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D/nei Judecător Manole Domnica 
Curtea de Apel Chişinău 

Prin prezenta, vă remit pentru cunoştinţă copia sesizării Preşedintelui CEC Ciocan Iu A. în 
privinţa pretinselor acţiuni. 

în temeiul art. 7/1 al Legii cu privire La Consiliul SuperioT al Magistraturii şi art. 23,25 al 
Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, solicităm respectuos ca în termen de 
5 zile, a expedia în adresa Inspecţiei Judiciare ( fax . 22-73-20 ) o notă informativă, cu răspunsuri 
la chestiunile abordate în sesizare. 

Anexă - sesizarea pe 2 file. 

Inspector - judecător al 
Inspecţiei Judiciare 

Vx>Tel.022x99C - 830 

Valentin Verejan 

http://www.csm.md
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Consiliul Superior al Magistraturii 

Cu referire la hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14 aprilie 2016, pronunţata de 
judecătorul D. Manele, Comisia Electorală Centrală atrage atenţia asupra unui fapt notoriu - de a 
fi emisă o hotărîre judecătorească vădit ilegală, prin care a fost anulată hotărîrea nr. 4608 din 30 
martie 2016 a Comisiei Electorale Centrale „Cu privire la rezultatele verificării listelor de 
subscripţie prezentate de grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican 
constituţional", cu obligarea Comisiei Electorale Centrale să adopte o hotărîre cu privire 5a 
iniţierea referendumului republican constituţional. 

Pentru faptul că actul judecătoresc în cauză, în opinia Comisiei Electorale Centrale, a 
neglijat toate prevederile legale, în particular cele constituţionale, accsta a fost contestat cu 
recurs. 

Ca urmare, Curtea Supremă de Justiţie prin decizia din 22 aprilie 2016 (se anexează) a 
casat hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14 aprilie 2016, fiind pe deplin susţinute motivele 
invocate de Comisia Electorală Centrală şi constatate acţiuni inadmisibile ale instanţei. Deci, 
Curtea Supremă de Justiţie a stabilit: "La judecarea recursului, Colegiul a determinat alte 
temeiuri ce ţin de fondul cauzei şi anume: interpretarea eronată a normelor legale, aplicarea unei 
legi care nu urma a fi aplicată dat fiind abrogarea acesteia, depăşirea limitelor împuternicirilor de 
către instanţa dc judecată prin faptul interpretării Constituţiei şi obligării recurentului la 
adoptarea unui act anume, care au fost invocate de către recurent pentru anularea hotărîrii 
contestate. în acest context, Colegiul, pornind de la temeiurile determinate, consideră hotărîrea 
adoptată de instanţa de fond ca fiind ilegală, iar argumentele invocate în recurs substanţiale şi 
capabile de a răsturna soluţia adoptată" (pag. 10). 

Astfel, abuzurile instanţei au constat în: 

- aplicarea unei legi anulate (fără valoare juridică), adică a Legii privind organizarea 
admmisîrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 191-XIV din 12.11,1998 (în vigoare 
30.12.1.998), dar care a fost abrogată prin Legea nr. 764-XV din 27.12.2001, fapt inadmisibil în 
înfăptuirea justiţiei, după cum conchide Colegiul (pag. 20); 

- depăşirea atribuţiilor prin faptul obligării Comisiei Electorale Centrale de a emite actul 
administrativ privind iniţierea referendumului, fără etapa verificării din punctul de vedere al 
autenticităţii a semnăturilor din listele de subscripţie prezentate de grupul de intiţiativă. Colegiul, 
la rind'jl său, a rezumat: "instanţa de fond nu era In drept de a obliga Comisia Electorală Centrală 
să emită un act anume în timp ce nu au fost îndeplinite toate procedurile legale privind 
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verificarea listelor de subscripţie, inclusiv autenticitatea acestora, conform art. 157 alin.(2) Cod 
Electoral*' (pag. 20); 

- depăşirea competenţei prin interpretarea Constituţiei (art. 141 alin. (1) lit. a) din 
Constituţie), aceasta fiind competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale, respectiv Colegiul a 
reţinut cS: "instanţa de fond la adoptarea hotărîrii şi-a depăşit competenţele atribuite prin lege 
interpretăid tn felul său prevederile Constituţiei" (pag. 18); 

- ignorarea practicii Curţii Constituţionale, avînd în vedere că asupra prevederilor lit. a) 
alin, (1) art. 141 din Constituţie Curtea deja şi-a expus punctul de vedere, statuînd că aceasta "nu 
conţine ambiguităţi, imprecizii sau neclarităţi, voinţa legiuitorului fiind expresă" (a se vedea 
Decizia 'din 18 iulie 2008 asupra sesizării pentru interpretarea lit. a) alin. (1) art. 141 din 
Constituţie şi corespondenţa Curţii Constituţionale, înregistrată sub tir. PCC-01/35b 284 din 1 
octombrie 2315, la sesizarea problemei de unii deputaţi în Parlament). 

Aşadar, soluţia şi motivaţia judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Domnica Manole, au 
fost văd i ilegale şi complet eronate, iar ţinînd cont de situaţia social-politică din ţară şi anume de 
faptul nemulţumirilor manifestate de cetăţenii care au colectat şi au depus semnăturile în 
susţinerea organizării unui referendum constituţional, se deduce intenţia judecătorului de a evita 
adoptarea unei hotării conform legii, dar nepopulare, în acest fel într-un anumit segment al 
societăţii fiind lansat un impuls de imagine negativă spre alte autorităţi, precum este CEC, care 
din start a adoptat o hotărîre dictată de lege, şi spre CSJ. care a confirmat hotărirea Comisiei şi a 
anulat hotărîrea Curţii de Apel Chişinău. 

Avînd în vedere că hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14 aprilie curent a fost adoptată 
cu sfidarea evidentă a legii şi a produs intenţionat o rezonanţă negativă în societate şi asupra mai 
multor instituţii de stat, fiind deschis susţinut nihilismul juridic propagat de contestatari, Comisia 
Electorala Centrală solicită examinarea detaliată şi sub toate aspectele a cauzei descrise şi luarea 
măsurilor de rigoare faţă de judecătorul în cauză. 

Preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale Dr. Iurie CIOCAN 

Ex: Ruslan Nsjias 
Te!.: 022-îf 1-478 


