HOTĂRÎRE
cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a
Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii domnului Ion Cotea, pentru
numire în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul și cererea magistratului
privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată
mun. Chișinău

05 decembrie 2017
nr. 789/35

Examinând informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a
Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii domnului Ion Cotea, pentru
numire în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul și cererea magistratului
privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată, luând act de informația
membrului CSM, Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
C O N S T A T Ă:
Prin Hotărârea nr. 494/33 din 18 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, a înaintat Președintelui Republicii Moldova propunerea de numire în
funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul, a domnului Ion Cotea.
În urma examinării candidaturii vizate, prin prisma cerințelor impuse
magistraților de legislația Republicii Moldova, de standardele internaționale și de
spiritul reformelor în sectorul justiției, care au drept scop recăpătarea încrederii
societății în justiție și resimțirea efectelor pozitive așteptate de la implementarea
reformelor, domnul Igor Dodon, a considerat inoportună promovarea și a respins
candidatura domnului Ion Cotea pentru a fi numit în funcția de judecător la Curtea de
Apel Cahul.
La 10 noiembrie 2017, judecătorul Ion Cotea, a înaintat în adresa Consiliului
Superior al Magistraturii, cererea prin care a solicitat înaintarea repetată Președintelui
Republicii Moldova, a propunerii, cu privire la numirea sa în funcția de judecător la
Curtea de Apel Cahul.
Judecătorul Ion Cotea, în cadrul ședinței Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, a susținut în totalitate cererea înaintată și a solicitat să fie admisă.
În vederea executării prevederilor art. 71 al Legii cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii, Inspecția judiciară a efectuat controlul motivelor expuse în
informația Președintelui RM, referitor la refuzul de numire în funcție a judecătorului
vizat.
Drept rezultat a analizei Notei informative a Inspecției judiciare pe marginea
controlului efectuat, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a stabilit că, Ion
Cotea, şi-a început activitatea în funcția de judecător la 13 iulie 1995, fiind numit prin
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 220, pe un termen de 5 ani, la
Judecătoria Cahul.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II din 19 iunie 2000,
Ion Cotea a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă,
iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 648-III din 07 mai 2002 a fost
numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, pe un termen de 4 ani.
Totodată, Plenul CSM, analizând multiaspectual și cazuistic chestiunea vizată,
reține faptul că în urma verificării judecătorului Ion Cotea de către Serviciul de
Informații și Securitate al Republicii Moldova, în privința acestuia au fost constatate
elemente identificatorii ale factorilor de risc specificați la art. 4, lit. a) din Legea
privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice, inclusiv aspecte ce
atestă nerespectarea prevederilor art. 8, alin. (1) din Legea cu privire la statutul
judecătorului.
În acest sens, plenul CSM menționează că potrivit informațiilor oferite de
Serviciul de Informații și Securitate judecătorul Judecătorioei Cahul Ion Cotea a fost
implicat într-un mecanism de obținere ilicită a anumitor categorii de acte de stare
civilă
Potrivit art. 24 alin. (1) şi (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, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se
examinează și în lipsa celorlalți invitați.
Totodată, este necesar de menționat faptul, că exprimarea votului pentru un
candidat sau altul, este un drept exclusiv al membrului CSM, dar trebuie de ținut cont
că membrul CSM are obligația de a-şi exprima votul pro sau contra pentru
soluționarea chestiunilor examinate în ședința CSM.
Așadar, în rezultatul exprimării votului închis al membrilor prezenți la ședința
Plenului CSM, se constată că, judecătorul Ion Cotea nu a întrunit numărul necesar de
voturi pentru a fi înaintat spre numire în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.
Ținând cont de circumstanțele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii va
anunța un nou concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de
Apel Cahul.
Având în vedere cele relatate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în
conformitate cu prevederile art. 11, 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului,
art. 4, 17, 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se respinge cererea judecătorului Ion Cotea privind propunerea repetată,
înaintată Preşedintelui Republicii Moldova, de numirea în funcția de judecător la
Curtea de Apel Cahul.
2. Se anunță concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de
Apel Cahul.
3. Candidații vor depune cererile pentru participare la concurs, la Consiliul
Superior al Magistraturii, în termen de 20 de zile din data publicării anunțului în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Candidații vor depune cererile pentru participare la concurs în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanților la concursul pentru
suplinirea funcției vacante de judecător, de președinte sau vicepreședinte al instanței

judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM. nr. 418/17 din 02 iunie 2015, publicat în
Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04 septembrie 2015.
5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, de orice
persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se
referă la procedura de emitere/adoptare.
6. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al
Magistraturii (www.csm.md), iar anunțul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Preşedintele ședinței
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Victor MICU

