H OTA R I R E
Colegiul disciplinar lie pe linga
Consiliul Superior al Magistraturii

20 decembrie 2014

mun.Chisinau

Nr. 46/10
In componen^a:
Pre§edintele sedin^ei
Membrii Colegiului

Valcriu Doaga
Elena Covalenco
Eugenia Conoval
Victor Boico
Olesea Plotnic
Nicolae Sadovei
Olga Dorul
Sergiu Ursu

a examinat, in sedinta publica, proccdura disciplinara intentata la data de 28
octombrie 2014 de catre membrul de drepl al Consiliului Superior al Magistraturii,
Violeta Cojocaru, in privin^a judecatorului Judecatoriei Cahul, Ion Cotea, in baza
art. 10 a l i n . ( l ) din Legea eu privire la colegiul disciplinar si la raspunderea
disciplinara a judecatorilor,
CONSTATA:
Prin dispozipa de intentare a procedurii disciplinare in privinta judecatorului
Judecatoriei Cahul, Ion Cotea, autorul dispozi^iei a indicat ca, la 03 aprilie 2014, in
adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit comunicarca presedintelui
Judecatoriei Cahul, Petru Moraru, adresata Directiei Cooperare juridica Internationals
a Ministerului Justitiei, privind recunoasterea si executarca pe teritoriul R.Moldova a
unei hotariri adoptate de Judecatoria Reniisc, regiunea Odessa.
Ea fel, in dispozi^ie se mai invoca faptul ca, in urma controlului efectuai de
catre Inspectia Judiciara s-a stabilit ca, la 20 mai 2013, la Judecatoria Cahul de la
Ministerul Justitiei a parvenit demersul cet.M.Belccci privind recunoasterea si
executarea pe teritoriul R.Moldova a unei hotanri emise de Judecatoria Reniisc,
regiunea Odessa la 11 decembrie 2012 cu privire la decaderea din drepturile
parintesti a cet.A.Carapascal, precum si introducerea mentiunii de decadere a
drepturilor parintesti in actul de nastere a copilului A.Carapascal, cerere care, la 20
mai 2013, a fost repartizata pentru examinare judecatorului Ion Cotea, care a numit
prima sedinta de judecata pentru data de 16 aprilie 2014, adica peste 1 1 luni dupa

parvenirea ei in instanta de judecata, fapt ce indicS la Tncalcarea normelor imperative,
prevazute de art. 168, 184 si 190 Cod 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 instanta la 20 mai 2013 si i-a fost repartizat
pentru examinare insa, reiesind din complexitatea cauzei si necesitatea prezentarii
unor materiale suplimentare de catre reclamanta M.Bclecci, inclusiv si in legatura cu
faptul ca dumnealui urma sa treaca cursuri de instruire in domeniul examinarii unor
astfel de pricini, a numit sedinta de judecata pentru data de 16 aprilie 2014. Totodata,
judecatorul Ion Cotea a indicat ca, la 23 aprilie 2014, cauza a lost examinata cu
pronuntarea hotaririi, considerind ca examinarea acesteia a avut loc in con form itate
cu prevederile legislatiei in vigoare.
Studiind inaterialele prezentate, Colegiul disciplinar retine urmatoarele.
Conform art. 18 alin.(4) din Legea cu privire la Colegiul disciplinar si la
raspunderea disciplinara a judecatorilor, cazul disciplinar se examineaza doar in
limitele acuzarii expuse in dispozitia sau in decizia privind intentarea procedurii
disciplinare.
Colegiul disciplinar, potrivit art. 1 si art.7 din Legea sus mentionata, are ca
principals atribupe, examinarea cazurilor privind raspunderea disciplinara a
judecatorilor. Judecatorul poate ii atras la raspundere disciplinara in cazul comiterii
abater!lor disciplinare specificate la art. 22 din Legea cu privire la statutul
judecatorului nr.544 din 20.07.1995, caliiicate ca incalcari a obligatiilor de serviciu
sau comportarii care dauneaza intereselor serviciului si prestigiului justi^iei.
Potrivit art. 19 din Legea cu privire la colegiul disciplinar si la raspunderea
disciplinara a judecatorilor, Colegiul disciplinar este abilitat cu drcptul de a adopta
holariri privind aplicarea sanc^iunii disciplinare a judecatorilor, respingerea
propunerii de a fi aplicata sanctiunea si clasarea procedurii disciplinare sau de sistare
a procedurii disciplinare.
Examinind dispozitia de intentare a procedurii disciplinare in privinta
judecatorului Ion Cotea, Colegiul disciplinar constata ca dispozitia nu contine norma
legala a abaterii disciplinare imputate judecatorului, in baza carea sc solicits
sanctionarea acestuia. In acest sens, C'olegiul disciplinar atesta ca, nu este in drept de
a iesi din limitele acuzarii inaintate si nu este de competenta sa de a stabili sau a
presupune ce norma din Legea cu privire la colegiul disciplinar si la raspunderea
disciplinara a judecatorilor, a avut in vedere autorul dispoziliei la intentarea
procedurii disciplinare, care a fost incalcatS de judecator
Reiesind din circumstance stabilite, Colegiul disciplinar conchidc ca, in cazul
dat, urmeaza a fi aplicate prevederile art. 19 alin.(l) lit.b) din Legea cu privire la

in contextul celor emmtate, conducmdu-se de prevederile art. 19 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 950 din 19.07.1996 "Cu privire la colegiul disciplinar si
raspunderea disciplinara a judecatorilor", Colegiul Disciplinar de pe ling;
Consiliul Superior al Magistraturii,HOTARA$TE:
Se respinge propunerea membrului Consiliului Superior al Magistraturii
doamna Violeta Cojocaru privind aplicarea sanctiunii disciplinare judecatorull
Judecatoriei Cahul, Ion Cotea si claseaza procedura disciplinara.
Hotarirea poate fi atacata in termen de 10 zile de la data adoptarii la
Consiliul Superior al Magistraturii.
Presedintele §edintei:
Membrii Colegiului Disciplinar

Valeriu Doag;
Elena Covalenn
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Victor Boico
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Dorul Olga

