
 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” unor magistrați 

 

12 aprilie 2016                                                                         mun. Chișinău 

nr. 242/11      

  

Examinînd chestiunea cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor 

judecătorești, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” unor 

magistrați, audiind informația domnului Dorel Musteață, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  

 

 C O N S T A T Ă: 

 

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Ion Pleșca 

președintele Curții de Apel Chișinău, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar”, doamnei Luiza Gafton, președintele Judecătoriei Botanica, mun. 

Chișinău. 

Concomitent, a parvenit demersul domnului Tudor Leahu, președintele interimar al 

Judecătoriei Rezina, referitor la conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului 

judiciar”, doamnei Ludmila Coțaga, ex-judecătorul Judecătoriei Rezina. 

În acest sens, Plenul Consiliului reține faptul că, potrivit p. 4 din Regulamentul 

privind conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar”, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 523/21 din 03 iulie 2013, titlul onorific „Veteran 

al sistemului judiciar”, se acordă judecătorului care întruneşte următoarele condiţii: are o 

vechime în funcţie de judecător mai mult de 25 de ani; pe parcursul activităţii în cadrul 

sistemului a manifestat un comportament ireproşabil; a susţinut evaluarea performanţelor 

judecătorilor; nu a fost supus răspunderii disciplinare pe parcursul ultimului an de 

activitate; nu a fost suspendat din funcţie în baza art. 24 alin. (1) lit. a), c) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului. 

Totodată, conferirea titlului onorific întruchipează o recunoaștere publică a 

devotamentului faţă de sistemul judiciar, o stimulare morală a muncii îndelungate a 

judecătorului la înfăptuirea justiţiei. 

În această ordine de idei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, reţine 

următoarele detalii relevante despre activitatea candidaţilor pentru conferirea titlului 

onorific. 

Doamna Luiza Gafton, şi-a început activitatea în funcția de judecător la data 25 

februarie 1991, în baza ordinului Ministerului Justiției RSSM nr. 9. Prin Decretul 

Președintelui Republicii Modova nr. 352-III din 28 noiembrie 2001, doamna Luiza 

Gafton a fost numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. În 

conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Modova nr.1027-VII din 10 martie 

2014, doamna Luiza Gafton a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei Botanica 

mun. Chișinău, pe un termen de 4 ani. Totodată, Prin Hotărîrea Consiliului Superior al 



Magistraturii nr. 64/5 din 07 februarie 2012, doamnei Luiza Gafton, i-a fost decernată 

“Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”. 

Doamna Ludmila Coțaga, și-a început activitatea în funcția de judecător la 

Judecătoria Tiraspol, din 23 iunie 1990, fiind numită prin ordinul Ministerului Justiției 

RSSM nr. 43 din 29 iunie 1990. Ulterior, conform Hotărîrii Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 1300-XII din 24 februarie 1993, doamna Ludmila Coțaga a fost numită în 

funcția de judecător la Judecătoria Rezina. La 19 iunie 2000, prin Decretul Președintelui 

Republicii Modova nr. 1528-II, doamna Ludmila Coțaga a fost numită în funcția de 

judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă. Prin Decretul Președintelui Republicii 

Modova nr. 1657-VII din 30 iunie 2015, doamna Ludmila Coțaga a fost eliberată din 

funcția de judecător, conform cererii de demisie.  

Astfel, în urma examinării materialelor parvenite, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reţine că, judecătorii propuşi pentru conferirea titlului onorific „Veteran al 

sistemului judiciar”, au fost evaluaţi de către Colegiul de evaluare, după caz, doamna 

Luiza Gafton - cu calificativul „foarte bine”, acordat prin hotărîrea nr. 138/11 din 20 

decembrie 2013 și doamna Ludmila Coțaga - cu calificativul „bine” acordat prin hotărîrea 

nr. 124/10 din 29 noiembrie 2013, nu au fost sancţionaţi disciplinar, întrunesc condiţia 

vechimii în muncă necesară, din care considerente le va conferi titlul onorific. 

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile 

pct. 8 din Regulamentul privind conferirea titlului onorific ,,Veteran al sistemului 

judiciar’’, art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Se acceptă demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la 

conferirea titlului onorific „Veteran al sistemului judiciar” unor magistrați. 

2. Se conferă titlul onorific ,,Veteran al sistemului judiciar’’ doamnei Luiza Gafton, 

președintele Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău şi doamnei Ludmila Coțaga, ex-

judecătorul Judecătoriei Rezina. 

3. Copia hotărîrii se expediază, pentru informare, instanțelor judecătorești vizate  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/

