
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la examinarea în ședință închisă a Notei informativă a Inspecției judiciare, 

referitor la respingerea de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii 

domnului Igor Botezatu, propuse de CSM pentru numirea în funcția de președinte al 

Judecătoriei Comrat, precum și cererea ultimului de 

propunere repetată 

 

12 mai 2020                                    mun. Chișinău 

nr. 92/9  
 

 Examinând chestiunea cu privire la examinarea în ședință închisă a Notei 

informativă a Inspecției judiciare, referitor la respingerea de către Președintele 

Republicii Moldova a candidaturii domnului Igor Botezatu, propuse de CSM pentru 

numirea în funcția de președinte al Judecătoriei Comrat, precum și cererea ultimului 

de propunere repetată, luând act de informația membrului CSM Victor Micu, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

 

C O N S T A T Ă: 

 

 Consiliul Superior al Magistraturii a recepționat Nota informativă a Inspecției 

judiciare, referitor la respingerea de către Președintele Republicii Moldova a 

candidaturii domnului Igor Botezatu, propuse de CSM pentru numirea în funcția de 

președinte al Judecătoriei Comrat, precum și cererea ultimului de propunere repetată. 

 În cadrul ședinței, raportorul Victor Micu, a propus examinarea sesizării 

respective în ședință închisă.  

În contextul celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

menționează că, în conformitate cu prevederile art. 8
1
 alin. (2) din Legea nr. 947-XIII 

din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, ședințele 

Consiliului Superior al Magistraturii sânt publice, cu excepția cazurilor în care, la 

cererea motivată a președintelui sau a cel puțin trei membri, se hotărăște ca ședințele 

să fie închise în vederea protejării informației ce constituie secret de stat sau a cazului 

în care, datorită unor împrejurări speciale, caracterul public poate prejudicia 

interesele justiției sau poate aduce atingere vieții private a persoanelor. Hotărârea 

motivată cu privire la declararea ședinței închise se adoptă cu votul majorității 

membrilor prezenți.  

Conform pct. 6.2 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 668/26 din 15 

septembrie 2015, ședințele Plenului Consiliului sânt publice, în afară de cazurile 

când, la cererea motivată a președintelui sau a cel puțin 3 membri ai Consiliului, se 

hotărăște, cu votul majorității membrilor prezenți, ca ședințele să fie închise şi când 

dezbaterea publică a chestiunilor incluse pe ordinea de zi ar putea să aducă atingere 

vieții private a persoanelor, intereselor statului sau ordinii publice.  



În temeiul art. 24 alin. (1) 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.  

Examinând solicitarea raportorului, prin prisma prevederilor legale menționate 

supra, având în vedere faptul că prin publicitatea informațiilor ce se conțin în sesizare 

s-ar putea aduce atingere vieții private a magistratului, Plenul CSM consideră oportun 

a examina în ședință închisă Nota informativă a Inspecției judiciare, referitor la 

respingerea de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii domnului Igor 

Botezatu, propuse de CSM pentru numirea în funcția de președinte al Judecătoriei 

Comrat, precum și cererea ultimului de propunere repetată 

În rezultatul exprimării votului membrilor CSM prezenți la ședință, cu 13 

(treisprezece) voturi pro în conformitate cu art. 4, 8
1
 alin. (2) și 24 alin. (1) din Legea 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 191 alin. (3) din Codul 

administrativ, pct. 6.2 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcționarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 668/26 din 15 

septembrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se examinează în ședință închisă Nota informativă a Inspecției judiciare, 

referitor la respingerea de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii 

domnului Igor Botezatu, propuse de CSM pentru numirea în funcția de președinte al 

Judecătoriei Comrat, precum și cererea ultimului de propunere repetată 

2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 

30 de zile.  

3. Hotărârea se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Președintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturi            Luiza GAFTON 


