HO TA RARE
Plenul Colegiului Disciplinar din subordinea
Consiliului Superior al Magistraturii
11 ianuarie 2015
Nr. 3/1

mun. Chi§indu

Avand in componenta sa:
Presedinte de sedinta:
Valeriu Doaga.
Membrii Colegiului:
Domnica Manole
Elena Covalenco
Olesea Plotnic
Victor Boico
Vitalie Gamurari
Stelian Teleued
examinand, in §edinta publica, cauza disciplinary intentata in privinta judecatorului
Judecatoriei Cahul, Ion Cotea in temeiul art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la
raspunderea disciplinary a judecatorilor, adica incalcarea, din motive imputabile
judecatorului, a termenelor de indeplinire a actiunilor de procedure, inclusiv a termenelor
de redactare a hotararilor judecktoreSi si de transmitere a copiilor acestora participantilor
la proces, in baza sesizarii depuse de prqedintele Colegiului de evaluare a performantelor
judecatorilor, Svetlana Novac, la data de 02 aprilie 2015,CONSTATA:
Argumentele sesizarii.
1. Pe data de 02 aprilie 2015 Prqedintele Colegiului de Evaluare a performantelor
judecatorilor, Svetlana Novac a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare,
prin care a solicitat tragerea la raspunderea disciplinary a judecatorului Judecatoriei
Cahul, Ion Cotea pentru inacarea termenelor de redactare a hotararilor judecatoreti §i
de transmitere a copiilor acestora participantilor la proces.
2. Sesizarea Pre§edintelui Colegiului de Evaluare a performantelor judecatorilor Svetlana
Novac privind tragerea la raspunderea disciplinary a judecatorului Judecatoriei Cahul,
Ion Cotea are la baza nota informative a prewdintelui interimar al Judecatoriei Cahul,
Fujenco Dmitrii, extrasele din registrele de evidenta a lucrului judecatorului Cotea Ion,
extrasele din PIGD cu privire la §edintele de judecata, care au fost anexate la sesizare.
Pozitia Inspectiei Judiciare.
3. In cadrul verificarii circumstantelor expuse in sesizare Inspectia Judiciary prin raportul
din 20 mai 2015 a ajuns la concluzia cu privire la inaintarea raportului Completului de
admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe langd Consiliul Superior al Magistraturii
si emiterea unei hotarari, prin care sa fie admisa sesizarea PreNdintelui Colegiului de
Evaluare a performantelor judecatorilor Svetlana Novac privind tragerea la raspunderea
disciplinary a judecatorului Judecatoriei Cahul, Ion Cotea.

4. In raportul Intocmit de catre Inspectia Judiciary se constata &A, in consecintd, fatd de
situatia de fapt retinuta cu privire la judecatorul Judecatoriei Cahul, Ion Cotea s-au
conturat conduite care ar constitui abatere disciplinara prevazuta de art. 4 alin. (1) lit.
g) (incalcarea, din motive imputabile judecatorului, a termenelor de indeplinire a
actiunilor de procedurd, inclusiv a termenelor de redactare a hotararilor judecAtorqti §i
de transmitere a copiilor acestora participantilor la proces) din Legea cu privire la
raspunderea disciplinary a judecAtorilor.
Pozitia Completului de Admisibilitate.
5. Completul de admisibilitate a considerat ca, raportul Intocmit de inspectorul-judecAtor
§i materiale anexate urmeaza a fi transmise spre examinare Plenului Colegiului
Disciplinar, pe motiv ca, potrivit acestora rezulta bAnuiala rezonabila ca, a fost comisd
o abatere disciplinary prin prisma prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) al Legii nr.178 din
25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor.
6. Concluziile Inspectiei Judiciare din raportul Intocmit pe data de 20 mai 2015 s-au
confirmat in cadrul sedintei Completului de admisibilitate, in urma cercetarii
Inscrisurilor anexate la dosarul cauzei disciplinare.
Pozitia Judecatorului vizat in sesizare.
7. Conform explicatiilor scrise a judecatorului JudecAtoriei Cahul, Cotea Ion, hotatirea a
fost redactath in termen, dar din cauza inactiunilor lucratorilor sectiei de evidenta si a
grefierului nu au fost efectuate inscrierile corespunzatoare in Registrul judecatorului, in
fisa statistics si nu a fost expediat in termen copia hotararii.
8. In cadrul sedintei Plenului Colegiului Disciplinar, judecatorul Judecatoriei Cahul,
Cotea Ion, a sustinut declaratiile sale date anterior.
Aprecierea Plenului Colegiului Disciplinar.
9. Audiind explicatiile judecatorului JudecAtothei Cahul, Cotea Ion, analizand materialele
cauzei disciplinare si Inscrisurile administrate la dosar, Plenul Colegiului Disciplinar
ajunge la concluzia de a constata abateri in actiunile judecatorului vizat cu aplicarea
sanctiunii disciplinare, pentru urmatoarele motive.
10.In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a) al Legii cu privire la raspunderea
disciplinara a judecatorilor, Colegiul disciplinar poate hotdri constatarea abaterii
disciplinare si aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art.6.
11.Din actele cauzei disciplinare se constata ca, la 15 ianuarie 2010 in Judecatoria Cahul a
fost inregistrata cauza civila cu numarul 15-3-110-15012010 si repartizath spre
examinare judecatorului Ion Cotea.
12.Cauza a fost solutionata in fond cu emiterea dispozitivului hotararii la 20.06.2012. In
PIGD cauza civila are statut de finalizat cu proiectul hotardrii, iar in pagina web a
instantei hotArdrea motivate a fost publicata la 28.01.2014.
13.Cauza civila a fost transmise in Sectia de evidenta *IL documentare procesuala la
24.07.2014, fapt confirmat prin extrasul din Registrul de evidenta a volumului de lucru
a judecatorului Cotea Ion.
14.In conformitate cu prevederile art. 236 Cod procedurd civild, in redactia de pang la
01.12.2012 termenul de redactare a hotararii judecatorqti era de 10 zile.
15.Colegiul Disciplinar nu poate retine ca relevante explicatiile judecatorului JudecAtoriei
Cahul, Cotea Ion, precum ca, hotararea a fost redactatd in termen, dar din cauza

inactiunilor lucratorilor sectiei de evidenta si a grefierului nu au fost efectuate
inscrierile corespunzAtoare in Registrul judecatorului, in fisa statistics si nu a fost
expediat in termen copia hotarkii, deoarece inscrisurile administrate si cercetate
confirma cu certitudine incalcarea prevederilor art. 236 Cod de procedura civilk de
care judecatorul vizat.
16.1n conformitate cu prevederile art. 4 al. (1), lit. g) din Legea cu privire la raspunderea
disciplinary a judecatorilor constituie abatere disciplinary incalcarea, din motive
imputabile judecatorului, a termenelor de indeplinire a actiunilor de procedurd, inclusiv
a termenelor de redactare a hotardrilor judecatoresti si de transmitere a copiilor acestora
participantilor la proces.
17.Completul de admisibilitate, in hotardrea sa de transmitere spre examinare Plenului
Colegiului disciplinar, a constatat ca, banuiala rezonabila cu privire la comiterea
abaterii disciplinare de dire judecatorul Judecatoriei Cahul, Cotea Ion, poate fi
examinatd numai prin prisma prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) al Legii nr.178 din
25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor.
18.In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) al Legii cu privire la raspunderea
disciplinary a judecatorilor, cauza disciplinary se examineazy doar in limitele hotArarii
de admisibilitate adoptate in conditiile art. 28.
19.La acest capitol, Colegiul remand ca, in sedinta Plenului s-au confirmat circumstantele
expuse in sesizare, in actiunile judecatorului se constata o abatere disciplinary, cu
incadrarea actiunilor acestuia in baza art. 4 alin. (1) lit. g) al Legii nr.178 din
25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinary a judecatorilor.
20.Colegiul Disciplinar reitereaza ca., conform Legii cu privire la statutul judecatorului,
judecatori sunt obligati sa exercite intocmai cerintele legii la infaptuirea justitiei, sy
asigure ocrotirea drepturilor si libertkilor cetkenilor, onoarei si demnitkii lor, apararea
intereselor societkii, inalta culture a activitkii judecatoresti, sa fie nepartinitori. In
acelasi timp, in exercitiul functiei, precum si in afara relatiilor de serviciu, judecatorii
sunt datori sa se abtin de la fapte care ar putea sa discrediteze justitia, sa compromitd
cinstea si denmitatea de judecator on sa provoace indoieli fata de obiectivitatea for
(aril 5 alin.(1), (2)).
21.Din informatia prezentata Colegiului Disciplinar se constata ca., anterior judecatorului
Judeckoriei Cahul, Cotea Ion i-au mai fost aplicate sanctiuni disciplinare.
22.In conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 178 cu privire la raspunderea
disciplinary a judecatorilor, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate judecatorilor
sunt: mustrarea.
23.Astfel, analizand cumulul probelor administrate in cadrul procesului disciplinar prin
prisma pertinentei, concludentei si admisibilitytii acestora, Plenul Colegiului
Disciplinar concluzioneaza ca, in urma examinarii procedurii disciplinare in actiunile
judecatorului Judecatoriei Cahul, Ion Cotea, au fost stabilite circumstante, ce ar
confirma ca, judecatorul a comic o abatere disciplinare prevazuta de norma art. 4 alin.
(1) lit. g) din Legea cu privire la raspunderea disciplinard a judecatorilor, adicy
incalcarea, din motive imputabile judecatorului, a termenelor de indeplinire a actiunilor
de procedurd, inclusiv a termenelor de redactare a hotararilor judecatoresti si de
transmitere a copiilor acestora participantilor la proces, cu aplicarea sanctiunii
disciplinare sub forma de mustrare.

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 178 cu privire
la raspunderea disciplinary a judecatorilor, Plenul Colegiului disciplinar,HOTARASTE:
Constata abatere disciplinary in actiunile judecAtorului JudecAtoriei Cahul, Ion
Cotea prevAzuta la art. 4 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 178 cu privire la rAspunderea
disciplinary a judecatorilor si aplicd sanctiunea disciplinary prevazuth la art. 6 alin. (1)
lit. b) din legea vizata - mustrare.
Hotdrirea poate fi atacata in Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul
Colegiului disciplinar, in termen de 15 zile de la data primirii hotaririi motivate.

Presedinte de sedinta:

Valeriu Doaga.

Membrii Colegiului disciplinar

Domnica Manole
Elena Covalenco
)
Victor Boico
Olesea Plotnic
V italic Gamurari
Stelian Teleuca

