
 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la cererea de demisie a membrului Colegiului disciplinar Ala 

Cobăneanu 

20 februarie 2018                                                                                          mun. Chişinău 

 nr. 99/6 

  Examinând cererea de demisie a membrului Colegiului disciplinar Ala Cobăneanu, 

luând act de informația membrului-raportor Petru Moraru, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

C O N S T A T Ă: 

 La 12 februarie 2018 la Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit cererea de 

demisie a membrului Colegiului disciplinar Ala Cobăneanu. 

 Conform 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 şi 4 persoane din societatea civilă. 

 Potrivit art. 10 alin. (1) şi (2) al Legii nominalizate, membrii Colegiului 

disciplinar din rândul judecătorilor sunt aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor, 

după cum urmează: 2 judecători din cadrul Curții Supreme de Justiție, 2 judecători 

din cadrul curților de apel şi 1 judecător din cadrul judecătoriilor. Candidații din 

rândul judecătorilor pot fi aleşi în Colegiul disciplinar doar dacă au o vechime în 

muncă în funcția de judecător de cel puțin 6 ani. 

 La Adunarea Generală a Judecătorilor sunt aleşi 5 membri supleanți, cu 

respectarea proporționalității stabilite în alin. (1). 

Astfel, Plenul CSM menționează că doamna Ala Cobăneanu a fost aleasă în 

calitate de membru al Colegiului disciplinar din subordinea Consiliului Superior al 

Magistraturii din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție, la Adunarea 

Generală a Judecătorilor din 20 octombrie 2017.  

Prin urmare, judecătorul Ala Cobăneanu de la Curtea Supremă de Justiţie, 

potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 178 cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor și în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din 

Legea citată, şi-a depus mandatul de membru al Colegiului disciplinar, solicitând 

încetarea acestuia începând cu 12 februarie 2018. Magistrata invocă necesitatea 

conformării cu principiul proporționalității membrilor Colegiului disciplinar din 

partea Curţii Supreme de Justiţie.    

În acest context, Plenul CSM remarcă că la Adunarea Generală a Judecătorilor 

din 20 octombrie 2017, în calitate de membri al Colegiului disciplinar pentru un 

mandat de 6 ani au mai fost aleși magistrații Nadejda Toma de la Curtea Supremă de 

Justiție, Anatolie Minciună și Elena Cobzac din partea curților de apel, Aliona Miron 

din partea judecătoriilor, iar prin Hotărârea Parlamentului nr. 10 din 08 februarie 



2018, doamna Elena Cobzac (membru în Colegiul disciplinar din partea curților de 

apel) a fost numită  

 

în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție până la atingerea plafonului de 

vîrstă de 65 de ani.  

Totodată, Plenul CSM  reține că anterior, prin Hotărârea CSM nr. 7/1 din 16 

ianuarie 2018 s-a dispus convocarea în ședință ordinară a Adunării Generale a  

Judecătorilor și a fost aprobat proiectul agendei care include și alegerea a 5 membri 

supleanți în Colegiul disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, 

din rândul judecătorilor – 2 reprezentând Curtea Supremă de Justiție, 2 reprezentând 

curțile de apel și 1 reprezentând judecătoriile. 

 Termenul limită pentru înaintarea candidaturilor fiind stabilit până la 16 

februarie 2018.  

Având în vedere faptul că în perioada respectivă nu au fost înaintate candidaturi 

din partea Curții Supreme a Justiției și judecătoriilor, CSM va prelungi termenul de 

înaintare a candidaturilor pentru funcția de membru al Colegiului disciplinar. 

Reieșind din cele enunțate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în 

vederea respectării proporționalității membrilor Colegiului disciplinar va accepta 

cererea de demisie a doamnei Ala Cobăneanu din funcția de membru al Colegiului 

disciplinar şi va modifica pct. 2 din dispozitivul Hotărârii CSM nr. 7/1 din 16 ianuarie 

2018, cu includerea în proiectul Agendei ședinței Adunării Generale a Judecătorilor 

din 23 martie 2018, a chestiunii cu privire la alegerea unui membru permanent în 

Colegiul disciplinar din partea judecătorilor curților de apel.  

 În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, călăuzindu-

se de prevederile art. 10, 11 din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, pct. 16 din Regulamentul cu privire la 

activitatea Colegiului disciplinar şi art. 4,17, 24, 25 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se admite cererea de demisie a membrului Colegiului disciplinar, Ala  

Cobăneanu. 

2. Se modifică pct. 2 din dispozitivul Hotărârii CSM nr. 7/1 din 16 ianuarie 2018 

şi se include în proiectul Agendei ședinței Adunării Generale a Judecătorilor din 23 

martie 2018 chestiunea “Cu privire la alegerea unui membru permanent al Colegiului 

disciplinar din partea judecătorilor curților de apel”. 

3. Judecătorii din partea curților de apel îşi pot înainta candidaturile pentru 

suplinirea funcției de membru în Colegiul disciplinar, cu depunerea la Secretariatul 

Consiliului a unei cereri, indicând funcția solicitată, anexând o fotografie, curriculum 

vitae şi un scurt program al viziunii de activitate în Colegiu, până la data de 19 martie 

2018 inclusiv. 



4. Se prelungește termenul de depunere a cererilor pentru funcția de membru 

supleant în Colegiu disciplinar din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție şi 

judecătoriilor, până la 19 martie 2018 inclusiv. 

 

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 parte ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare. 

6. Copia prezentei Hotărâri se remite instanțelor judecătorești și se publică pe 

pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www. csm.md). 

Preşedintele şedinţei  Plenului                                                                      

Consiliului Superior al Magistraturii                                                      Victor MICU 


