
H O T Ă R Î R E 

cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 2 funcții vacante de 

judecător la Curtea de Apel Cahul 

 

18 iulie 2017                                                                                             mun. Chişinău  

nr. 494/23 

 

Examinînd chestiunea cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 2 

funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul, luînd act de informaţia 

Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  
 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 345/16 din 23 

mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 201-213 din 23 

iunie 2017, a fost anunţat concurs pentru suplinirea a 2 funcții vacante de judecător la 

Curtea de Apel Cahul. 

Pe parcurs, în termenele stabilite, au depus cereri de participare la concursul în 

cauză următorii judecători: Tudor Berdilă (Judecătoria Cahul) și Ion Cotea 

(Judecătoria Cahul). 

Conform art. 20 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, 

promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară trebuie să fie precedată de 

evaluarea performanţelor judecătorului în condiţiile art. 13 al acestei Legi, Legii nr. 

154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor 

şi regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii.  

În acest sens, Plenul CSM constată că, în rezultatul procedurilor de evaluare și de 

selecție candidații înscriși în concurs au obținut următoarele rezultate: Tudor Berdilă 

”bine” și 48 de puncte, Ion Cotea ”bine” și 52 de puncte. 

Plenul CSM remarcă faptul că, în temeiul Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 

2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, prin hotărîrile 

CSM nr. 35/2 din 15 ianuarie 2013 și nr. 2/2 din 26 ianuarie 2016, judecătorii Tudor 

Berdilă și Ion Cotea au fost recunoscuți compatibili cu interesele funcției publice.  

În conformitate cu art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, judecătorii au fost informați despre data, ora şi locul desfăşurării 

concursului.  

La ședința Plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-au prezentat ambii 

candidați, susținîndu-și cererile de participare la concurs. 

În vederea desfășurării concursului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

reţine următoarele detalii relevante despre activitatea candidaților. 

Tudor Berdilă și-a început activitatea în calitate de judecător la 01 februarie 

2006, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Cantemir, pe un termen de 5 

ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 442-IV, iar prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 2092-IV din 29 ianuarie 2009 a fost numit în 

funcția de președinte ai aceleași instanțe, pe un termen de 4 ani. La 26 ianuarie 2011, 

prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 17-VI a fost numit în funcția de 

judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Ulterior, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1297-VII din 07 august 2014, a fost numit în funcția de 

președinte al Judecătoriei Cantemir, pe un termen de 4 ani. În conformitate cu 

Hotărîrea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la implementarea art. 3 



alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor 

judecătorești, Tudor Berdilă se consideră judecător la instanța nou-creată Judecătoria 

Cahul, începînd cu data de 01 ianuarie 2017. 

Ion Cotea și-a început activitatea în calitate de judecător la 13 iulie 1995, fiind 

numit în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de 5 ani, prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 220. La 19 iunie 2000, prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1528-II, a fost numit în funcția de judecător pînă 

la atingerea plafonului de vîrstă. 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. Ulterior, la 12 mai 2004, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1808-III a fost eliberat din funcția de vicepreședinte al 

Judecătoriei Cahul. În conformitate cu Hotărîrea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 

2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 

privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Ion Cotea se consideră judecător la 

instanța nou-creată Judecătoria Cahul, începînd cu data de 01 ianuarie 2017. 

Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, votarea 

fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează şi în lipsa celorlalţi 

invitaţi. 

Totodată, este necesar de menţionat faptul că exprimarea votului pentru un 

candidat sau altul este un drept exclusiv al membrului CSM, dar trebuie de ţinut cont 

că membrul CSM are şi obligaţia de a-şi exprima votul pro sau contra pentru 

soluţionarea chestiunilor examinate în şedinţa Plenului CSM.  

Prin urmare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în rezultatul examinării 

materialelor relevante, precum şi urmare a exprimării votului deschis al membrilor 

prezenţi la şedinţa Plenului Consiliului, va propune Preşedintelui Republicii Moldova, 

numirea judecătorilor Judecătoriei Cahul, Tudor Berdilă și Ion Cotea, în funcția de 

judecător la Curtea de Apel Cahul. 

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

art. 11 alin. (1) și art. 20 alin.(4) din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 4, 

17, 19 alin. (1), 24 şi 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

1. Se propune Președintelui Republicii Moldova, numirea domnilor Tudor 

Berdilă și Ion Cotea, în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul, înaintînd 

proiectul decretului respectiv.  

2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice 

persoană interesată, în termen de 15 zile din data comunicării, doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare.  

3. Copia prezentei hotărâri se expediază Preşedintelui Republicii Moldova şi se 

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

 

Preşedintele ședinței Plenului  

Consiliului Superior al Magistraturii                                                    Victor MICU 

http://www.csm.md/

