HOTARIRE
municipiul Chis.inau

,12" octornbrie 2012

Colegiul disciplinar de pe
linga Consiliul Superior al Magistraturii

in componenta:
Pre§edintele
Colegiului
Vice-pres,edintele Colegiului
Membrii Colegiului,

Nicolae Ro§ca
Tatiana Raducanu
Petru Ursache
Tudor Micu
Vladimir Bras.oveanu
Elena Constantinescu
Lilia Margineanu
Victor Zaharia

Examinind in §edinta publica procedura disciplinary intentata in baza art. 22
al. (1) lit. f1), j) s,i k) din Legea cu privire la statutul judecatorului de catre membrul
Consiliului Superior al Magistraturii Alexandru Arseni la 13 iulie 2012 in privinta
judecatorului Judecatoriei Centru municipiul Chis.inau, Djeta Chistol
A constatat:

Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare mentionate,
judecatorului Judecatoriei Centru municipiul Chis.inau, Djeta Chistol este acuzata
in comiterea abaterilor disciplinare prevazute de art. 22 al. (1) lit. f1) - incalcarea
normelor imperative ale legislatiei, lit. j) - atitudinea nedemna in timpul exercitarii
atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau alti participant!
la proces §i lit. k) — incalcarea normelor Codului de Etica al judecatorului din
Legea cu privire la statutul judecatorului.
In dispozitie se sustine ca, in procedura Djeta Chistol, judecator la
Judecatoria Centru, municipiul Chi§inau s-a aflat spre judecare contestatia inaintata
asupra procesului-verbal cu privire la contraventia administrativa din 24.10.2010 §i
asupra deciziei Sectiei Politiei Rutiere de sanctionare din 24.10.2010. La 07
decembrie 2010 d-na Djeta Chistol emite hotararea in care a comis erori prin
f^

neglijenta indicand ca contravenientul se deplasa concomitent pe trei strazi situate
In diferite zone ale orasului. S-au strecurat si inscrieri false ale martorilor si
participantilor la proces. Nu s-au pus la dispozitia expertului toate materialele din
dosar. Nu a atras atentia asupra acestor fapte nici Curte de Apel Chis.inau, care prin
decizia din 3 februarie 2012 a respins recursul solicitantului.
Ulterior la solicitarea contravenientului Sorochin Ghenadie d-na Djeta
Chistol, judecator la Judecatoria Centru, municipiul Chisinau prin fncheierea din
15 martie 2012 a corectat unele din erorile materiale indicate dar iarasi cu erori, dat
fiind ca prin aceasta incheiere se arata ca automobilul se deplasa deja pe doua
strazi concomitent.Din cele mentionate rezulta ca dna Djeta Chistol, judecator la
Judecatoria Centru, municipiul Chisinau a manifestat o atitudine neglijenta fata
de obligatiile de serviciu sj un comportament lipsit de etica, fapte ce cauzeaza
prejudicii imaginii justitiei ceea ce in conformitate cu prevederile art 22, alin. (1)
lit.f); j) §i k) din Legea ,,Cu privire la statutul judecatorului", constituie abateri
disciplinare.
s\n

sedinta

Colegiului

disciplinar

judecatorul

Djeta

Chistol

a
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erorile admise §i a invocat ca ele au fost corectate ulterior prin mcheiere
judecatoreasca.
Studiind materialele prezentate, audiind judecatorul, Colegiul disciplinar
refine.
Conform art. 18 al. (4) din Legea cu privire la Colegiul disciplinar si la
raspunderea disciplinara a judecatorilor, cazul disciplinar .se examineaza doar in
limitele acuzarii expuse in dispozitia privind intentarea procedurii disciplinare.
S-a constatat ca judecatorul Djeta Chistol la examinarea unui caz
contraventional a admis unele erori referitor la denumirea strazii unde a avut loc
accidental rutier, erori care ulterior au fost corectate conform incheierii din 15
martie 2012.
Autorul dispozitiei de intentare a procedurii disciplinare nu invoca
mcalcarea carei norme imperative a legislatiei a admis judecatorul Djeta Chistol,
Colegiul Disciplinar ne fiind in drept de a iesi din limitele acuzarii inaintate.
De asemenea, autorul dispozitiei nu a probat in nici un fel prin ce se
manifesta atitudinea .nedemna a judecatorului Djeta Chistol m timpul exercitarii
atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau alti participanti
la proces.
Lumd in considerate ca erorile admise de judecatorul Djeta Chistol nu sunt
grave gi au fost corectate in limitele legii, Colegiul disciplinar considera necesar de
a respinge propunerea de a fi aplicata sanctiunea cu clasarea procedurii
disciplinare.
In conformitate cu art. 19 al. (1) lit. b) din Legea cu privire la Colegiul
disciplinar si la raspunderea disciplinara a judecatorilor, Colegiul disciplinar
Hotara§te:

A respinge propunerea de a fi aplicata sanctiunea cu casarea procedurii
disciplinare in privinta judecatorului Judecatoriei Centra municipml Chi§inau
DjetaChistol.
Hotarirea poate fi contestata in termen de 10 zile la Consiliul Superior al
Magistraturii.
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