriva deciziei Inspectiei 
Judiciare, emise in privinta judecatorului Judecatoriei 	mun. Chi§inan, Gheorghe 
Mitu, 

CONSTATA: 

La 12.02.2016, a parvenit contestatia din partea dlui Alexandru Mitcul, impotriva 
deciziei Inspectiei Judiciare din 27.01.2016, prin care solicita tragerea la raspundere 
disciplinary a judecatorului Judecatoriei Ri§cani, mun. Chi§inau, Gheorghe Mita. 

Autorul contestatiei invoca adresarile sale in Judecatoria Ra§cani, mun. Chi§inan cu 
solicitarea de ai remite copiile proceselor-verbale din cauza examinata, care a fost refuzata 
de judecatorul Mitu Gh. In acest context, dli solicita sanclionarea disciplinary a 
judecatorului nominalizat. 

Inspectia Judiciary examinand sesizarea depusa anterior, a atras aten4ia ca pe o sesizare 
analogica parvenita in adresa Consiliului Superior al Magistraturii la 05.01.2016, in care 
autorul sesizarii solicitase copiile proceselor-verbale nomnalizate, a verificat circumstantele 
expuse de autor §i prin decizia din 15.01.2016 a respins-o ca vAdit neintemeiata, cu 
explicarea autorului a dreptului de contestalie. 

In plus, in scrisoarea prqedintelui Judecatoriei Ri§cani adresata dlui Micul A. la 
11.01.2016, anexata la sesizare, se indica ca copiile procesului-verbal solicitat au fost 
expediate in adresa solicitantului. 

In aceste conditii, Inspectia Judiciary prin decizia din 27.01.2016 a considerat ca 
circumstantele indicate in sesizarile dlui Mitcul A. au fost examinate, cu adoptarea deciziei 
din 15.01.2016, sesizarea sus mentinaa find repetata, astfel, ea urmand a fi respinsa.. 

Completul de admisibilitate atenhioneaza ca autorul contestatiei nu face referinta la vre-
o abatere disciplinary prevazuth de lege. 

In contextul celor invocate, Completul de admisibilitate reafirma ca nu este in drept sa 
se implice in examinarea cauzelor judecate de instantele competente, sa se expund, sa 
aprecieze legalitatea §i temeinicia hotararilor judecatoreni, sa anuleze hotararea 
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judecatoreasca, sä dea careva indicatii judecatorului respectiv sau sa dea careva consultatii 
petitionarilor. 

Nimeni in afara instan4elor judeckoresti in ordinea stability de atac nu este in drept sa 
se implice in examinarea cauzelor la instantele judeckoresti competente sau sä se expuna 
asupra 	temeiniciei hotkirilor emise. 

Conform art. 19 al Legii cu privire la statutul judecatorului, judecatorul nu poate fi tras 
la faspundere pentru opinia sa exprimata in infaptuirea justitiei si pentru hotafarea 
pronuntata, data nu va fi stability, prin sentinta definitive, vinovatia lui de abuz criminal. 

In contextul dezbaterilor avute, Completul de admisibilitate a constatat ca Inspectia 
Judiciary a avut dreptate atunci cand a respins sesizarea depust deoarece in actiunile 
judecatorului Judecatoriei Riscani, mun. Chisinau, Gheorghe Mitt nu s-a constatat abatere 
disciplinary in sensul art. 4 al Legii cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorului. 

Completul de admisibilitate constata ca insasi faptele invocate in contestatie nu fac 
parte din temeiurile de atragere la raspundere disciplinary a judecatorului. 

Examinand obiectul contestatiei, Completul de admisibilitate a ajuns la concluzia ca 
faptele expuse in contestatie nu intrunesc conditiile ce fac parte din lista abaterilor 
disciplinare, prevazute de art. 4 al Legii cu privire la raspunderea disciplinary a 
judeckorilor. 

In contextul celor enuntate, conduandu-se de prevederile art. 29 alM. (2) lit. (a) al 
Legii Nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judeckorilor, 
Completul de admisibilitate, 

HOTARASTE: 

Se respinge contestatia depusa de depusa de dl Alexandru Mitcul, impotriva deciziei 
Inspectiei Judiciare, emise in privinta judecatorului Judeckoriei Riscani, mun. Chisinau, 
Gheorghe MItu. 

Hotkarea este irevocabila si nu se supune nici unei cal de atac. 
Holdearea completului de admisibilitate se expediaza pattilor si se publics pe pagina 

web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

Presedintele completului 

Membrii 

Domnica Manole 

Vitalie Gamura i 

Stelian Teleuca 
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