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Colegiul Disciplinar de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii, examinand in
sedim;a publica procedura disciplinara intentata la 29 decembrie 2014 in privint.a
judecatorului Judecatoriei Cahul Ion Cotea, de catre membrul Consiliului Superior al
Magistraturii Violeta Cojocaru, in temeiul art.22 alin.(l) lit. f ' ) din Legea ,,Cu privirc
la statutul judecatorului" nr.544 din 20.07.1995 si art. 10 alin.(l), art. 11 si art. 12 ale
Legii ,,Cu privire la Colegiul disciplinar si la raspunderea disciplinara a judecatorilor"
nr.950 din 19.07.1996,
A CONSTATAT:
Prin dispozipa de intentare a procedurii disciplinare judecatorul Judecatoriei
Cahul Ion Cotea se acuza de comiterea abaterii disciplinare, prevazute de art.22 alin.( 1)
lil.f) din Legea "Cu privire la statutul judecatorului" nr.544 din 20.07.1995. Autorul
dispozipei de intentare a procedurii disciplinare Violeta Cojocaru considers ca
judecatorul Ion Cotea a admis in activitatea sa o abatere disciplinara, manifestata prin
incalcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate in
procedura.
In dispozi^ia de intentarte a procedurii disciplinare se men^ioneaza ca, la 03 aprilie
2014, in adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit comunicarea
presedintelui Judecatoriei Cahul, Petru Moraru, adresata Direc^iei Cooperare Juridica
Interna^ionala a Ministerului Justi^iei, privind recunoasterea si executarea pe teritoriul
Republicii Moldova a unei hotariri adoptate de Judecatoria Reniisc, regiunea Odesa.
La fel, in dispozipe se mai invoca faptul ca, in urma controlului efectut de catre
Inspecpa Judiciara, s-a stabilit ca la 20 mai 2013 la Judecatoria Cahul de la Ministerul
Justijiei a parvenit demersul cet. M.Belecci privind recunoasterea si executarea pe
teritoriul Republicii Moldova a unei hotarari emise de Judecatoria Reniisc, regiunea

Odesa, la 1 1 decembrie 2012, cu privire la decaderea din drepturilc parintesti a cet.
A.I.Carapascal, precum si introducerea menfiunii de dccadere a dreplurilor parintesti in
actul de nastere a copilului A.A.Carapascal. Cererea respectiva a fost repartizata, la 20
mai 2013, pentru examinare judecatorului Ion Cotea, care a numit prima sedin^a de
judecata pentru data de 16 aprilie 2014, adica peste 1 1 luni dupa parvenirea ei in
instan^a de judecata, fapt ce indica la incalcarea normelor imperative, prevazute de
art. 168, 184 si 190 din Codul de Procedura Civila, care reglementeaza primirea si
repartizarea cererii de chemare in judecata, pregatirea pricinii pentru dezbaterile
judiciare, fiind incalcate termenele pentru judecarea cauzei.
Reiesind din nota informativa, judecatorul Ion Cotea a explicat ca intr-adevar
demersul sus mentionat a parvenit in instan^a la 20 mai 2013 si i-a fost repartizat pentru
examinare insa, reiesind din complexitatea cauzei si necesitatea pre/.entarii unor
materiale suplimentare de catre reclamanta M.Belecci, inclusiv in legatura cu faptul ca
dumnealui urma sa treaca cursuri de instruire in domeniul examinarii unor astfel de
pricini, a numit sedin^a de judecata pentru data de 16 aprilie 2014. Totodata, judecatorul
Ion Cotea a indicat ca, la 23 aprilie 2014, cauza a fost examinata cu pronun^area
hotararii, considerand ca examinarea acesteia a avut loc in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
Colegiul Disciplinar, analizand in sedin^a sa din 30 ianuarie 2015 dispozitia de
intentare a procedurii disciplinare in privin^a judecatorului Ion Cotea, refine ca o
procedura disciplinara identica (dupa continut) a fost intentata in privin^a judecatorului
in cauza de catre acelasi membru al C.S.M. in data de 28 octombrie 2014. Hxaminand
in sedinja sa din 20 decembrie 2014 dispozh:ia respectiva, Colegiul Disciplinar a ajuns
atunci la concluzia ca un caz disciplinar se examineaza doar in limitele acuzarii expuse
in dispozi^ia sau in decizia privind intentarea procedurii disciplinare. Hxaminind in
sedin^a sa din ziua respectiva dispozi^ia de intentare a procedurii disciplinare in privin^a
judecatorului Ion Cotea, Colegiul Disciplinar a constatat ca dispozipa nu con^inea
norma legala a abaterii disciplinare imputate judecatorului, in baza careia se solicita
sanc^ionarea acestuia. In acest sens, Colegiul Disciplinar a atcstat ca nu era in drept de
a iesi din limitele acuzarii inaintate si nu era de competen^a sa de a stabili sau a
presupune ce norma legala a avut in vedere autorul dispoziliei la intentarea procedurii
disciplinare in cauza. Jinand cont de circumstance stabilite, Colegiul Disciplinar a
hotarat atunci ca, in cazul dat, urmeaza a fi respinsa propunerea de aplicare a sancpunii
disciplinare judecatorului Ion Cotea si clasata procedura disciplinara, in temeiul art. 19
alin.(l) lit.b) din Legea ,,Cu privire la Colegiul disciplinar si la raspunderea disciplinara
ajudecatorilor".
In acest sens Colegiul Disciplinar, analizand in sedin^a sa din 30 ianuarie 2015
dispozrfia de intentare a procedurii disciplinare, intentate de catre membrul C.S.M.
Violeta Cojocaru in privin^a judecatorului Ion Cotea, refine ca dispozipa in cauza nu
poatc fi examinata, deoarece aceasta reproduce faptele invocate judecatorului respectiv
prin dispozipa din 28 octombrie 2014 - cazul fiind examinat deja de catre Colegiul
Disciplinar - diferen^a constand numai in incadrarea faptei respective intr-o alta norma
legala.

Din considerentele men^ionate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 19
alin.(l) lit. b) din Legea nr.950 din 19.07.1996 "Cu privire la Colegiul disciplinar si la
raspunderea disciplinara a judecatorilor", Colegiul Disciplinar
HOTARA§TE:
A respinge propunerea de aplicare a sancpunii disciplinare judecatorului
Judecatoriei Cahul,Ion Cotea si a clasa procedura disciplinara intentata.
Hotararea poate fi atacata in termen de 10 zile de la data adoptarii la Consiliul
Superior al Magistraturii.
aleriu Doaga
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