
H O T Ă R Â R E 

cu privire la mandatul de membru al Colegiului disciplinar al unui judecător 

 

05 octombrie 2021                                                                                mun. Chișinău 

Nr. 248/24 

Examinând chestiunea cu privire la mandatul de membru al Colegiului 

disciplinar al unui judecător, luând act de informația membrului CSM, Anatolie 

Galben, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
 

C O N S T A T Ă: 
 

La 14 septembrie 2021, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 221/21, judecătorul 

de la Curtea de Apel Chișinău, Anatolie Minciuna a fost desemnat pentru exercitarea 

interimatului funcției de președinte al Curții de Apel Chișinău, începând cu 15 

septembrie 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Art. 10 alin. (1) și (2) al Legii Nr. 178 din 25 iulie 2014 (până la modificările 

operate prin Legea nr. 136 din 19 iulie 2018) cu privire la răspunderea disciplinară 

a judecătorilor, prevedea că membrii Colegiului disciplinar din rândul judecătorilor 

se alegeau prin vot secret de Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează: 

2 judecători din cadrul Curții Supreme de Justiție, 2 judecători din cadrul curților de 

apel și 1 judecător din cadrul judecătoriilor. Judecătorii din cadrul judecătoriilor erau 

aleși în Colegiul disciplinar doar dacă aveau o vechime în muncă în funcția de 

judecător de cel puțin 6 ani. Totodată, la Adunarea Generală a Judecătorilor erau 

aleși membrii supleanți. 

În acest context, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii menționează că, 

la 20 octombrie 2017, prin Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale a Judecătorilor, 

domnul Anatolie Minciuna a fost ales membru al Colegiului disciplinar de pe lângă 

Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor din partea curților de 

apel. 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Colegiul disciplinar este un organ 

specializat al Consiliului Superior al Magistraturii.  

Potrivit art. 9 alin. (1) al Legii Nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, Colegiul disciplinar este format din 5 

judecători și 4 persoane reprezentanți ai societății civile.  

În același timp, este relevant de a menționa că, conform art. 9 alin. (2) din Legea 

nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, 

calitatea de membru al colegiului disciplinar este incompatibilă cu calitatea de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, al colegiului pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor, al colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, cu 

calitatea de inspector-judecător, precum şi cu calitatea de preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti. 



Potrivit art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea citată supra, mandatul membrului 

colegiului disciplinar poate înceta în cazul apariției unei situații de incompatibilitate 

prevăzute la art. 9 alin. (2). 

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmează să constate 

încetarea mandatului de membru al Colegiului disciplinar al domnului Minciuna 

Anatolie. 

În atare circumstanțe, potrivit prevederilor legale ale art. 11 alin. (3) din Legea 

sus–nominalizată, în cazul încetării mandatului unui membru al Colegiului 

disciplinar, locul acestuia va fi ocupat de membrul supleant conform ordinii stabilite 

în Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar.  

În același timp, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii relevă că, prin 

Hotărârea CSM nr. 542/25 din 08 august 2017 s-a dispus convocarea ședinței 

extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor, cu aprobarea proiectului agendei 

ce a inclus și alegerea a 5 membri permanenți și supleanți ai Colegiului disciplinar 

de pe lângă CSM, din rândul judecătorilor – 2 reprezentând Curtea Supremă de 

Justiție, 2 - reprezentând curțile de apel și 1 - reprezentând judecătoriile.  

Ulterior, prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale a Judecătorilor din 23 martie 

2018 cu privire la validarea proceselor-verbale ale Comisiei speciale, ce țin de 

alegerea membrului permanent, ai membrilor supleanți ai Colegiului disciplinar din 

partea curților de apel au fost aleși judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău – Iurie 

Cotruță - cu 288 voturi și Angela Bostan - cu 236 voturi. 

Prin urmare, judecătorul Cotruță Iurie a acumulat un număr de voturi mai mare 

decât judecătorul Angela Bostan. 

În consecință, membrul supleant urmează a fi desemnat în calitate de membru 

al Colegiului disciplinar pe perioada rămasă din mandatul membrului demis, adică 

până la 20 octombrie 2023. De asemenea, se impune a remarca faptul că, domnul 

Cotruță Iurie și-a exprimat consimțământul de a fi desemnat în calitate de membru 

al Colegiului disciplinar. 

 Conform prevederilor art. 24 alin. (1)-(2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM adoptă hotărâri cu votul 

deschis al majorității membrilor săi, cu excepția cazului prevăzut la art. 19 alin. (4). 

La adoptarea hotărârilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară 

a acestora, sancționarea și eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai  

Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot. Votarea se 

efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat și în lipsa celorlalți invitați 

Astfel, având la bază prevederile legale sus-citate, cu 8 (opt) voturi pro şi 0 

(zero) voturi contra ale membrilor cu drept de vot, prezenți la ședință, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii, constată încetarea mandatului de membru al 

Colegiului disciplinar al domnului Minciuna Anatolie și va desemna în calitate de 

membru al Colegiului disciplinar judecătorul Cotruță Iurie, membru supleant ales la 

Adunarea Generală a Judecătorilor din partea curților de apel, până la 20 octombrie 

2023. 



În baza celor expuse supra, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii și art. 191 alin. (3) din Codul administrativ, 

     H O T Ă R Ă Ș T E: 

1. Se încetează mandatul de membru al Colegiului disciplinar al domnului 

Minciuna Anatolie. 

2. Se desemnează în calitate de membru al Colegiului disciplinar judecătorul, 

Cotruță Iurie, membru supleant ales la Adunarea Generală a Judecătorilor din partea 

curților de apel, până la 20 octombrie 2023. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de 

zile din data comunicării. 

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare judecătorilor vizați 

și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md). 

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                            Dorel MUSTEAȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


