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ABREVIERI 
 
CEPJ– Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor ; 

CSCJ– Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor ; 

CSJ– Curtea Supremă de Justiție ; 

CSM / Consiliul– Consiliul Superior al Magistraturii ; 

CtEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului ; 

INJ – Institutul Național al Justiției; 

Legea nr. 154– Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor ; 

Legea nr. 544– Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului ; 

Legea nr. 947- Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii ; 

PIGD– Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor ; 

Regulamentul de activitate a CSM– Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/26 din 15 

septembrie 2015. 
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SUMAR EXECUTIV 
 

Raportul privind implementarea competențelor Consiliului Superior al Magistraturii și organelor sale 
subordonate a fost elaborat în corespundere cu acțiunea prevăzută în sarcina Ministerului Justiției la pct. 
10.1 al capitolului V. „Justiţia și Drepturile Omului” din  Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016 -
2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din  20 iulie 2016.1 
 
Obiectivele Raportului în conformitate cu Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 sunt 

următoarele: 

 Evaluarea implementării cadrului legal cu privire la activitatea CSM și a organelor sale: 

- Evaluarea gradului de implementare al competențelor CSM stabilite de art. 4 al Legii cu privire 

la CSM; 

- Evaluarea gradului de implementare a atribuțiilor organelor subordonate CSM; 

- Evaluarea gradului de implementare a prevederilor în privința asigurării transparenței activității 

CSM și a organelor sale; 

 Elaborarea recomandărilor oportune privind consolidarea activității CSM sau privind reducerea marjei 

de discreție în procesul de luare a deciziilor. 

 
Metodologie 

Exercitarea competențelor de către CSM și organele sale specializate a fost evaluată prin prisma unui set de 

criterii relevante fiecărui domeniu de competențe în parte.  Menționăm că Raportul este axat pe analiza 

funcțională a CSM fără a se referi la structura instituțională care nu a reprezentat un obiectiv  de cercetare 

în cadrul misiunii.  

 
Documentul se întemeiază pe datele colectate cu privire la exercitarea competențelor Consiliului 
Magistraturii prevăzute la art. 4 al Legii nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii, dar și a organelor din subordinea sa (Inspecția Judiciară, Colegiul Disciplinar, Colegiul pentru 
selecţie, Colegiul de evaluare, Secretariatul CSM) în perioada anilor 2015-2016. Datele au fost colectate din 
surse publice, precum rapoartele de activitate ale CSM și organelor sale, hotărârile CSM publicate pe pagina 
web a CSM, alte materiale furnizate de CSM pe parcursul elaborării Raportului. 
 
Evaluarea implementării competențelor și elaborarea propunerilor a fost efectuată în baza criteriilor de 
organizare și administrare a justiției care au fost dezvoltate de o serie de organisme internaționale, practicii 
altor state, în special a României, reprezentanților instituțiilor publice ale RM ce dispun de competențe în 
domeniu, precum și a observațiilor reprezentanților societății civile, în special a Centrului de Resurse 
Juridice din Moldova.  
 

Sursele de documentare ale Raportului: 

 Legislația pertinentă a Republicii Moldova ; 

 Hotărârile CSM și a organelor subordonate ; 

 Rapoartele de activitate ale CSM ; 

 Rapoartele de activitate ale secretariatului CSM ; 

 Alte informații disponibile pe site-ul CSM ; 

 Jurisprudența CSJ cu privire la contestațiile împotriva hotărârilor CSM ; 

 Jurisprudența constituțională a RM ; 

 Jurisprudența pertinentă a CtEDO ; 

 Studiile realizate anterior pe marginea activității CSM ; 

                                                           
1 Publicat în Monitorul Oficial nr. 217-229 din 22.07.2016. 
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 Interviurile realizate cu următorii interlocutori : 

- Dl Nicolae Clima, inspector judecător principal ; 

- Dl Dorel Musteață, membru CSM 

- Dna Cristina Melnic, șefa Direcției generale legislație, Ministerul Justiției a RM ; 

- Dna Tatiana Filatova, şefa Direcţiei elaborarea actelor normative, Ministerul Justiţiei a RM ; 

- Dna Nadejda Hriptievschi, directoare de programe Centrul de Resurse Juridice din Moldova ; 

- Dl Ion Guzun, consilier juridic Centrul de Resurse Juridice din Moldova ; 

Dna Elena Corolevschi, șef direcție, Direcția administrarea instanţelor judecătoreşti, Agenția pentru 

administrarea instanțelor de judecată ; 

- Dna Victoria Palanciuc, specialist principal al Agenţiei de administrare a instanţelor 

judecătoreşti, Ministerul Justiției RM ; 

- Dl Gîscă Nicolae, specialist principal al Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, 

Ministerul Justiției RM. 

 

Structura Raportului 

Raportul este divizat în 4 secțiuni, după cum urmează: 

I. Competențele jurisdicționale în domeniul răspunderii disciplinare, care prezintă și evaluează 

activitatea CSM și a organelor sale specializate în domeniul exercitării funcției de organ disciplinar. 

Activitatea CSM în domeniu a fost evaluată prin prisma unui set de criterii care ar trebui să 

definească aceste proceduri (securitatea raporturilor juridice, echitate, transparență, eficiență). 

II. Competențele în domeniul gestionării carierei judecătorilor, au fost analizate prin prisma criteriilor 

de echitate și obiectivitate care ar trebui să definească procedura de selecţie și evaluare a 

performanțelor în cariera judecătorilor. Au fost inclusiv analizate, două aspecte specifice ale 

activității CSM care țin de procedura de propunere a candidaților Președintelui RM și procedura de 

eliberare din funcție. 

III. Competențele în domeniul administrării instanțelor de judecată. Această secțiune analizează 

oportunitatea exercitării unui set de competențe a CSM care sunt în parte o dublare a 

competențelor exercitate de către Agenția de administrare a instanțelor judecătorești din 

subordinea Ministerului Justiției. 

IV. Competențele în domeniul instruirii inițiale și continue a judecătorilor evaluează rolul CSM în raport 

cu cel al INJ privind instruirea inițială și continuă a judecătorilor, precum și oportunitatea exercitării 

în Plen a competenței legate de delegarea judecătorilor la sesiuni de instruire. 

V. Competențele CSM în privința verificării declarațiilor de avere și interese au fost excluse în urma 

modificării cadrului legislativ în legătură cu crearea Autorității Naționale de Integritate. Cu toate 

acestea, CSM păstrează competența publicării acestor declarații pe site-ul său. 
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I. COMPETENȚELE JURISDICȚIONALE IN DOMENIUL RASPUNDERII 

DISCIPLINARE 
a) Cadrul de reglementare a competențelor CSM în domeniul răspunderii disciplinare 

Cadrul normativ care vizează sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor este definit de un dublu 

obiectiv și anume responsabilizarea judecătorilor fiind în același timp destinat asigurării independenței și 

inviolabilității lor.2 Principalele acte legislative și normative care constituie sistemul răspunderii disciplinare 

în Republica Moldova sunt: 

 Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor din 26 iulie 2014; 

 Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar adoptat prin Hotărârea CSM nr. 144/7  din  

03.03.2015; 

 Regulamentul cu privire la cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției 

judiciare, aprobat prin Hotărârea CSM nr.89/4 din 29 ianuarie 2013.  

În conformitate cu alin. (3) al art. 4 al Legii nr. 947,CSM are următoarele competențe în domeniul 

disciplinar: 

- adoptă hotărâri privind petițiile cetățenilor în problemele ce țin de etica judecătorilor; 

- examinează contestațiile hotărârilor emise de colegiul disciplinar; 

- în baza hotărârii colegiului disciplinar, înaintează Președintelui Republicii Moldova sau, după caz, 

Parlamentului propunerea privind eliberarea din funcția de președinte sau vicepreședinte al instanței de 

judecată sau privind eliberarea din funcția de judecător. 

 

b) Competențele organelor subordonate CSM angajate în procedurile disciplinare 
Răspunderea disciplinară a judecătorilor este reglementată de prevederile Legii nr. 178 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor din 25 iulie 2014, în vigoare din 01 ianuarie 2015. Noul mecanism 

de răspundere disciplinară al judecătorilor este prin urmare aplicat de doi ani, înlocuind mecanismul ce 

funcționa în baza Legii nr. 950 din 19.07.1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor. Legea nr. 950 prevedea o procedură mult mai simplă, dar și care oferea o marjă discreționară 

importantă CSM. În această procedură, sunt angajate două organe din subordinea CSM și anume, Inspecția 

Judiciară și Colegiul Disciplinar (Plenul Colegiului și Completele de Admisibilitate). 

Inspecția Judiciară 

Inspecția Judiciară a fost creată în cadrul CSM prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte 

legislative nr. 185 din 26 iulie 2007. Conform prevederilor Legii cu privire la CSM, aceasta este responsabilă 

de verificarea activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti, examinarea sesizărilor ce ţin de 

răspunderea disciplinară a judecătorilor adresate CSM, de verificarea demersurilor Procurorului General 

care au ca obiect acordul CSM privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului, de studierea 

temeiurilor respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii 

propuse de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru numirea în 

funcţia de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei note informative 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Colegiul Disciplinar 

În conformitate cu Legea Nr. 178  din  25.07.2014, Colegiul disciplinar funcționează în două formate : 

Completele de Admisibilitate și Plenul Colegiul Disciplinar. Completele de admisibilitate examinează 

admisibilitatea sesizărilor pentru pornirea procedurii disciplinare Colegiul disciplinar. Plenul Colegiului 

                                                           
2 Constituția RM art. 116 și 122. 
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Disciplinar examinează contestaţiile privind respingerea sesizării de către Completul de admisibilitate 

cauzele privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, aplică judecătorilor sancţiuni disciplinare. 

c) Obiectivele studiului în domeniul competențelor disciplinare 
1. Evaluarea securității raporturilor juridice în cadrul sistemului răspunderii disciplinare a judecătorilor. În 

aceeași măsură ca și alți justițiabili, judecătorii trebuie să poate miza pe securitatea raporturilor juridice în 

acest domeniu sensibil, fiind capabili să anticipeze consecințele acțiunilor lor. Această securitate este un 

deziderat și pentru justițiabili atunci când înaintează o petiție privind atragerea la răspundere disciplinară a 

judecătorului. Jurisprudența disciplinară trebuie să reprezinte un pivot important în clarificarea raporturilor 

juridice din acest domeniu. O jurisprudență unitară, accesibilă, explicită trebuie să existe la nivelul tuturor 

structurilor angajate în procesul de atragere la răspundere disciplinară. 

2. Evaluarea echității procedurilor disciplinare în cadrul sistemului răspunderii disciplinare a 

judecătorilor. Procedurile disciplinare pot să limiteze în mod substanțial drepturile judecătorului vizat fapt 

pentru care aceasta urmează să se bucure de un set de garanții specifice unui proces echitabil. În principiu, 

aceste drepturi sunt dreptul la o judecată independentă și imparțială, dreptul de a fi audiat public, de a 

putea contesta decizia, aplicarea unei sancțiuni proporționale abaterii. 

Conținutul abaterilor disciplinare este în continuare foarte puțin determinat. Nu există o terminologie clară, 

general acceptată de către „instanțele” CSM existând discrepanțe de fond în înțelegerea unor termeni care 

fac în mod constant obiectul sesizărilor. Însăși membrii CSM, a Colegiului Disciplinar și a Inspecției Judiciare 

s-au exprimat în nenumărate rânduri vizavi de viziuni diferite de interpretare a acelorași noțiuni.  Această 

situație este inechitabilă atât pentru judecătorii vizați de procedurile disciplinare, cât și pentru justițiabili 

care sunt dezorientați în încadrarea faptei disciplinare pe care o sesizează Consiliului, dar această 

incertitudine generează și un volum de muncă pentru organele CSM, care adoptă hotărâri ce se contrazic la 

nivelul diferitor organe.  

3. Evaluarea transparenței în cadrul sistemului răspunderii disciplinare a judecătorilor. Procedurile 

disciplinare având în vedere reformarea recentă a sistemului au nevoie de exemplaritate și transparență, cu 

toate acestea fiind expuse public acestea riscă prejudicierea imaginii și încrederii în justiție. Prin urmare, 

urmează a fi evaluată oportunitatea accesibilității informației cu privire la procedurile disciplinare de către 

public.  

4. Evaluarea eficienței procedurilor disciplinare în cadrul sistemului răspunderii disciplinare a 

judecătorilor. Procedurile disciplinare durează în medie12-15 luni în cadrul organelor CSM, termenul de 

prescripție pentru atragerea la răspundere disciplinară fiind de 2 ani de la data comiterii abaterii 

disciplinare. În această procedură sunt angajate 4 instanțe la nivelul CSM : Inspecția Judiciară, Completul de 

admisibilitate, Plenul Colegiului Disciplinar, Plenul CSM. Această procedură afectează substanțial eficiența 

sistemului de atragere la răspundere disciplinară, necesită resurse importante și creează atât judecătorului 

vizat de procedură cât și justițiabilului-petiționar o sarcină disproporționată. Prin urmare, mecanismul 

procedural de atragere la răspundere disciplinară urmează a fi evaluat din perspectiva necesității de 

reducere a actorilor angajați în această procedură. 
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1. SECURITATEA RAPORTURILOR JURIDICE IN CADRUL PROCEDURILOR DISCIPLINARE 

a) Dreptul petiționarului de a sesiza Inspecția Judiciară  

Recomandare : Din punct de vedere terminologic, urmează a fi asigurată concordanța prevederilor Legii cu 

privire la CSM care la articolul 71 alin. (6), lit. b) se referă la petițiile cetățenilor adresate Inspecției cu 

noțiunile din Legea nr. 178, prin modificarea cu termenul de „sesizările”. Totodată, petițiile cetățenilor 

adresate CSM care conțin elementele unei sesizări disciplinare, urmează a fi direcționate de către 

secretariat Inspecției Judiciare fără a fi transmise Președintelui CSM așa cum este prevăzut de 

Regulamentul CSM în prezent, pct. 5.16, această prevedere necesitând a fi exclusă. 

b) Informarea potențialilor petiționari despre dreptul de a se adresa Inspecției Judiciare 
O practică curentă de informare a potențialelor persoane pentru adresarea unei sesizări Inspecției Judiciare 

este elaborarea și publicarea unor ghiduri care au un limbaj accesibil pentru public. 

Recomandare. Este oportună practica Inspecției Judiciare din România care a publicat „Ghidul persoanelor 

interesate să se adreseze Inspecției Judiciare”3 de a fi preluată și în RM pentru o mai bună informare a 

publicului. În acest sens, poate fi urmat modelul propus de ONG-ul Centrul de analiză și prevenire a 

corupției „Angajarea răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a personalului judiciar. Ghid explicativ pentru 

justiţiabili”.4 

c) Calificarea abaterilor disciplinare 
Jurisprudența organelor CSM nu definește în mod coerent noțiuni care se regăsesc în lista abaterilor 

disciplinare prevăzute de art. 4 al Legii 178. Totodată nu este clară mereu luarea în considerare a 

elementului subiectiv al faptei și dacă acesta se examinează în fiecare cauză sau în mod discreționar. 

În ceea ce privește aplicarea abaterii disciplinare prevăzute de art. 4, alin.(1), lit. i) „încălcarea normelor 

imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei”, Inspecția reține ca criteriu dacă acestea 

„impun subiectelor de drept o acțiune sau le oblige la o abstențiune și care, sub sancţiune, nu permit să se 

deroge de la ele sau să nu se aplice”.  

CSM, care aderă în principiu la interpretarea Colegiului Disciplinar consideră că acestea pot fi norme de 

drept material sau procesual, iar încălcarea lor a cauzat prejudicii importante. De asemenea, verifică dacă 

acțiunile judecătorului se încadrează în legislația procedurală şi dacă sunt proporționale şi legale 

circumstanțelor invocate şi scopului pretins. Totuși, aceste criterii par să nu fie aplicate în mod explicit 

fiecărei cauze, fapt ce naște divergențe în jurisprudența disciplinară. 

Un caz pertinent este modul în care acțiunea judecătorului este încadrată în cazul în care aplică art. 90 Cod 

Penal „Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei” în cazul unor infracțiuni deosebit 

de grave sau excepțional de grave. 

Prin hotărârea Colegiului Disciplinar nr. 47/14 din 23 septembrie 2016, o astfel de acțiune a fost încadrată 

la art. 4, alin.(1), lit. i) și sancționată cu avertisment.5 

Prin hotărârea CSM nr. 135/70 din 3 martie 2015 o astfel de acțiune a fost încadrată la art. 4, alin.(1), lit. i) 

și sancționată cu eliberarea din funcție de judecător.6 

                                                           
3 Disponibil la adresa : http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/17_02_2015__72538_ro.pdf .  
4 Disponibil la adresa: http://capc.md/pdf/GHID_RDJ_MK_versiunefinala_18.06.2015_SD.doc.pdf.  
5 Disponibilă la adresa: http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2016/47-14.PDF.  
6 Disponibil la: http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/135-7.pdf. 

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/17_02_2015__72538_ro.pdf
http://capc.md/pdf/GHID_RDJ_MK_versiunefinala_18.06.2015_SD.doc.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2016/47-14.PDF
http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/135-7.pdf
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Prin Hotărârea Colegiului Disciplinar nr. 330/15 din 05 mai 2015, o astfel de acțiune nu a fost calificată ca 

abatere disciplinară, or „intenţia nu a fost demonstrată în nici un fel, iar în acţiunile judecătorului nu au fost 

stabilite careva temeiuri rezonabile în vederea sancţionării acestuia. Pentru a reţine în sarcina judecătorului 

săvârșirea unei abateri disciplinare este necesar a stabili dacă abaterea disciplinară este prevăzută de lege 

şi întruneşte elementele constitutive ale acesteia, iar în lipsa unuia dintre aceste elemente abaterea 

disciplinară nu subzistă şi deci, nu poate fi angajată răspunderea disciplinară a judecătorului.” 

În ceea ce privește, calificarea unei fapte ca  abatere prevăzută de art. 4, alin. (1), lit. c) „acţiunile 
judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave  şi 
evidente”, Inspecția examinează  dacă „ practica judiciară este diferită, inclusiv și practica Curții Supreme de 
Justiție, când prevederile legale lasă loc de interpretare diferită a legislație, (…) ceea ce se demonstrează 
prin soluțiile diferite ale instanțelor de judecată, inclusiv și a instanței de recurs, modalitatea de adoptare a 
soluției (…) [în speța dată] nu poate constitui un temei de a constata că acţiunile judecătorului în procesul 
de înfăptuire a justiţiei, fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente”.  
 
Abaterea prevăzută la art. 4, alin. (1), lit. b) „aplicarea în mod intenţionat, cu rea-voinţă sau aplicarea 
repetată din neglijenţă gravă a legislaţiei contrar practicii judiciare uniforme” pune accentul pe elementul 
subiectiv al abaterii, fapt care obligă instanțele disciplinare să examineze în detaliu existența intenției în 
cumul cu reaua voință sau a neglijenței repetate. CSM și Colegiul Disciplinar aplică drept criteriu și existența 
unei hotărâri a instanţei ierarhic superioare. Pe parcursul anului 2016, nu a fost reținută nici o abatere de 
acest gen. 
 
Practica României 
A se vedea de exemplu în legislația României, conform art. 991 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi Inspecţia Judiciară, astfel după cum a fost modificată prin Legea nr. 24/2012, există „rea-

credinţă” atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, 

urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane. De asemenea, există „gravă neglijenţă” atunci când 

judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept 

material ori procesual.7 

Raportul de țară pentru România (efectuat de UE în 2010)8recomandă elaborarea unui catalog detaliat si 

specific de abateri disciplinare in concordanta cu gravitatea acestora, stabilirea unor liste de sancțiuni 

proporționale cu abaterile săvârșite. Această practică ar putea furniza un instrument util și pentru 

organele CSM. În cadrul Inspecției Judiciare există deja anumite tentative de sistematizare a regulilor de 

interpretare a normelor pe care le aplică Inspecția. 

Recomandări și standarde internaționale 

O recomandare în vederea consolidării securității juridice a fost reținută de Raportul TAIEX 9: 

Abaterile disciplinare sunt prevăzute de art. 4 a Legii nr. 178. În legătură cu aceste norme, există o lipsă de 

certitudine juridică care ar putea intra în colizie cu principiile constituționale, precum cel al legalității. Acest 

fapt rezultă din faptul că cele 16 abateri disciplinare [în prezent a fost introdusă și litera m1, fiind în total 17] 

nu sunt catalogate conform gravității sancțiunilor disciplinare prevăzute de articolul 6. 

                                                           
7 Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, art. 991. A se vedea inclusiv, articolul „Exercitarea funcţiei de judecător cu 
gravă neglijenţă sau rea credinţă. Semnificaţia conceptelor „gravă neglijenţă” şi „rea credinţă” în lumina noilor reglementări în 
materia răspunderii disciplinare a judecătorilor. Determinarea actelor materiale care intră în conţinutul abaterii disciplinare 
prevăzute de art. 99 lit. t) din perspectiva cerinţei respectării principiului independenţei judecătorilor, al puterii lucrului judecat şi al 
principiului securităţii raporturilor juridice”, publicat de Revista trimestrială Inspecției Judiciare (România) nr. 1/2014. 
8 Disponibil la http://ec.europa.eu/cvm/docs/swd_2016_16_en.pdf.  
9 Maria Pilar Llop Cuenca, Martin Kessen, Peer Assessment mission to Republic of Moldova on the Supreme Court of Justice and the 
Supreme Council of Magistracy, Chișinău, 2016. 

http://ec.europa.eu/cvm/docs/swd_2016_16_en.pdf
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Chiar dacă articolul 7 al Legii nr. 178 prevede că sancțiunile vor fi aplicate în conformitate cu principiul 

proporționalității, în practică este posibil de a sancționa pe orice judecător pentru oricare din cele 16 

abateri, independent de gravitate, doar în dependență de criteriile reținute de Colegiul Disciplinar și CSM. 

De exemplu, manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 

comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora pot fi oricare din încălcările la Codul de 

etică și conduită profesională (aprobat prin Decizia Adunării Generale a Judecătorilor nr. 8 din 11 

septembrie 2015) iar o asemenea abatere este prea deschisă. (…) 

2.g.2 PROPUNERE : Reglementarea disciplinară ar trebui revizuită pentru a pune capăt unei clasificări 

deschise a abaterilor disciplinare în vederea asigurării unei securități juridice. Este necesar de stabilit o 

gradație a abaterilor disciplinare și sancțiunilor, în următoarele categorii : foarte grave, grave, mai puțin 

grave și să de stabilit o gradație a sancțiunilor aplicate.” 

Totodată, este relevant faptul că în Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni unde se 

consideră incorect să se facă legătura între standardele profesionale şi comportamentul necorespunzător 

care poate da naştere la sancţiuni disciplinare. „Standardele profesionale(…) reprezintă cea mai bună 

practică, pe care toţi judecătorii trebuie să încerce să o dezvolte şi spre care trebuie să aspire toţi 

judecătorii. Ar fi o descurajare a dezvoltării viitoare a acestor standarde şi ar fi o înţelegere greşită a 

scopului lor să le identificăm cu comportamentul necorespunzător care justifică proceduri disciplinare. 

Pentru a justifica procedurile disciplinare, comportamentul necorespunzător trebuie să fie grav şi flagrant, 

într-un mod care nu poate fi interpretat doar ca o nerespectare a standardelor profesionale prezentate în 

ghiduri de comportament.” Din această opinie rezultă necesitatea stabilirii unui prag de gravitate a abaterii 

de la normele de conduită profesională, precum și săvârșirea acesteia într-un mod flagrant drept criteriu al 

angajării răspunderii disciplinare a judecătorilor. 

Recomandare: Definirea în cadrul Inspecției Judiciare a unui catalog al abaterilor disciplinare cu 

interpretările reținute în practica organelor CSM. Acest instrument de lucru intern ar facilita activitatea 

Inspecției, uniformizarea practicii disciplinare și sporirea previzibilității aplicării art. 4 al Legii nr. 178. De 

asemenea, se recomandă modificarea lit. p) a art. 4 al aceleiași Legi care prevede abaterea disciplinară „alte 

manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, comise în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora” prin introducerea criteriilor „manifestări grave și 

flagrante”. 

d) Individualizarea sancțiunilor disciplinare 
Pentru anul 2015, din cele 35 de sesizări declarate admisibile de Completele de admisibilitate, au fost 

examinate 26, din care 5 au avut ca rezultat aplicarea sancțiunilor disciplinare sub formă de avertisment. 

Din cele 15 cauze restante din anul 2014, examinate în baza Legii vechi, au fost aplicate 7 sancţiuni 

disciplinare, din care, 1 eliberare din funcție, 2 mustrări, 1 mustrare aspră, 3 avertismente.10 

În anul 2016,Colegiul Disciplinar a aplicat 11 sancțiuni disciplinare, dintre care 7 mustrări și 4 avertismente.  

CSM a adoptat 4 hotărâri prin care au fost aplicate sancțiuni disciplinare : 2 mustrări, 1 avertisment, 1 

eliberare din funcție. 

De regulă, motivele pentru care se aplică o anumită sancțiune nu se motivează în mod expres prin 

argumente, dar face trimitere la circumstanțele cauzei, folosindu-se formula „sancţiunea disciplinară 

aplicată, fiind justă şi proporţională cu acţiunile imputate”. 

                                                           
10Raportul de activitate al CSM pentru anul 2015. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/06/134-6.pdf
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Din hotărârile Colegiului Disciplinar și ale CSM emise în anul 2016 prin care au fost aplicate sancțiuni nu a 

reieșit nici o corelație evidentă între tipul abaterii și al sancțiunii. Totodată, se observă tendința de a aplica 

preponderent sancțiunea de avertisment și mustrare.  

Practica sancțiunilor aplicate de Colegiul Disciplinar – anul 2016. 

Abaterea disciplinară  Sancțiuni aplicate 

Art. 4, (1), lit. i) – 5 cauze 4 avertismente 
1 mustrare 

Art. 4, (1), lit. g) – 2 cauze 1 avertisment 
1 mustrare 

Art. 4, (1), lit. i)+lit. g) – 1 cauză 1mustrare 

Art. 4, (1), lit. g)+lit. j) – 1 cauză 1 mustrare 

Art. 4, (1), lit. i)+lit. o) – 1 cauză 1 mustrare 

Art. 4, (1), lit. c)+lit. o) – 1 cauză 1 mustrare 

 

În cazul în care aceste sancțiuni au fost contestate în fața CSM, în două cazuri acestea au fost revizuite : 

într-un caz prin înăsprirea sancțiunii de avertisment în sancțiunea de eliberare din funcție, iar în altul 

hotărârea Colegiului Disciplinar privind aplicarea mustrării la 3 judecători ai CSJ a fost anulată de CSM. Într-

un al treilea caz, a fost constată expirarea termenului de prescripție. 

Din conținutul hotărârilor examinate nu reiese existența unei practici coerente de sancționare și prin 

urmare lipsește previzibilitatea raporturilor juridice. Sursa acestei probleme rezultă din lipsa unor criterii 

clare ce sunt luate în considerare la stabilirea pedepsei. A fost reținut în special faptul că în două cauze 

similare11 și privind aceiași abatere (încălcarea normelor imperative ale legislaţiei) au fost aplicate 

sancțiunea cea mai ușoară într-o cauză (avertismentul) și cea mai gravă în altă cauză (eliberarea din 

funcție). În acest context, există riscul ca în lipsa unei motivări suficiente, individualizarea sancțiunilor să 

lase aparent loc arbitrariului.  

Cu toate aceste, acolo unde judecătorii au fost sancționați cu eliberarea din funcție s-a ținut cont în mod 

primordial de expunerea publică a cazului, prejudiciul produs imaginii justiției în societate, consecințele 

ireparabile ale abaterii. Hotărârea precitată menționează că „sancţiunea aplicată faţă de judecător în cazul 

comiterii abaterii disciplinare, trebuie să fie proporțională gravității abaterii disciplinare, să poarte un 

caracter individual în dependență de personalitatea judecătorului. La aplicarea sancţiunii urmează a se ţine 

cont de condiţiile ce au generat săvârșirea abaterii disciplinare, consecinţele survenite, cît şi faptul atingerii 

scopului pretins prin aplicarea sancţiunii.” Examinarea proporționalității sancțiunii prin prisma acestui set 

de criterii în fiecare caz va permite totodată o motivare mai extensivă și consolidarea unor raționamente 

coerente de sancționare a diferitor cauze. 

Standarde internaționale 

Carta europeană privind statutul judecătorului prevede următoarele principiul proporționalității ca fiind 

esențial la aplicarea sancțiunilor disciplinare judecătorilor :„5.1. Neîndeplinirea de către judecător a unei 

îndatoriri expres definite de statut nu poate fi sancționata decât în baza deciziei, a propunerii, a 

recomandării sau cu acordul unei jurisdicții sau unei instanțe constituita cel puțin pe jumătate din judecători 

alesi, în cadrul unei proceduri cu caracter contradictoriu la care judecătorul poate beneficia de asistenta 

unui apărator. Categoriile de sancțiuni susceptibile de a fi aplicate sunt precizate în statut, iar aplicarea 

acestora este supusa principiului proporționalității. Decizia unei autorități executive, a unei jurisdicții sau a 

                                                           
11Hotărârea CSM nr. 135/7 din 03 martie 2015 și Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 47/14 din 23 septembrie 2015. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/135-7.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2016/47-14.PDF
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instanțe la care se face referire mai sus, prin care se pronunța o sancțiune este susceptibila de atac în fata 

unei instanțe superioare cu caracter jurisdicțional.” 

Recomandare. Având în vedere formularea vagă a abaterilor disciplinare, inexistența unei practici suficient 

de consolidate considerăm constituirea unui barem de sancționare pentru diferite tipuri de abateri 

disciplinare - prematură. Cu toate acestea, având în vedere tendința consolidării rolului Inspecției Judiciare 

în acest sistem considerăm oportună elaborarea unui astfel de barem care să se aplice de Inspecție pentru 

a uniformiza practica disciplinară.  

În aceiași măsură, aplicarea principiului proporționalității la stabilirea sancțiunii urmează a fi motivată în 

mod explicit pentru fiecare caz în parte în raport cu un set de criteriile definite pentru toate cauzele.   

 

2. TRANSPARENȚA PROCEDURILOR DISCIPLINARE 
În prezent, hotărârile Comitetelor de Admisibilitate, ale Colegiului Disciplinar și ale Plenului CSM sunt 

publicate pe site-ul instituției. Deciziile și rapoartele Inspecției Judiciare nu sunt publicate. 

Din punct de vedere al reglementărilor, în conformitate cu art. 81 alin. (7) al Legii cu privire la CSM 

„Hotărârile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de organele sale, opiniile separate ale 

membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii.”.  

Pe de altă parte, Regulamentul Inspecției judiciare prevede la pct. 2.4 „Principiul confidenţialităţii – 

verificările şi întocmirea lucrărilor de inspecţie se realizează cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de 

legislaţia naţională şi internaţională privind protecţia datelor cu caracter personal. Actele, documentele sau 

orice informaţii referitoare la lucrările aflate pe rolul Inspecţiei judiciare au caracter confidenţial, cu excepţia 

celor care constituie, potrivit legii, informaţii de interes public.” 

Standarde internaționale 

A se vedea spre exemplu o recomandare specifică în acest sens elaborată de Comisia de la Veneția (citată 

de jurisprudența recentă a CEDO) :12 

„91. Totodată, articolul 54, para. 2 lasă o largă marjă de manevră pentru a nu face publice procedurile 

disciplinare din motive de urgență sau confidențialitate sau pentru a respecta demnitatea și reputația 

magistratului. În principiu, asemenea considerații s-ar putea aplica prin urmare oricărei proceduri 

disciplinare. Interesul public de fi informat despre evoluția procedurilor disciplinare în numeroase cauze 

trebuie să prevaleze asupra interesului personal al magistratului de a păstra confidențiale anumite detalii. 

Legea trebuie să menționeze clar că interesul magistratului de a-și proteja viața privată nu trebuie să 

prevaleze în toate circumstanțele iar Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să cântărească interesele 

diferite atunci când decide de a da sau nu curs unei audieri închise solicitate de un magistrat.” 

Practica Inspecției Judiciare din România 

Rezoluțiile de clasare a cauzei de către Comisia de disciplină pentru judecători sau Comisia de disciplină 

pentru procurori (secții ale Inspecției Judiciare române) sunt publicate, depersonalizate atât în privința 

judecătorului cât și a petiționarului, fără indicarea instanței în care judecătorul activează.  

                                                           
12 Comisia de la Veneția, Avizul cu privire la legile referitoare la răspunderea disciplinară și evaluarea judecătorilor în Fosta 
Republică Iugoslava a Macedoniei, 18‑19 decembrie 2015, citat de hotărârea CtEDO din 21 iunie 2016, Ramos Nunes De Carvalho E 
Sá C. Portugal, cererile nr. 55391/13 57728/13 74041/13, para. 47. 
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Recomandare. Considerăm practica României ca fiind una oportună și pentru Inspecția Judiciară a RM, în 

sensul în care conferă mai multă transparență activității Inspecției în sistemul răspunderii disciplinare, 

permite educarea justițiabililor în acest domeniu, dar în același timp protejează judecătorul de o expunere 

negativă în fața publicului în cadrul procedurilor Inspecției care nu poartă un caracter definitiv. 

3. ECHITATEA PROCEDURILOR DISCIPLINARE 

a) Contradictorialitatea procedurii disciplinare 
Procedura de examinare a cauzelor în cadrul Colegiului Disciplinar și a CSM-ului este reglementată de 
articolele 30-40 ale Legii nr. 178. În contextul acestor prevederi, nu rezultă o procedură contradictorie care 
să opună acuzarea și apărarea în termeni bine definiți. Astfel, inspectorul-judecător care participă în fața 
Colegiului nu își asumă poziția de „acuzator”, ci are un rol mai curând pasiv în cadrul examinării cauzei 
disciplinare.13 Pe de altă parte, membrul-raportor al Colegiului Disciplinar în conformitate cu art. 34 alin. 3) 
al Legii nr. 178 este cel care prezintă raportul cauzei și ocupă în final poziția în contradictoriu cu judecătorul 
vizat de cauza disciplinară. 
 
Alte aspecte care afectează rolul Inspecției Judiciare ca acuzator țin de faptul că Legea nr. 178 nu prevede 
expres competența Inspecției de a încadra juridic faptele judecătorului, de a înainta acuzarea disciplinară 
judecătorului și a intenta procedura disciplinară. Aceste competențe nu sunt atribuite în mod expres nici 
completelor de admisibilitate. Totuși, merită a fi menționat că în Rapoartele Inspecției examinate în cadrul 
misiunii, inspectorul-judecător a propus încadrarea juridică a faptelor cercetate. 
 
În studiul „Analiza funcțională a CSM”14 este sesizată și problema participării autorului sesizării în 
contradictoriu cu judecătorul vizat de procedură. În acest sens, autorii consideră „inadmisibilă” poziția 
justițiabilului care poate să participe în același timp într-un proces de judecată cu participarea judecătorului 
vizat.  
 
Standarde internaționale 
În Opinia comună a Comisiei de la Veneţia și ODIHR nr. 755/2014 din 24 martie 2014 cu privire la proiectul 
de lege cu privire la răspunderea disciplinară, se menționează oportunitatea acordării inspectorului-
judecător a rolului de a prezenta cauza în fața Colegiului Disciplinar (pct. 76). 
 

Recomandare. Este oportună consolidarea rolului Inspecției Judiciare la prezentarea cauzei în fața 
Colegiului Disciplinar. Acest rol urmează a fi modelat astfel încât Inspecția să exercite rolul de urmărire 
disciplinară, întocmai după cum are Procuratura rol de urmărire penală. În această privință, există o 
necesitate obiectivă dictată de necesitatea unei proceduri coerente în ansamblu. În această privință, 
urmează a fi reținute următoarele recomandări : 
- Modificarea art. 26 al Legii nr. 178 privind emiterea Raportului Inspecției Judiciare în cazul intentării 
procedurii disciplinare, iar deciziile să fie adoptate în cazul respingerii sesizărilor ; 
- Completarea art. 26 a Legii nr. 178 cu competența inspectorului-judecător de a încadra juridic fapta 
judecătorului conform abaterilor disciplinare prevăzute în art. 4 al legii, motivele pentru care se solicită 
atragerea la răspunderea disciplinară şi sancţiunea propusă ; 
- Modificarea art. 34, alin. (3) și (5) a Legii nr. 178 cu privire la prezentarea acuzării pe cauza disciplinară și 
formularea acuzării de către Inspecție. 

                                                           
13 Concluziile CRJM expuse în studiul efectuat de N. Hriptievschi, P. Grecu, Analiza legislaţiei și practicii privind răspunderea 
disciplinară a judecătorilor 2015-2016, CRJM, noiembrie 2016, disponibil la:  
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/12/CRJM_2016.11-DPP-Raspundere-disciplinara_fin.pdf 
14 C. Danileț, Dr Axel G Koetz, Ion Graur, „Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii, Chișinău”, Studiu realizat în 
cadrul Proiectului UE „Suport în coordonarea reformei în domeniul justiției în Republica Moldova”, Chișinău, 2014, disponibil la : 
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/proiecte_asist_tehnica_nr1/Analiza_functionala_a_CSM.pdf
. 

 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/12/CRJM_2016.11-DPP-Raspundere-disciplinara_fin.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/proiecte_asist_tehnica_nr1/Analiza_functionala_a_CSM.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/proiecte_asist_tehnica_nr1/Analiza_functionala_a_CSM.pdf
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b) Independența și imparțialitatea organelor CSM în procedurile disciplinare 
Independența și imparțialitatea trebuie să caracterizeze organul cu atribuții în materie disciplinară, după 
cum rezultă din standardele internaționale relevante.  
 
Problemele identificate.  
În cadrul procedurii de examinare a contestației împotriva hotărârii de respingere a sesizării de către 
Completul de Admisibilitate, Plenul Colegiului Disciplinar poate admite contestația și prelua cauza 
disciplinară spre examinare în fond (art. 29 alin. 2 lit.b) a Legii nr. 178). În această situație, membrii 
Completelor de Admisibilitate care participă la examinarea cauzei în fond nu pot fi considerați imparțiali, 
întrucât s-au au examinat cauza și s-au pronunțat o dată pe marginea acesteia. 
În același timp, dacă persoana care a depus sesizarea este un membru CSM, înseamnă că el va susține 

cauza și colegii săi o vor soluționa cauza, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la exigențele aparenței de 

imparțialitate.15 

Standarde internaționale  
Principii fundamentale asupra independenţei sistemului judiciare : „O acuzaţie sau plângere făcută 
împotriva unui judecător în capacitatea sa profesională şi judiciară va fi procesată rapid şi corect conform 
unei proceduri adecvate. Judecătorul va avea dreptul la o audiere corectă.  Examinarea chestiunii în stadiu 
iniţial va fi confidenţială, în afara cazului în care este cerut altfel de către judecător.” 
 
CtEDO : hotărârea din 9 ianuarie 2013 dată în cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei, hotărârile din 21 iulie 
2016 în cauza Tato Marinho Dos Santos Costa Alves Dos Santos Et Figueiredo C. Portugaliei, și în cauza 
Ramos Nunes De Carvalho E Sá c. Portugaliei. 
 

Recomandare : În sensul consolidării imparțialității procedurii disciplinare în privința judecătorilor, se 
consideră oportună excluderea situațiilor în care există din punct de vedere instituțional o încălcare a 
principiului imparțialității. O opțiune în acest sens este excluderea Completelor de Admisibilitate ca nivel de 
examinare a Rapoartelor Inspecției Judiciare și menținerea lor doar pentru examinarea contestațiilor 
împotriva deciziilor de respingere a sesizărilor. Aceasta va exclude situațiile în care aceiași membri ai 
Colegiului Disciplinar se vor expune la două grade de jurisdicție. 

 

c) Accesul la o judecată în privința contestării hotărârilor CSM 
În conformitate cu art. 40 al Legii nr. 178, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturi adoptate în 
condiţiile art. 39 pot fi contestate de către persoanele care au depus sesizarea, inspecţia judiciară sau 
judecătorul vizat în hotărâre în termen de 20 de zile de la data recepţionării hotărârii motivate la Curtea 
Supremă de Justiţie. După cum articolul 25 din Legea nr. 947-XIII cu privire la CSM a fost modificat, 
„hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate, la Curtea Supremă de Justiţie, de orice 
persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la procedura de 
emitere/adoptare.” Cererile de contestare sunt examinate de un complet format din 5 judecători. Termenul 
de examinare nu poate depăşi 30 de zile. 
 
În anul 2016, au fost examinate 12 contestații împotriva hotărârilor CSM de către CSJ. În doar 3 cazuri au 
fost publicate hotărârile integral, în rest se publică doar dispozitivul. 
 

Standarde internaționale relevante 

                                                           
15 C. Danileț, Dr Axel G Koetz, Ion Graur, supra cit. 
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Raportul privind Standardele Europene referitoare la Independenţa Sistemului Judiciar, Comisia de la 

Veneţia, Partea I: Independenţa Judecătorilor, adoptat de Comisia de la Veneţia (12-13 martie 2010) : 

„6.Consiliile magistraturii sau jurisdicțiile disciplinare ar trebui să dețină un rol predominant în procedurile 

disciplinare. Ar trebui să existe posibilitatea de a forma apel împotriva deciziilor instanțelor disciplinare.” 

CtEDO : 

- Hotărârea Curții din 21 iunie 2016, cauza Tato Marinho Dos Santos Costa Alves Dos Santos Et 

Figueiredo c. Portugaliei, cererile nr. 9023/13 și 78077/13; 

- Hotărârea (nedefinitivă) a Curții din 21 iunie 2016, cauza Ramos Nunes De Carvalho E Sá c. Portugaliei, 

cererile nr. 55391/13, 57728/13 și 74041/13. 

 
Aceste două hotărâri recente ale CtEDO au statuat în favoarea introducerii unui control din partea instanței 
supreme în privința fondului cauzei disciplinare. În cauza Tato Marinhoc. Portugaliei, Curtea a examinat 
chestiunea dacă Curtea Supremă de Justiție a Portugaliei efectuează un control de o întindere suficientă 
asupra competențelor disciplinare ale CSM. Astfel, CtEDO conchide următoarele : 
„(…) 53. Curtea Supremă de Justiție s-a limitat la un simplu control al legalității în ce privește stabilirea 
faptelor. Rezultă din modul în care Curtea Supremă de Justiție a parvenit la decizia sa în cauza primei 
reclamante precum și din obiectul litigiului că ea nu a examinat un argument important înaintat de 
interesată.  
54. Pentru ceea ce ține de controlul de drept, Curtea notează că, din perspectiva Curții Supreme de Justiție, 
competențele CSM sunt sustrase controlului de către un tribunal atunci când acesta statuează în privința 
unei conduite pretins incompatibile cu obligația de diligență a unui magistrat.(…)56. Curtea consideră 
controlul efectuat de Curtea Supremă de Justiție (…) insuficient. Prin urmare a avut loc o violare a articolul 6 
al Convenției din motivul lipsei unui control de o importanță suficientă din partea Curții Supreme de 
Justiție.” 
 

Recomandare. Introducerea regulilor stabilite de jurisprudența CtEDO în legislația RM, întrucât în prezent 
art. 25 al Legii cu privire la CSM în redacţia Legii nr.153 din 5 iulie 2012, restrânge dreptul magistraţilor de 
acces la justiţie prin instituirea unui drept de atac doar în partea ce se referă la procedura de 
emitere/adoptare a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii. În acest sens a fost efectuat și controlul 
constituționalității prevederii art. 25 al Constituției, însă la acea dată nu exista o jurisprudență pertinentă a 
CtEDO și prin urmare Curtea Constituțională a interpretat restrictiv dreptul magistraților la verificarea 
cauzei disciplinare de instanța de judecată.16 
 
Totodată, este necesară publicarea pe site-ul CSJ, secțiunea corespunzătoare 
(http://jurisprudenta.csj.md/db_cont_csm.php), a hotărârilor integrale ale Completului format pentru 
examinarea contestaţiilor asupra hotărârilor CSM și nu doar a dispozitivelor hotărârilor. 

 

4. EFICIENȚA PROCEDURILOR DISCIPLINARE 
Etapa verificării sesizărilor de către Inspecția Judiciară este reglementată vag, nu permite inițierea unei 

proceduri disciplinare coerente în ansamblu. Această limitare a rolului Inspecției Judicare reduce eficiența 

procedurii per ansamblu.  

                                                           
16 A se vedea Hotărârea Curții Constituționale nr. 17 din  02.07.2013 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art. 25  

din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în redacţia Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, şi Art. VIII alin. (6) din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 36a/2012). 

 

 

http://jurisprudenta.csj.md/db_cont_csm.php
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După primirea sesizării, Inspecția are următoarele opțiuni : 

- restituirea sesizării în termen de trei zile a sesizării pe motiv că nu corespunde art. 20 al Legii nr. 178 ; 

- respingerea sesizării prin decizie motivată ca vădit neîntemeiată conform art. 20, alin. (2) al Legii nr. 178 : 

sesizarea nu face referință la abaterile prevăzute de art. 4 al Legii nr. 178, a expirat termenul de prescripție, 

sau reprezintă o sesizare declarată repetat, fără a aduce probe noi ; 

- dacă nu a fost restituită sau respinsă, Inspecția efectuează verificarea sesizării, cu posibilitatea de 

prelungire pentru 15 zile. Verificarea se finalizează cu întocmirea unui raport care împreună cu dosarul 

cauzei disciplinare este prezentat Completului de admisibilitate al Colegiului Disciplinar.  

În procedura descrisă există o serie de lacune, care în practică afectează eficiența per ansamblu a sistemului 

de atragere la răspundere disciplinară. 

a) Respingerea sesizării ca „vădit neîntemeiată” 

Instituția respingerii sesizării ca  „vădit neîntemeiate”  permite Inspecției Judiciare de a respinge în termen 

de 10 zile următoarele sesizări (în conformitate cu art. 20, alin. (2)  al Legii): 

- sesizarea în care se invocă fapte care nu fac referinţă la abaterile prevăzute de art. 4 ; 

- sesizarea căreia i-a expirat termenul de prescripţie prevăzut la art. 5 ;  

- sesizarea care este declarată repetat, fără a aduce noi probe. 

Rata de respingere ca vădit neîntemeiate  a sesizărilor în anul 2015 este de 72% (1367 sesizări respinse din 

totalul de 1889).17 Dacă respingerea sesizărilor ca vădit neîntemeiate pe motiv de epxpirare a termenului 

de prescripție și pentru declararea repetată este mai evidentă, respingerea pentru că se invocă „fapte care 

nu fac referinţă la abaterile prevăzute de art. 4” este una problematică din perspectiva judecătorilor 

Inspecției Judiciare.18 

În opinia unor membri ai societății civile, care au monitorizat activitatea Inspecției Judiciare, interpretarea 

noțiunii „vădit neîntemeiate” este în mod nejustificat extinsă în privința unor sesizări care conțin de fapt 

aparențele unor abateri disciplinare.19 

Legea 178/2014 este astfel una neclară cu privire la sesizările vădit neîntemeiate pe motiv că nu fac 

referință la abaterile prevăzute de art. 4. Or, „a face referință la abaterile prevăzute de art. 4” se 

interpretează fie ca a face referință explicită la una din abaterile de la art. 4, fie la a face referință în 

substanță la o faptă susceptibilă de a fi calificată ca abatere disciplinară. În consecință, judecătorul 

inspector trebuie în mod inevitabil să efectueze o verificare de fond, fapt pentru care se depășește 

termenul de examinare de 10 zile este unul insuficient.  

Este de reținut că petiționarul care formulează o sesizare privind o abatere disciplinară este o persoană 

care acționează în calitate de „avertizor”, Inspecția preluând în continuare sarcina de investigație a posibilei 

abateri. Din acest considerent, rezultă că instituția respingerii sesizării ca vădit neîntemeiată, fără nici o 

verificare prealabilă este una ineficientă. Ea nu permite Inspecției să cerceteze suficient cauza, incumbă 

petiționarului o sarcină mult prea importantă, iar aplicarea acesteia în condițiile în care nu există criterii 

bine definite în sistemul disciplinar și nu s-a consolidat o jurisprudență disciplinară unitară, nu poate fi 

funcțională.  

                                                           
17 P. Grecu, N. Hriptievschi, Analiza legislației și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016, Centrul de 
Resurse Juridice, Chișinău, noiembrie 2016. 
18 Opinie formulată de N. Clima, inspector judecător-principal, Inspecția Judiciară. 
19 P. Grecu, N. Hriptievschi, supra cit., pag. 4. 
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Recomandare. O soluție care este prezentă în Proiectul de Lege propus de Inspecția Judiciară, este 

excluderea noțiunii de „vădit neîntemeiată” și introducerea noțiunii de respingere a sesizării ca 

„neîntemeiată” în acele cauze în care în urma unei verificări prealabile s-a constat lipsa faptei ce constituie 

abatere disciplinară.20 Durata verificării se propune a fi prelungită la 20 de zile. 

O soluție alternativă ar fi menținerea instituției de „vădit neîntemeiată” însă cu definirea acesteia în 

termeni mai expliciți  la art. 20, alin. (2). O redacție în acest sens poate fi următoarea : 

„(2) Se consideră vădit neîntemeiată sesizarea în care sunt invocate fapte care în mod vădit nu se 

încadrează în abaterile prevăzute de art. 4, căreia i-a expirat termenul de prescripţie prevăzut la art. 5 sau 

care este declarată repetat, fără a aduce noi probe.” 

Acest tip de decizie a Inspecție trebuie să poată fi luată fără examinarea faptelor expuse de sesizare, ci doar 

prin examinarea cererii și încadrarea juridică care rezultă din faptele expuse. 

b) Contestarea deciziilor de respingere a sesizării declarate vădit neîntemeiate. 
În ceea ce ține de contestațiile cu privire la decizia de respingere a sesizării de către Inspecția Judiciară, 

acestea se examinează de completul de admisibilitate a Colegiului disciplinar și sunt irevocabile. Reieșind 

din importanța acestei norme, considerăm că Legea nr. 178 ar trebui să includă aceste prevederi, într-un 

articol separat care să stabilească în conformitate cu normele din Regulamentul Colegiului Disciplinar  (Cap. 

VI) și cu practica stabilită de Colegiul disciplinar următoarele: 

Recomandare. Introducerea unui articol nou în Legea nr. 178  

„Articol nou (221) Examinarea contestațiilor împotriva deciziilor Inspecției Judiciare cu privire la 

respingerea sesizării ca vădit neîntemeiată 

(1) În cazul examinării contestației împotriva deciziei inspecției judiciare de respingere a sesizării, completul 

de admisibilitate decide asupra temeiniciei sau netemeiniciei contestației. 

(2) Procedura în fața completului de admisibilitate este scrisă. Completul de admisibilitate examinează 

contestațiile  în termen rezonabil. 

(3) După examinarea contestației, completul de admisibilitate poate adopta una din următoarele două 

soluții:  

                                                           
20 A se vedea în acest sens proiectul Legii, și anume:  
„Art. I. Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25.07.2014 se modifică și se completează după cum urmează. 
1. Aliniatul (2) din art. 20 se exclude. Aliniatul (1) din art. 20 devine aliniat unic. 
2. Sintagma din titlul art. 22 „și respingerea” se exclude. 
3. Alin (2) din art. 22 se exclude. Aliniatul (2) din art. 20 devine aliniat unic. 
4. La art. 23 se introduce alin. (11) cu următorul conținut: „Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un judecător se exercită de 

Inspecția Judiciară. 
5. Aliniatele (1) și (2) din art. 24 vor avea următorul conținut: 

(1) Sesizările privind faptele semnalate care pot constitui abateri disciplinare sunt supuse unei verificări prealabile efectuate de inspectorii 
judecători din Inspecția Judiciară, în cadrul căreia se stabilește dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare. Verificările se efectuează în 
termen de cel mul 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării.  

(2)Inspectorul judecător principal poate dispune la cererea inspectorului judecător care verifică sesizarea, prelungirea ermenului de efectuare 
a verificării prealabile cu cel mult 15 zile calendaristice, dacă există motive întemeiate care justifică prelungirea termenului. 

6. Art. 24 se completează cu trei aliniate noi, (3), (4), (5) cu următorul conținut: 
(3) Dacă în urma efectuării verificării prealabile se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare sau că faptele invocate în 
sesizare ca abateri disciplinare nu se confirmă prin probele administrate în procesul verificării, inspectorul judecător, căruia i-a fost repartizată 
sesizarea, respinge sesizarea ca neîntemeiată printr-o decizie motivată. 
(4) Decizia cu privire la respingerea sesizării ca neîntemeiată poate fi contestată de autorul sesizării în Completul de admisibilitate a Colegiului 
disciplinar în decurs de 15 zile de la data recepționării deciziei. 
(5) În cazul în care se constată că există indicii săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judecător dispune prin rezoluție, începerea 
verificării disciplinare, care se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data dispunerii acesteia, cu posibilitatea prelungirii de către 
inspectorul judecător principal cu cel mult 15 zile calendaristice, la cererea inspectorului judecător care verifică sesizarea, dacă există motive 
întemeiate care justifică această măsură.” 
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- respinge contestația și menține decizia de respingere a sesizării emisă de inspecția judiciară dacă din 

materialele examinate reiese că sesizarea este vădit neîntemeiată, conform alin. (2) art. 20 al Legii nr. 178 ; 

- admite contestația și transmite sesizarea pentru verificarea prealabilă de către inspecția judiciară dacă din 

materialele cauzei rezultă că sesizarea nu este vădit neîntemeiată, conform alin. (2) art. 20 al Legii nr. 178 ; 

(4) Hotărârea completului de admisibilitate privind respingerea contestației urmează a fi motivată. 

Hotărârea completului de admisibilitate privind admiterea contestației nu necesită a fi motivată, dar trebuie 

să conțină referințe la fapta sau faptele imputate judecătorului, precum și indicații inspecției judiciare cu 

privire la necesitatea colectării de probe și documente. 

(5) Hotărârile completului de admisibilitate privind admiterea sau respingerea contestației privind deciziile 

inspecției judiciare de respingere a sesizării sunt irevocabile, nu pot fi supuse nici unei căi de atac și intră în 

vigoare la data adoptării. 

(6) Hotărârile completului de admisibilitate privind admiterea sau respingerea contestației privind deciziile 

inspecției judiciare de respingere a sesizării se aduc la cunoștința persoanei care a depus sesizarea și a 

inspecției judiciare în termen de 7 zile de la data adoptării hotărârii și se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii.” 

 

Subsidiar opțiunii completării Legii 178/2014 poate fi evaluată opțiunea excluderii etapei de admisibilitate 

în cazul în care se întocmește un raport cu privire la sesizare. Raportul se remite direct Colegiului 

disciplinar, fără procedura de admisibilitate. Această procedură se păstrează doar pentru verificarea 

contestațiilor împotriva deciziilor Inspecției judiciare de respingere a sesizărilor ca (vădit) neîntemeiate.21 

Această opțiune are mai multe avantaje întrucât ar permite dezangrenarea Completelor de admisibilitatea, 

reducerea birocratismului la nivelul mecanismului de atragere la răspundere disciplinară, reducerea 

termenelor de examinare a sesizărilor, evitarea duplicării competenței de verificare a admisibilității de către 

Inspecția Judiciară (în cadrul verificării prealabile) cu cea a Completului de admisibilitate. Această opțiune 

este recomandată și la secțiunea d) „Verificarea admisibilității de către Completul de Admisibilitate. 

c) Finalitatea Raportului Inspecției Judiciare 
Dacă sesizarea conține elemente de fapt care constituie aparența unei abateri, atunci Inspecția trebuie să 

purceadă la verificarea sesizării. Însă prevederile care se referă la verificarea prealabilă nu sunt încadrate de 

o finalitate clară (art. 26 al Legii nr. 178) : 

- nu este prevăzută competența Inspecției de a încadra fapta ca abatere (deși această încadrare se impune 

logic odată cu verificarea dacă se înscrie în temeiurile prevăzute de art. 4) 

- nu este clară competența Inspecției în privința rezultatului verificării și întocmirea Raportului cu 

propunerea de a respinge/de a admite sesizare în cazul în care faptele s-au adeverit.  

Recomandare. În acest sens este oportună completarea alin. (2) al art. 26 al Legii 178 cu privire la 

rezultatele verificării sesizării : 

„(2) Raportul întocmit de inspectorul-judecător conţine descrierea succintă a faptelor invocate de autorul 

sesizării, a faptelor constatate de inspectorul-judecător, a probelor prezentate de autorul sesizării şi a 

                                                           
21 Modificările propuse de proiectul de modificare a Legii nr. 178/2014 propuse în sensul excluderii competenței Completului de admisibilitate cu 
privire la verificarea admisibilității în cazul întocmirii raportului de către Inspecție  și menținerii competenței de verificare admisibilității 
contestațiilor prevăd inter alia : 
„La art. 26, alin. (1) sintagma „completului de admisibilitate se exclude”. 
Articolul 29. Contestarea hotărârii privind respingerea sesizării  
(1) Hotărârile completului de admisibilitate de admitere a contestației sunt obligatorii pentru Inspecția judiciară, care trebuie să efectueze 
verificarea sesizării în conformitate cu art. 24, alin. (5) din lege.  
(2) Hotărârile completului de admisibilitate de respingere a contestației împotriva deciziei Inspecției judiciare de respingere a sesizării ca 
neîntemeiate sunt definitive și nu pot fi contestate în Plenul colegiului disciplinar.” 
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probelor colectate în timpul verificării de către inspectorul-judecător și propunerea privind respingerea 

sesizării sau admiterea acesteia de către Colegiul Disciplinar cu încadrarea juridică a faptei ca abatere 

disciplinară.” 

d) Verificarea admisibilității de către Completul de admisibilitate 
Mai multe opinii aderă la opțiunea de a exclude etapa verificării admisibilității de către Completele de 

admisibilitate. Astfel, din perspectiva funcțională este considerat oportun ca admisibilitatea să fie  verificată 

chiar de către Inspecția Judiciară în cadrul procedurii de verificare inițială, fără a fi nevoie de un complet 

special din cadrul colegiului disciplinar.22 Excluderea acestei etape rezultă inclusiv din logica în care 

operează actualmente Inspecția Judiciară față de Completul de admisibilitate. Astfel, conform modelului 

care operează acum,  

Inspecția poate : 

- declara sesizarea inadmisibilă ; 

- prin Raport propune intentarea procedurii disciplinare. 

Apoi Completul de admisibilitate : 

- verifică admisibilitatea sesizării.  

 

Considerăm că această verificare este una care dublează în principiu competența Inspecției și creează un 

filtru care nu se încadrează logic în etapele procedurii disciplinare. Mai mult, s-a constatat că la etapa 

verificării admisibilității, în cauzele examinate în anul 2016 durata de la depunerea contestației până la 

emiterea hotărârii de către Completul de Admisibilitate perioada a variat între o lună și 12 luni, 

reprezentând în medie 7 luni. Totodată conform informației prezentate în Raportul de activitate pentru 

anul 2016, rata de admitere a contestațiilor împotriva Rapoartelor Inspecției este de 17%. 

 

Recomandare. Etapa verificării admisibilității de către Completele de Admisibilitate a Colegiului Disciplinar 

este oportun de a fi exclusă, cu consolidarea respectiv a unui șir de competențe ale  Inspecției, inclusiv în 

privința intentării procedurii disciplinare, verificării admisibilității, exercitării funcției de încadrare juridică a 

faptei ca abatere disciplinară, propunerea sancțiunii ce urmează a fi stabilită judecătorului. Eventual, pot fi 

menținute completele care vor examina contestațiile împotriva deciziilor de respingere a sesizărilor ca 

„(vădit) neîntemeiate” (a se vedea recomandarea de la secțiunea c). 

 

II. COMPETENȚELE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII CARIEREI JUDECATORILOR 
a) Cadrul de reglementare a competențelor în domeniul gestionării carierei judecătorilor 

 Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului ; 

 Legea nr. 154 din  05.07.2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor ; 

 Legea nr. 152 din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției ; 

 Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 211/8  din 5 martie 2013, disponibil la: 

http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulamentselectie.pdf 

 Regulamentul privind organizarea concursului pentru funcția de judecător din 15 octombrie 2014, aprobat 
prin Hotărârea CSM nr. 741/31, disponibil la: http://www.csm.md/files/Acte_normative/p5.pdf 

 Regulamentul privind organizarea activității Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din 22 ianuarie 
2013, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 60/3, disponibil la: 
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Regul_activ_%20coleg_%20selec.pdf 

                                                           
22 A se vedea Cristi Danileț, Dr Axel G Koetz Ion Graur, supra cit., pag. 30. 

http://www.csm.md/files/Acte_normative/regulamentselectie.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/p5.pdf
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Regul_activ_%20coleg_%20selec.pdf
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 Regulamentului privind organizarea activităţii  Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor din 22 
ianuarie 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 59/3; 
http://www.csm.md/files/Acte_normative/Regul_%20activ_%20coleg_%20eval_%20APROBAT.pdf 

 Regulamentul cu privire la organizarea și funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii din 15 septembrie 

2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/26; 

 Regulamentul cu privire la Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de 

judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti ; 

 Regulamentul privind criteriile și procedura transferului judecătorilor în cazul redistribuirii posturilor de 

judecător, reorganizării sau dizolvării instanței judecătorești din 16 octombrie 2012, aprobat prin Hotărârea 

CSM nr. 644/31, disponibil 

la:http://www.csm.md/files/Acte_normative/Regulament_redistribuire_reorganizare_dizolvare.pdf 

 Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, din 5 martie 2013, 

aprobat prin Hotărârea CSM nr. 211/8, disponibil la 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347412 

 

b) Competențele CSM și a organelor subordonate în domeniul gestionării carierei judecătorilor 
Conform art. 10 al Legii privind statutul judecătorilor, „procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de 

judecător se desfășoară potrivit unor criterii obiective bazate pe merit, ținând seama de pregătirea 

profesională, de integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor.”  

Conform reglementărilor de bază în acest domeniu, judecătorii judecătoriilor şi judecătorii curţilor de apel 

se numesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi prin concurs, de către Preşedintele Republicii, la 

propunerea CSM. Judecătorii CSJ sunt numiţi de către Parlament, la propunerea CSM. Preşedintele 

Republicii poate respinge o singură dată candidatura propusă de către CSM pentru numirea în funcţia de 

judecător pe 5 ani sau până la atingerea plafonului de vârstă şi numai în cazul depistării unor probe 

incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare de către acesta a 

legislaţiei sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. La propunerea repetată a 

Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea în 

funcţia de judecător pe 5 ani sau până la atingerea plafonului de vârstă în termen de 30 de zile de la data 

parvenirii propunerii repetate. 

În subordinea CSM, funcționează două organe ce dispun de competențe în domeniul gestionării carierei 

judecătorilor : 

- CEPJ – Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor și 

- CSCJ – Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. 

Conform art. 17 din Legea privind selecţia, evaluarea, performanţelor şi cariera judecătorilor, nr. 154 din 

05.07.2012, CEPJ are următoarea competenţă: 

- examinează dosarele judecătorilor supuşi evaluării, actele prezentate de către aceştia; 

- organizează şi desfăşoară interviuri cu judecătorii supuşi evaluării; 

- adoptă hotărâri cu privire la judecătorii supuşi evaluării; 

- desemnează membrii colegiului responsabili de observarea activităţii desfăşurate de judecătorii 

evaluaţi în cadrul şedinţelor de judecată. 

Conform art. 5 din Legea privind selecţia, evaluarea, performanţelor şi cariera judecătorilor,  nr. 154 din 

05.07.2012, CSCJ are următoarea competenţă: 

- examinează dosarele candidaţilor la funcţia de judecător, și care solicită promovarea la instanţe, 

numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, transferul la o 

instanţă; 

-  organizează şi desfăşoară interviuri cu candidaţii la funcţia de judecător, cu judecătorii care solicită 

promovare, cu cei care solicită numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă, 

precum şi cu cei care solicită transferul; 

http://www.csm.md/files/Acte_normative/Regulament_redistribuire_reorganizare_dizolvare.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347412
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- oferă punctaj candidaţilor potrivit criteriilor de selecţie; 

- adoptă hotărâri motivate privind acceptarea sau respingerea candidaţilor pentru ocuparea funcţiei 

de judecător, privind promovarea judecătorilor, privind numirea judecătorilor în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi privind transferul judecătorilor şi le prezintă CSM 

spre examinare a doua zi după expirarea termenului de contestare a hotărârilor. 
 

1. Obiectivitatea procedurii de selecție a judecătorilor 
 

Conform legislației, selecția și promovarea judecătorilor, precum și numirea în funcția de președinte și 
vicepreședinte se face în baza deciziei CSCJ, hotărârile acestuia fiind finale, dacă nu sunt contestate la CSM.  
Prin urmare, legislatorul a intenționat ca acei candidați care au acumulat cel mai înalt punctaj la CSCJ vor fi 
numiți, promovați sau transferați de CSM, care deține competența de a examina hotărârile CSCJ și de a face 
propuneri Președintelui țării sau Parlamentului cu privire la numirea sau promovarea judecătorilor. 
 
Doar în cazuri de excepție, când hotărârea CSCJ este contestată la CSM sau la cunoștința CSM sunt aduse 
fapte noi, necunoscute de CSCJ la momentul luării deciziei, CSM ar trebui să adopte o hotărâre prin care 
numește, promovează sau transferă un candidat cu un punctaj mai mic sau, în general, respinge numirea, 
promovarea sau transferul. Însă în asemenea situație, hotărârea CSM urmează a fi motivată detaliat, în 
temeiul criteriilor de evaluare din Regulament, iar atunci când resping un anumit candidat să indice expres 
cum a reevaluat punctajul candidaților. 
 
În cadrul misiunii de monitorizare pentru perioada ianuarie 2015-martie 2016,23CRJM a repertoriat 4 cazuri 
în care candidații cu un punctaj mai mic au fost propuși de către CSM și desemnați de Președintele 
Republicii sau Parlament în funcția de judecător în instanțe ierarhic superioare.24 

 

Argumentul reținut în mod constant de CSM atunci când adoptă deciziile în această sferă de competență 

este următorul: 

„Potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, CSM adoptă hotărâri 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 CSM.” 

Această practică nu este conformă obiectivelor de asigurare a transparenței și obiectivității procesului de 

selecție și numire a judecătorilor în virtutea principiului meritocrației. Neîntrunirea numărului necesar de 

voturi de către un candidat trebuie să fie motivată de considerentele obiective care au stat la baza deciziei 

majorității. 

Totodată, dincolo de caracterul vicios al unei atare practici, motivarea prin „neîntrunirea numărului necesar 
de voturi”, aceasta este una care nu corespunde obiectivelor legislației în domeniu. Or, raționamentul 
creării CSCJ a fost de a acorda acestuia o competență discreționară față de CSM în privința examinării 
candidaților la funcția de judecător, CSM având doar competența de a accepta hotărârile sau de a le trimite 
spre reexaminare în cazul contestațiilor. Propunerea la funcția de judecător a altor candidați decât cei care 

                                                           
23 I. Guzun, S. Macrinici, Raportul de monitorizare, Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica 
Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016, CRJM, Fundația Soros-Moldova în cadrul proiectului „Promovarea mecanismelor eficiente 
de responsabilizare a judecătorilor în Moldova”, Chișinău, 2016. 
24A se vedea hotărârile CSM nr. 172/8 din 10 martie 2015, nr. 495/20 din 30 iunie 2015, nr. 7/2 din 26 ianuarie 2016, nr. 15/2 din 26 
ianuarie 2016. 
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au primit cel mai înalt punctaj la CSCJ poate fi logic explicată doar în cazul în care candidații cu un punctaj 
mai înalt nu sunt compatibili cu funcția de judecător.25 
 
În conformitate cu pct. 18 al Regulamentului CSM privind organizarea concursului pentru funcția de 
judecător prevede intervievarea candidaților. Întrebările adresate candidaților, după observațiile făcute de 
CRJM se referă de regulă la media academică de la facultate sau INJ și, eventual, dacă ar alege o altă 
instanță judecătorească decât pentru cea pentru care a concurat.26 Nu a fost observată o abordare clară a 
obiectivelor interviului susținut în fața CSM.  
 
Pct. 19 al Regulamentului privind organizarea concursului pentru funcția de judecător prevede că „în cadrul 
dezbaterilor asupra desemnării unui anumit candidat pe postul anunțat în concurs, CSM va emite o hotărâre 
motivată care nu va putea fi contradictorie cu concluzia de punctare apreciată de către Colegiul de selecție.”  
 
Totuși, prevederile pct. 19 și 20 ale Regulamentului privind organizarea concursului pentru funcția de 
judecător acordă CSM posibilitatea de a da o apreciere nouă criteriilor în baza cărora candidații au fost 
evaluați de INJ și CSCJ în următoarele circumstanțe: 
1) acordarea priorității candidatului care are vechime în muncă față de alt candidat sau candidatului care se 
prezumă a avea o mai bună organizare a muncii, o mai bună auto-motivare sau nivel mai înalt de integritate 
și reputație ireproșabilă (pct. 19); 
2) derogarea de la regula generală de desemnare a unui candidat conform art. 2 al Legii nr. 544, ținând cont 
de împuternicirile și competența judecătorului desemnat (instanța militară, instanța comercială), de 
vechimea în magistratură în cazul revenirii în sistemul justiției (pct. 20). 
 
Regulamentul privind organizarea concursului pentru funcția de judecător mai prevede că, în cazul în care 
doi sau mai mulți candidați încadrați în același concurs au obținut la CSCJ un punctaj egal, CSM va decide în 
funcție de caz, prin hotărâre motivată, cui va da prioritate de a fi propus pentru numirea în funcție de 
judecător (pct. 19 al Regulamentului CSM privind organizarea concursului pentru funcția de judecător). 
 
Temeiurile care sunt prevăzute de Regulamentul privind organizarea concursului pentru funcția de 
judecător pentru acordarea unei noi aprecieri a criteriilor în baza cărora candidații au fost evaluați sunt 
expres stabilite. Cu toate acestea, CSM în perioada aprilie-decembrie 2016 care a fost examinată în cadrul 
prezentei misiuni, la 3 concursuri a propus candidatura unui judecător care a obținut un punctaj mai mic 
decât un alt contracandidat.27 La unul din concursurile desfășurate în perioada aprilie-decembrie 2016, doi 
candidați au obținut un punctaj egal, CSM propunând candidatura unuia dintre aceștia fără a comunica 
motivele.28 
 
O serie de concursuri au fost considerate eșuate pentru lipsa întrunirii de numărului necesar de voturi de 
către candidați.29 

                                                           
25 N. Hriptievschi, I. Guzun, I. Chirtoacă, V. Gribincea, Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilităţi sau garanţii 

suplimentare?, CRJM, Fundația Soros-Moldova în cadrul proiectului „Promovarea mecanismelor eficiente de responsabilizare a 

judecătorilor în Moldova” Chișinău, 2015, pag. 17. 
26 Ibid., pag. 16. 
27Hotărârea CSM nr. 407/18 cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea a două funcţii vacante de judecător la 
Judecătoria Vulcănești din 07 iunie 2016 ; Hotărârea CSM nr. 808/33 cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea 
funcției de președinte la Judecătoria Cimișlia din 29 noiembrie 2016 ; mun. Chişinău ; Hotărârea CSM nr. 232/11 din 12 aprilie 2016 
cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.  
28Hotîrârea CSM nr. 427/19 cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel 
Chișinău din 21 iunie 2016. 
2929Hotărârea CSM nr. 428/19 cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de 
Apel Comrat din 21 iunie 2016 ; Hotărârea CSM nr. 711/30 cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante 
de judecător la Curtea Supremă de Justiție din 01 noiembrie 2016 ; Hotărârea CSM nr. 805/33 cu privire la desfășurarea concursului 
pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Chișinău 29 noiembrie 2016 ; Hotărârea CSM nr. 811/33 cu privire la 
desfășurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte la Judecătoria Anenii Noi 29 noiembrie 2016 ; Hotărârea CSM  nr. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/18/407-18.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/18/407-18.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/808-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/808-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/11/232-11.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/11/232-11.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/19/427-19.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/19/427-19.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/19/428-19.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/19/428-19.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/30/711-30.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/30/711-30.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/805-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/805-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/811-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/811-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/825-33.pdf
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Recomandare. Se consideră oportună schimbarea practicii CSM în concordanță cu prevederile legale citate 
în prezenta secțiune. Hotărârea de a refuza numirea candidatului (concurs eșuat) sau a unui candidat cu un 
punctaj mai mic obținut la CSCJ trebuie să fie motivată explicit de către CSM în baza reevaluării criteriilor de 
evaluare a CSCJ sau dacă CSM dispune de informații care denotă incompatibilitatea candidatului cu funcția 
de judecător. În cazul situației de stabilire a incompatibilității, candidatul urmează a fi exclus din Registrul 
candidaților. 

 

2. Organizarea concursurilor în mod echitabil pentru candidați 
 
Mecanismul reținut în practica CSM pentru suplinirea posturilor vacante este unul care nu oferă condiții 
echitabile candidaților de accede la funcția de judecător. Astfel, practica de a anunța concursuri pentru 
funcțiile vacante odată cu apariția acestora, generează pentru judecători imposibilitatea de a candida 
pentru o instanța în care ar dori să exercite această funcție. Posibilitatea planificării carierii este un aspect 
important al activității judecătorilor și ar trebui să fie asigurat pentru corpul judecătorilor de către CSM. 
Registrul reprezintă un instrument care permite aplicarea acestui model fără mari dificultăți.  
 
Acest aspect problematic a fost prezentat de CRJM, care notează „Concursurile pentru numirea în funcția de 
judecător, promovarea într-o instanță superioară, transferul la o instanță de același nivel sau la una 
inferioară, precum și numirea în funcția de președinte sau vicepreședinte de instanță sunt organizate pentru 
fiecare post separat, fără o previzibilitate pentru potențialii candidați.”30 
 
Înainte de modificare Legii în anul 2012, absolvenții INJ participau la concurs în baza mediei de la absolvire. 

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de 

judecător indica dreptul absolventului INJ de a-și alege postul vacant scos la concurs în ordinea 

descrescătoare mediei generale obținute la absolvire. Această normă a fost abrogată prin adoptarea 

Hotărârii CSM nr. 741/31 din 15 octombrie 2013.31 În prezent, Regulamentul privind modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti prevede înscrierea solicitantului în Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea 

funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, în ordinea 

descrescătoare a punctelor acumulate faţă de ceilalţi candidaţi. Cu toate acestea, norma menționată nu are 

nici o aplicabilitate practică pentru candidați. 

Practica altor state 
Practica României, similară Franței, acordă candidaților cu un rezultat academic mai înalt posibilitatea de a 
fi afectați unei instanțe care constituie prima lor alegere. Scorul academic al candidaților este unicul criteriu 
reținut pentru numirea în funcție, organul de autoadministrare (CSM) nedispunând de competențe de 
reevaluare a candidaților. 
 

Recomandare. Schimbarea practicii CSM de gestionare a carierei judecătorilor și înscrierea candidaților în 
Registru în ordine descrescătoare punctajului obținut astfel încât aceștia să-și poată exercita dreptul de a-și 
alegea instanța în care să profeseze dintre locurile vacante în instanțele RM. Acest drept ar putea fi 
exercitat doar în contextul în care concursurile de suplinire a posturilor vacante ar fi organizate o dată pe 
an.  

                                                                                                                                                                                                 
825/33 cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Strășeni 29 noiembrie 
2016. 
30 I. Guzun, S. Macrinici, Raportul de monitorizare, Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica 
Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016, CRJM, Fundația Soros-Moldova în cadrul proiectului „Promovarea mecanismelor eficiente de 
responsabilizare a judecătorilor în Moldova”, Chișinău, 2016. 
31 N. Hriptievschi, I. Guzun, I. Chirtoacă, V. Gribincea, Selectarea și cariera judecătorilor – dublări de responsabilităţi sau garanţii 
suplimentare?, supra cit., pag. 9. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/825-33.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/33/825-33.pdf
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3. Propunerea candidaților Președintelui RM 
În conformitate cu prevederile legislației în domeniu, în cazul în care Președintele Republicii respinge 
candidatura propusă, CSM poate propune aceeași sau altă candidatură pentru funcția vacantă cu votul a 
două treimi din membrii săi. Refuzul Președintelui de numire în funcție trebuie să fie motivat. Odată remise 
către CSM materialele pentru re-examinare, Inspecția Judiciară, în temeiul art. 71 alin. (6) lit. d) al Legii nr. 
947, studiază temeiurile respingerii de către Președintele Republicii Moldova a candidaturii propuse de 
CSM pentru numirea în funcția de judecător cu prezentarea unei note informative adresate CSM, care va 
pune în discuție propunerea repetată doar dacă candidatul insistă asupra propunerii repetate.  
 
În perioada monitorizată de către CRJM, au fost repertoriate mai multe cazuri de refuz din partea 

Președintelui. Printre motive, s-a invocat discreditarea justiției, lipsa obiectivității, deţinerea unor averi 

nejustificate, existența unor probleme de integritate ș.a. În cel puțin trei cazuri, CSM a propus repetat 

aceeași persoană, fără însă a-și motiva hotărârea, în special cu privire la temeinicia motivelor invocate în 

refuzul Președintelui.32 

În perioada aprilie-decembrie 2016, monitorizată în cadrul prezentei misiuni a fost adoptată o singură 

hotărâre a CSM cu privire la propunerea repetată a unui magistrat Președintelui Republicii.33 Hotărârea 

CSM nr. 514/22 din 26 iulie 2016 oferă anumite argumente reținute de CSM pentru înaintarea repetată a 

candidatului respins de Președinte prima dată. Astfel, CSM a considerat elementele ce au stat la baza 

Avizului negativ al Serviciului de Informație și Securitate cu nr. 5/193 din 17.02.2015, potrivit căruia au fost 

identificați factori de risc specificați în art. 4 lit. a) din Legea privind verificarea titularilor și a candidaților la 

funcții publice ca fiind neconfirmate, „simpla indicare a faptului că rezultatul măsurilor desfăşurate de către 

organul de verificare aplicate în privinţa unui funcţionar public sau a unei persoane cu statut de demnitate 

publică denotă factori de risc, făcîndu-se trimitere la un articol din lege, nu poate constitui temei pentru a-l 

considera incompatibil pe judecătorul în discuție”.   

În acest gen de situații, apare o dificultate în ceea ce ține de aprecierea obiectivă de către CSM și Inspecția 

judiciară a temeiurilor care au stat la baza refuzului Președintelui de a accepta un anumit candidat în 

legătură cu faptul că membrii CSM și judecătorii inspectori nu dispun de acces la secretul de stat, iar lipsa 

informaţiei ce denotă factorii de risc specificaţi la art. 4 lit. a) din Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008, 

limitează posibilitatea unei verificări suplimentare. 

În prezent, urmează a fi aprobat de Guvern un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 

245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat care va permite accesul la secret de stat pentru 

Președintele CSM.34Președintele CSM a fost inclus în anexa respectivă în virtutea funcției de conducător al 

unei instituții publice, activitatea căreia implică și examinarea informației atribuite la secretul de stat. 

Ulterior, la demersul Președintelui CSM, SIS va perfecta dreptul de acces la secretul de stat pentru membrii 

CSM-ului care nu au în prezent acest drept și, după caz, pentru angajații aparatului acestuia. Procedura 

respectivă este reglementată de Legea nr. 245 cu privire la secretul de stat.35 

                                                           
32 Ibid., pag. 19. 
33Hotărârea CSM nr. 514/22 din 26 iulie 2016 cu privire la informația Președintelui Republicii Moldova și Nota informativă a 
Inspecției judiciare, referitor la respingerea candidaturii judecătorului Grigori Colev, pentru numire în funcție de vicepreședinte al 
Curții de Apel Comrat și cererea magistratului privind propunerea repetată pentru numire în funcția solicitată. 
34Proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Nota 
informativă la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Sinteza 
obiecțiilor și propunerilor la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat. 
35 A se vedea art. 22 și 24 a Legii. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/22/514-22.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/22/514-22.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/22/514-22.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2016/august/proiect_modif_L_secret_de_stat.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2016/august/Nota_modif_L_secret_de_stat.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2016/august/Nota_modif_L_secret_de_stat.pdf
http://www.particip.gov.md/public/documente/131/sinteza/ro_3685_21sintezamodifLsecretdestat.pdf
http://www.particip.gov.md/public/documente/131/sinteza/ro_3685_21sintezamodifLsecretdestat.pdf
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Prin urmare, acest proiect ar trebui să permită o apreciere mai obiectivă a motivelor respingerii unui 

candidat de către Președinte și prin urmare, să nu mai reprezinte o situație constantă înaintarea repetată a 

aceluiași candidat Președintelui.  

Recomandare. Cu privire la practica CSM privind propunerea repetată a judecătorului, considerăm că 

această competență a CSM ar trebui aplicată în continuare doar în situații excepționale, cu motivarea 

temeiurilor ce au stat la baza unei propuneri repetate.  

Totodată, urmează a fi reținut faptul că numărul de voturi prin care se propune o candidatură în mod 

repetat (cel puțin 2/3 din voturi) trebuie indicat în mod expres, or în prezent aceasta nu este o practică 

constantă a CSM.36 

4. Eliberarea din funcție a judecătorului în baza cererii de demisie 
Reglementările specifice în domeniu și practica CSM 

În conformitate cu art. 20, CSM examinează chestiunile ce țin de demisia judecătorilor. În acest context, 

președintele CSM înaintează Preşedintelui RM sau, după caz, Parlamentului hotărârile privind demisiile 

(alin. (4) art. 20 al Legii cu privire la CSM). În anul 2016, CSM a adoptat 43 de hotărâri în acest sens.37 

 

Eliberarea din funcție a judecătorului fără a fi sancționat disciplinar sau condamnat îi oferă dreptul la o 

indemnizație unică de concediere prevăzută la art. 26 alin. (3) și stabilirea pensiei speciale în condiţiile art. 

32 al Legii nr. 544 din 20 iulie 1995. 

 

În legătură cu exercitarea acestei competențe de către CRJM și media au fost semnalate în acest sens că 

mai multe cereri de demisie pe parcursul anului 2015 au fost acceptate de CSM deși în privința 

judecătorilor în cauză erau inițiate cauze disciplinare sau penale.38 Această practică este una constantă, or  

CSM aplică nu a adoptat o practică în sensul în care să fie excluse cazurile în care judecătorii sancționați 

disciplinar sau penal să nu beneficieze de aceste prevederi. 

 

Cu toate acestea urmează a fi reținut că legislația așa cum este formulată în prezent a avut drept obiectiv 

anume evitarea acestei situații, or judecătorul demisionat în baza art. 25 alin. (1) lit. b), f ), g) și i) își pierde 

dreptul la indemnizația unică de concediere și la stabilirea pensiei speciale. În aceste circumstanțe, 

judecătorul ar putea fi considerat ca persoană fără o reputație ireproșabilă și, respectiv, nu va putea fi 

numit într-o serie de funcții pentru care reputația ireproșabilă este o condiție obligatorie pentru numirea în 

funcție (de ex., avocat, procuror, judecător la Curtea Constituțională, Avocat al Poporului ș.a.).39 

 

Necesită a fi luat în considerare faptul că dreptul la demisie este un drept stabilit de legislație pentru 

judecători în mod egal cu alte categorii profesionale. Acest temei este unul constant pus la baza hotărârilor 

adoptate de CSM în privința judecătorilor.  

 

Pe parcursul anului 2016 a fost prezentată de un membru CSM o opinie separată pe marginea cererii de 

demisie a judecătorului T. Boubătrîn. În privința acesteia exista la acel moment intentată o cauză penală de 

către Procuratura Generală, fapt ce nu-i permitea acesteia să beneficieze de o „plecare onorabilă din 

sistem”. În acest sens, a fost propusă  prin opinie separată suspendarea din funcție a judecătoarei vizate 

                                                           
36 Spre exemplu în Hotărârea CSM nr. 390/17 din 02 iunie 2015, s-a indicat numărul de voturi cu care s-a adoptat, iar în Hotărârea 
CSM nr. 514/22 din 26 iulie 2016 nu s-a indicat. 
37 Conform informației disponibile pe site-ul CSM, http://csm.md/hotariri-csm.html, informație vizualizată la 16 decembrie 2016.  
38 Guzun, S. Macrinici, Raportul de monitorizare, Transparenţa și eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica 
Moldova: ianuarie 2015 – martie 2016, CRJM, supra cit. 
39 Ibid., pag. 10. 

http://csm.md/hotariri-csm.html
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„până la rămânerea definitivă a hotărârii pe cauza respectivă” conform art. 24, alin. (1), lit. a) a Legii cu 

privire la statutul judecătorului.40 

 

Urmează a fi reținut că instituția suspendării din funcție nu poate anula dreptul judecătorului la demisie. În 

acest sens, merită a fi menționat că CSM urmează să aplice alte soluții oferite de legislație în vederea 

neadmiterii unor situații inechitabile de acordare a beneficiilor și garanțiilor funcției unor judecători 

demisionari care au fost sancționați ulterior în cadrul procesului disciplinar su penal. 

 

În conformitate cu articolul 26, alin. (7) al Legii „În cazul în care constată că judecătorul demisionat nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege, Consiliul Superior al Magistraturii sistează demisia 

judecătorului, acesta fiind în drept să atace hotărârea de sistare în instanţa judecătorească într-un termen 

de 10 zile de la data primirii copiei de pe hotărâre.”[…].  

 

Conform Legii nr. 544 cu privire la statutul judecătorului, art. 20, alin. (8) „Consiliul Superior al Magistraturii 

sistează demisia judecătorului şi dispune încetarea plăţii indemnizaţiei viagere lunare în condiţiile art.26 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului.” Articolul 25, alin. (31) : „Eliberarea din funcţie a judecătorului în 

baza temeiurilor specificate la alin. (1) lit. b), f), g) şi i) atrage lipsirea acestuia de dreptul la indemnizaţia 

unică de concediere, prevăzută la art. 26 alin. (3), şi la stabilirea pensiei în condiţiile art. 32. Judecătorii care 

cad sub incidenţa prezentului alineat vor avea dreptul la pensie pentru limită de vârstă conform condiţiilor 

generale stabilite de Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.” 

 

Conform art. 7, alin. (1) al Legii nr. 178 „Sancţiunile disciplinare se aplică judecătorilor în funcţie şi 

judecătorilor demisionaţi pentru faptele comise în timpul exercitării mandatului de judecător.” Iar în 

conformitate cu alin. (6) al aceluiași articol „În cazul aplicării faţă de judecătorul demisionat a sancţiunii 

disciplinare prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. d), acestuia îi va fi retrasă indemnizaţia unică de concediere şi îi 

va fi recalculată pensia, potrivit art. 25 alin.(31) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului.” 

 

Totodată, semnalăm adoptarea de către Curtea Constituțională a deciziei nr. 26 din  29.04.2016 de 

inadmisibilitate a sesizării nr. 17a/2016  privind controlul constituționalității Decretului  Președintelui 

Republicii Moldova nr. 1906-VII din 12 ianuarie 2016 (eliberarea din funcție a unui judecător), care conține 

o interpretare a legislației în domeniu.41 

 

În speță, CSM a propus Preşedintelui RM eliberarea din funcţie a judecătorului Ivan Busuioc în baza cererii 

de demisie.42 Preşedintele a respins însă solicitarea CSM privind eliberarea din funcţie a judecătorului în 

baza cererii de demisie, menționând că în privinţa acestuia a fost pronunțată o sentință de condamnare în 

legătură cu săvârșirea unei infracțiuni din imprudență, menținută fără modificări de Curtea de Apel 

Chișinău la 11 martie 2015. CSM a propus repetat Preşedintelui eliberarea din funcție a judecătorului 

Busuioc în baza cererii de demisie.43 Preşedintele a expediat CSM un demers, prin care a solicitat revizuirea 

hotărârii sale, pe motiv că sentinţa de condamnare a judecătorului Busuioc a devenit irevocabilă la 19 

noiembrie 2015. CSM a respins solicitarea Președintelui, menționând că la momentul depunerii cererii de 

demisie de către judecător nu exista un alt motiv pentru eliberarea sa din funcție. 44 La 12 ianuarie 2016 

                                                           
40 Hotărârea CSM nr. 352/16 din 24 mai 2016 disponibilă la : http://csm.md/files/Hotaririle/2016/16/352-16.pdf, opinia separată 
disponibilă la : http://csm.md/files/Hotaririle/2016/16/352-16-opinia.pdf.  
41 Disponibilă la http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366964&lang=1 
42Hotărârea nr. 989/32 din 9 decembrie 2014. 
43Hotărârea nr. 267/12 din 7 aprilie 2015. 
44Hotărârea nr. 943/38 din 8 decembrie 2015. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/16/352-16.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2016/16/352-16-opinia.pdf
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=366964&lang=1
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Preşedintelui Republicii a emis Decretul nr. 1906-VII cu privire la eliberarea domnului Ivan Busuioc din 

funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, în legătură cu pronunţarea hotărârii definitive de 

condamnare, potrivit articolului 25 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr. 1906-VII din 12 ianuarie 2016 a fost supus controlului 

constituționalității.  

 

Curtea Constituțională a statuat că deși Parlamentul sau Președintele doar validează decizia CSM cu privire 
la eliberarea din funcție a judecătorilor, pe care nu o poate nici cenzura, nici refuza, verificarea legalităţii 
acesteia fiind competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti (HCC nr. 21 din 25 iulie 2013), Curtea reține 
că Președintele nu a avut dreptul să invoce în decretul prezidenţial alt temei de eliberare din funcţie decât 
cel stabilit de CSM. 
 
Prin urmare, Curtea reține că, deși Decretul nr. 1906-VII din 12 ianuarie 2016 cu privire la eliberarea din 
funcție a judecătorului Ivan Busuioc a fost emis cu încălcarea procedurii de adoptare, Curtea constată că, în 
speţă, în procesul de emitere a decretului de eliberare din funcţie a intervenit o hotărâre definitivă și 
irevocabilă (decizia CSJ din 28 octombrie 2015) de condamnare a judecătorului vizat de decizia CSM 
nr.989/32 din 9 decembrie 2014. 
 
Această jurisprudență a Curții Constituționale validează interpretarea legislației în sensul în care, atunci 
când se va stabili un alt temei de eliberare din funcție decât demisia, fie și posterior Hotărârii CSM  acesta 
va trebui reținut de CSM. 
 

Recomandare. Reieșind din legislația în vigoare și interpretarea Curții Constituționale, considerăm posibilă 
remedierea problemelor identificate prin schimbarea practicii CSM. În acest sens, odată cu pronunțarea 
unei hotărâri definitive de condamnare a judecătorului sau aplicarea sancțiunii disciplinare prin eliberarea 
din funcție, CSM urmează să aplice art. 20, alin. (8) a Legii cu privire la statutul judecătorului privind sistarea 
demisiei judecătorului şi dispunerea încetarea plăţii indemnizaţiei viagere lunare în condiţiile art. 26 al 
aceleiași Legi. 
De asemenea, în cazul în care există o procedură disciplinară în curs, aceasta va fi examinată până la luarea 
unei hotărâri finale, independent de demisia judecătorului, care nu va constitui temei de încetare a 
procedurii disciplinare. 
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III. COMPETENȚELE ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII INSTANȚELOR DE 

JUDECATA 
a) Reglementările specifice și practica de implementare a competențelor în domeniu 

Conform art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la CSM, CSM dispune de serie de competenţe în domeniul 
administrării instanţelor judecătoreşti: 
- audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea organizatorică, 

materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti; 
- aprobă Regulamentul privind modul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele 

judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces; 
- examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor 

instanţelor judecătoreşti; 
- prezintă anual, dar nu mai târziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un 

raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent; 
- aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi 

eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni 
disciplinare; 

- acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti. 
 

 
Prin stabilirea unor competențe în domeniul administrării economico-financiare, dintre care cea mai 
importantă competență este elaborarea și propunerea bugetelor instanţelor judecătoreşti Parlamentului,45 
CSM-ului i-au fost extinse competențele într-un domeniu  care este de regulă nespecific „consiliilor 
judiciare”. Din acest punct de vedere nu există un standard definit vizavi de competențele  exercitate în 
domeniul administrării economico-financiare și tehnico-materiale a instanțelor de judecată.  
 
Competența CSM-ului în domeniul economico-financiar este suplinită de o serie de competențe ale 
Agenției de administrare a instanţelor judecătoreşti creată prin reorganizarea Departamentului de 
administrare judecătorească (DAJ) prin Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26 mai 2016. Această Hotărâre de 
Guvern păstrează în sarcina Agenției o serie de atribuții de ordin economico-financiar dar și de asigurare 
tehnico-materială care rezultă din rolul de instituție specializată în acest sens. 
 
Astfel, Agenția a preluat gestionarea portalului unic al instanţelor judecătoreşti, lansat de către DAJ. 
Agenția (DAJ) achiziţionează anual serviciile pentru mentenanţa sistemului informaţional judecătoresc 
(PIGD) şi SRS Femida.  
 
De asemenea, trebuie să remarcăm că sediile instanţelor judecătoreşti sunt transmise de către Guvern în 
gestiunea Ministerului Justiţiei și, drept urmare, sînt administrate de către Agenție.  Astfel, resursele 
financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat pentru întreținerea clădirilor instanțelor de 
judecată nu pot fi transmise CSM, care nu este o autoritate administrativă din subordinea Guvernului. 
Conform art. 55 din Legea nr. 514 privind organizarea judecătorească este prevăzut faptul că ministerul 
Justiției exercită controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice. 
 
Astfel, Agenția este autoritatea care coordonează alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru 
investiţiile capitale ale instanţelor, procurarea serviciilor IT şi echipamentului. În rest, executori primari ai 
bugetelor sunt instanţele judecătoreşti. 
 

                                                           
45 Art. 22 alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească stabileşte că mijloacele financiare necesare bunei funcţionări a 
instanţelor judecătoreşti sînt aprobate de Parlament, la propunerea CSM. 
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b) Standarde internaționale  
Conform pct. 40 şi 41 a  Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu 
privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile ''Consiliile judiciare, acolo unde există, sau 
alte autorităţi independente care au responsabilitatea administrării instanţelor judecătoreşti, instanţelor 
înseşi şi/sau organizaţiile profesionale a judecătorilor pot fi consultate în procedura de elaborare a 
bugetului sistemului judiciar"... Judecătorii trebuie să fie încurajaţi să se implice în administrarea instanţelor 
judecătoreşti" 
 
În acest sens este relevant și Avizul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 10 (2007) care 
indică : „Jn opinia CCJE instanţele nu sunt cu adevărat independente decît dacă dispun de un buget propriu, 
administrat de o instanţă independentă a puterii executive sau legislative, indiferent dacă este vorba despre 
Consiliul Justiţiei sau o Agenţie independentă”. 
 

1. Dublarea competențelor între CSM și Agenția de administrare a instanţelor judecătoreşti  
Modelul mixt prezent în RM cu implicarea atât a Agenției cât și a CSM-ului în procesul de administrare 

economico-financiară și tehnico-materială a instanțelor de judecată naște colizii de competențe și 

replicarea unor atribuții. Dificultățile practice care rezultă din exercitarea acestui gen de atribuții de către 

organul de autoadministrare judecătorească țin de necesitatea unei colaborări cu executivul, planificare 

bugetară coerentă cu alte obiective bugetare, lipsa unor resurse proprii, etc. Din acest considerent,  este 

necesar o delimitare clară a competențelor care i-au fost atribuite CSM în acest domeniu. 

În principal sunt remarcate replicări ale atribuțiilor Agenției de către direcțiile Secretariatului CSM care nu 

sunt prevăzute de legislație, dar au început a fi exercitate în practică.  

Nu este clar dacă acest set de atribuții au început să fie exercitate de către secretariatul CSM ca urmare a 

unei necesități reale cauzată de realizarea defectuoasă a acestor atribuții de către Agenție/DAJ sau este pur 

și simplu rezultatul unei tendințe a CSM de a îngloba activitățile desfășurate de către Agenție. 

Considerăm însă că modelul reținut pentru exercitarea în comun a atribuțiilor de CSM și Agenție în anumite 

privințe implică în prezent necesitatea unei colaborări sporite, în special în domeniul elaborării proiectului 

bugetului instanțelor. 

În privința altor duplicări de competență evidențiate în tabelul de mai jos, urmează ca acestea să fie excluse 

ținând cont de modul în care au fost distribuite de legislator, orientarea activității CSM pe activitățile ce țin 

in de gestiunea carierei judecătorilor care reprezintă pivotul activității sale, colaborarea inter-instituțională, 

comunicarea reciprocă a rezultatelor activității. 

În studiul său de monitorizare, CRJM a indicat de asemenea următoarele aspecte problematice în 
exercitarea competențelor de administrare a instanțelor de judecată de către CSM : 
- CSM nu a adoptat o politică de investiții capitale și îmbunătățire a echipamentului necesar pentru buna 

funcționare a instanțelor judecătorești și sistemului informatic și nu are un plan anual de investiții ; 
- CSM nu practică publicarea în avans a proiectelor bugetelor instanțelor de judecată, ceea ce știrbește 

substanțial din transparența activității CSM. Discutarea bugetelor instanțelor judecătorești trebuie să 
aibă loc în ședință publică, cu excluderea deliberărilor. 

 
În ceea ce privește, adoptarea unei politici de investiții capitale de către CSM, urmează a fi reținut că în 
cadrul ședinței din 20 decembrie 2016, au fost adoptate de către CSM „Normelor metodologice privind 
prioritizarea proiectelor de investiții capitale pentru instanțele judecătorești”.46 La data elaborării 
prezentului Raport această Hotărâre CSM nu era disponibilă pe pagina CSM. 
 

                                                           
46 A se vedea Agenga ședinței http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2016/37/Agenda37.pdf.  

http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2016/37/Agenda37.pdf
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Din analiza competențelor exercitate de Secretariatul CSM, rezultă că o serie de competențe pe care le 
exercită în prezent CSM în domeniul administrării judecătorești (în special Direcţia administrare 
judecătorească și Serviciul analiza statisticii judiciare) nu sunt expres atribuite prin Lege și reprezintă o 
replicare a competențelor exercitate de Agenția de administrare a instanţelor judecătoreşti. Cu toate 
acestea, Legea cu privire la CSM prevede  la art. 271 că secretariatul său furnizează asistenţă organizatorică 
şi administrativă Consiliului şi a organelor din subordinea Consiliului, iar atribuțiile exercitate de secretariat 
nu se justifică în toate cazurile prin prisma competențelor CSM stabilite la art. 4. 
Pentru mai multă claritate a definirii competențelor în acest sens, s-a optat pentru prezentarea tabelară a 
concluziilor. 
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Competențele exercitate de către 
Secretariatul CSM  

Competențele exercitate de către Agenția de 
administrare a instanţelor judecătoreşti 

Comentarii/Recomandări 

- organizează procesul de elaborare a 
proiectului bugetului şi planificării 
cheltuielilor de către judecătorii şi curţile 
de apel; 

- generalizează propunerile de buget, 
devizelor de cheltuieli şi a planurilor 
secundare de finanţare prezentate de 
către judecătorii şi curţile de apel, 
verificarea justificării calculelor şi notelor 
explicative;  

- contribuie la elaborarea/actualizarea şi 
raportarea privind executarea acţiunilor 
preconizate în cadrul bugetar pe termen 
mediu pentru judecătorii şi curţile de 
apel; 

- verifică şi generalizează rapoartele 
financiare prezentate de către 
judecătorii şi curţile de apel şi întocmirea 
raportului final; 

- coordonează planificarea investiţiilor şi reparaţiilor 
capitale pentru instanţele judecătoreşti şi 
coordonează alocarea fondurilor de la bugetul de stat 
în acest scop; 

- efectuează auditul intern în cadrul instanţelor 
judecătoreşti; 

- prezintă pentru informare Ministerului Justiţiei şi 
CSM rapoartele misiunilor de audit intern în cadrul 
judecătoriilor şi curţilor de apel; 

- acordă suport consultativ instanţelor judecătoreşti 
pentru asigurarea eficacităţii sistemului de 
management financiar şi control; 

- oferă recomandări pentru îmbunătăţirea 
managementului financiar şi control; 

- elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului 
normativ privind finanţarea instanţelor judecătoreşti; 

- supraveghează utilizarea corectă, conform 
destinaţiei, a mijloacelor financiare alocate 
instanţelor judecătoreşti ; 

Aprobarea proiectului bugetului justiţiei de către CSM şi 
prezentarea acestuia direct Parlamentului este una din 
prerogativele care rezultă în mod expres din art. 4 a Legii cu 
privire la CSM. În Raportul de monitorizare realizat de CRJM au 
fost sesizate o serie de dificultăți referitor la bugetarea 
coerentă și echitabilă a necesităților în cadrul sistemului 
instanțelor de judecată pentru anul 2015.  
 
Totodată se constată că Hotărârea CSM cu privire la 
aprobarea proiectelor de buget a instanţelor judecătoreşti 
pentru anul 2017 și estimărilor pentru anii 2018-2019 
adoptată la 18 octombrie 2016, depășește plafonul de 
cheltuieli stabilite de Ministerul Finanțelor. Proiectul Legii 
bugetului de stat pentru anul 2017 se află la examinare în 
Parlament. 
 
Această hotărâre a CSM nu a fost coordonată cu Agenția și nu 
conține detalii cu privire la cheltuielile planificate.  
 
Cu toate acestea, Agenția, conform Hotărârii Guvernului nr. 650 
din 26 ai 2016 coordonează alocarea fondurilor de la bugetul de 
stat pentru investiţiile capitale ale instanţelor, dat fiind faptul că 
sediile instanţelor potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 
martie 2005 sunt gestionate de către Ministerul Justiției, la fel 
serviciile pentru întreţinerea sistemului informaţional 
judecătoresc (PIGD şi SRS Femida) sunt achiziţionate de către 
Agenție. 
 
Prin urmare, CSM deține un rol primar în elaborarea bugetelor 



32 

 

instanțelor, iar Agenția exercită o funcție de coordonare între 
organul de autoadministrare și executiv cu privire la investițiile 
capitale. 
 
În acest sens, eludarea competenței Agenției la etapa elaborării 
proiectului bugetului instanțelor afectează planificarea 
bugetară sustenabilă în privința investițiilor capitale ale 
instanțelor.  
 
Din acest considerent, este necesară exercitarea atribuțiilor de 
către CSM prin consultări cu Agenția. 

- Coordonează activitatea de utilizare a 
PIGD şi a sistemelor de înregistrare 
audio a şedinţelor de judecată de către 
instanţele judecătoreşti; 

- Compilează informația prezentate de 
către Centrul de Telecomunicaţii 
Speciale cu privire la repartizarea 
aleatorie a cauzelor şi înregistrarea 
audio a şedinţelor de judecată; 

- Asigură comunicarea cu Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale în privinţa 
utilizării Programului Integrat de 
Gestionare a Dosarelor şi elaborarea 
rapoartelor pentru Consiliul Superior al 
Magistraturii; 

- Analizează adresările parvenite de la 
instanţele judecătoreşti referitor la 
deficienţele Programului Integrat de 
Gestionare a Dosarelor şi propunerea 
modalităţilor de înlăturare. 

- Administrează sistemul informaţional judiciar ; 
- Asigură mentenanţa şi dezvoltarea sistemului 

informaţional judiciar,  corespunderea acestuia cu 
prevederile legislaţiei ; 

- Examinează adresările instanţelor judecătoreşti 
referitor la erorile din PIGD şi coordonează 
efectuarea modificărilor, rectificărilor solicitate, 
pentru a asigura corespunderea acestuia cu cerinţele 
stabilite de legislaţie; 

- Monitorizează permanent repartizarea aleatorie a 
dosarelor în instanţele judecătoreşti; 

- Elaborează rapoarte lunare privind repartizarea 
aleatorie a dosarelor în instanţele judecătoreşti şi le 
publică pe portalul instanţelor judecătoreşti; 

- Prezintă informaţia necesară ministrului justiţiei, în 
calitatea sa de membru al CSM, şi întocmeşte 
sesizările privind suspiciunile de manipulare în 
procesul de repartizare aleatorie a dosarelor; 

-  

Din informația disponibilă pe site-ul CSM (http://csm.md/2013-
08-26-07-08-51/2013-11-20-07-46-57/html) cu privire la 
activitățile desfășurate de Direcția administrare judecătorească, 
rezultă o replicare a competențelor Agenției în ceea ce privește 
administrarea sistemului informațional judiciar.  
Cu toate acestea, Hotărârea Guvernului nr. 650 din 26 mai 2016 
a atribuit expres aceste competențe Agenției.  
Nu este clar cum se explică faptul că această activitate a fost 
asumată de către Secretariatul CSM. Cu siguranță este o 
practică ineficientă, or CSM poate solicita rapoartele privind 
repartizarea aleatorie a dosarelor prin intermediul PIGD 
Agenției. O asemenea duplicare a competențelor este 
ineficientă. 
 

http://csm.md/2013-08-26-07-08-51/2013-11-20-07-46-57/html
http://csm.md/2013-08-26-07-08-51/2013-11-20-07-46-57/html
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- Verifică și analizează informaţia statistică 
parvenită de la instanţele judecătoreşti; 

 
- Elaborează prognozele privind majorarea 

sau micşorarea numărului de judecători 
în instanţele judecătoreşti, precum şi a 
propunerilor în vederea modificării 
cadrului legislativ şi normativ; 

 
- Analizează statistica judiciară şi 

compilează informația ; 
 
- Asigură definitivarea rapoartelor 

statistice; 
 
- Analizează calitatea actului de justiţie şi 

prezentă rapoarte ; 
 
- Publică pe pagina web a CSM a 

rezultatelor analizei statistice; 
 
- Prezintă informație statistică 

solicitanţilor de informaţii. 

- Dezvoltă mecanismul şi regulile de ţinere a statisticii 
judiciare ; 

- Efectuează colectarea, analiza şi sistematizarea 
datelor privind statistica judiciare ; 

- Verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor 
statistice prezentate de instanţele judecătoreşti, 
precum şi a rapoartelor statistice generate de 
Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;  

- Asigură ţinerea evidenţei, păstrării şi stocării 
rapoartelor statistice generalizate şi a informaţiei 
aferente prezentate de către instanţele 
judecătoreşti;  

- Colectează, verifică, stochează şi ţine evidenţa fişelor 
de evidenţă statistică a inculpaţilor şi a taloanelor de 
control prezentate de instanţele judecătoreşti şi a 
listelor acestora, precum şi asigură corespunderea 
numărului de fişe de evidenţă a inculpaţilor cu 
numărul de condamnaţi din rapoartele statistice;   

- Colectează şi generalizează altă informaţie ce ţine de 
statistica judiciară prezentată de instanţele de 
judecată; 

- Acordă asistenţă şi sprijin metodologic personalului 
instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte evidenţa, 
generalizarea şi analiza statisticii judiciare; 

- Examinează cererile şi adresările instituţiilor 
interesate şi reprezentanţilor societăţii civile privind 
furnizarea informaţiei statistice ; 

- Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale cu privire 
la statistica judiciară şi le prezintă pentru informare 
Curţii Supreme de Justiţie, Consiliului Superior al 
Magistraturii şi altor organe interesate, precum şi le 
publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 
şi pe portalul instanţelor judecătoreşti; 

Serviciul analiza statisticii judiciare este subdiviziunea Direcţiei 
administrare judecătorească din cadrul Secretariatului CSM care 
asigură realizarea analizei statisticii judiciare, evaluarea 
performanţelor instanţelor judecătoreşti şi elaborarea 
prognozelor de dezvoltare a activităţii instanţelor judecătoreşti. 
 
Cu toate acestea, colectarea informației statistice de către 
Agenție urmărește aceleași obiective. 
 
Din acest considerent, nu este clar de ce există o replicare a 
competențelor Agenției de către CSM. 
 
Considerăm că acest serviciu al CSM ar trebui să se focuseze pe 
colectarea și analiza datelor statistice ce țin de activitatea CSM 
și a organelor CSM în vederea evaluării și ameliorării unor indici 
de performanță a activității CSM în ceea ce ține de procedurile 
disciplinare, gestionarea carierei judecătorilor, durata 
procedurilor, instruirea judecătorilor, etc. 
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IV. COMPETENȚE DOMENIUL INSTRUIRII  INIȚIALE ȘI CONTINUE A 

JUDECĂTORILOR 

a) Cadrul de reglementare a competențelor 

În conformitate cu Legea nr. 947, alin. (2), CSM are o serie de competenţe în domeniul instruirii 

iniţiale şi continue a judecătorilor şi a personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti. 

desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; 

- aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra planului 

de acţiuni pentru implementarea acesteia; 

- examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în 

Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru 

cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul institutului, asupra regulamentului de organizare a 

concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru 

examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei; 

- deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în 

interes de serviciu; 

- prezintă, anual, pînă la 31 martie, Institutului Naţional al Justiţiei propunerile privind numărul de 

locuri ce vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de 

judecător în anul următor. 

În mare parte, aceste competențe se exercită prin coordonare cu Institutul Naţional al Justiţiei. INJ în 

conformitate cu Legea nr. 152 din 08.06.2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei este instituţia 

publică ce realizează formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea 

continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie și a altor persoane care activează în 

sectorul justiţiei. INJ este o instituție publică, are personalitate juridică, dispune de autonomie 

administrativă, științifică și pedagogică, patrimoniu și buget propriu.  

1. Propunerea numărului de locuri scoase la concursul de admitere al INJ 
În redacția Legii nr. 947 înainte de a intra în vigoare la 12 noiembrie 2016 Legea nr. 85 din  

28.04.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. 4 alin. (2) lit. d) prevedea că 

CSM își expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea 

inițială a judecătorilor în cadrul Institutului Național al Justiției. Totuşi, s-a considerat că Consiliul să 

fie cel care stabilește numărul locurilor scoase la concurs, deoarece acesta este responsabil de 

numirea judecătorilor. Astfel, noua Lege stabilește obligația CSM de a prezenta pînă la 31 martie a 

fiecărui an numărul de locuri scoase la concurs pentru formarea inițială a candidaților la funcţia de 

judecător. 

În anul 2016, la concurs au fost scoase 20 de locuri pentru candidaţi la funcţia de judecător şi 25 de 

locuri pentru candidaţi la funcţia de procuror. Prin Hotărărea CSM din 27 aprilie 2016 nr. 279/13 cu 

privire la demersul directorului executiv al INJ, Diana Scobioală, referitor la prognoza CSM pentru 

numărul de locuri scoase la concursul de admitere în anul 2017 pentru candidaţii la funcţia de 

judecător47 CSM a propus numărul de 25 de locuri pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţia 

de judecător. Rezultă că, în principiu, această atribuție a fost exercitată pentru anul 2017. 

                                                           
47 Disponibilă la http://csm.md/files/Hotaririle/2016/13/279-13.pdf.  

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/13/279-13.pdf
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2. Delegarea judecătorilor la activități de instruire. 
În ceea ce privește competența de delegare a judecătorilor pentru participare la seminare, 

conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu, CSM aprobă pentru fiecare caz în 

parte o hotărâre ce vizează judecătorul/judecătorii participanți la instruiri.  

Potrivit art. 19 alin. (2) din Legea privind Institutul Național al Justiției, judecătorii au dreptul la 

formare continuă, prin selectarea temelor din program, și trebuie să acumuleze un număr de cel 

puțin 40 de ore anual. În consecință, pe parcursul anului 2015, au fost adoptate 123 de hotărîri, prin 

care au fost delegați 428 de judecători la diverse activități de instruire.48 Un număr echivalent de 

hotărâri cu privire la delegarea judecătorilor la activități de instruire au fost repertoriate în anul 

2016.49 

Adoptarea acestor hotărâri se examinează în ședința Plenului CSM și nu au fost depistate cazuri în 

care aceste demersuri să fi fost respinse.  

Recomandare. Pornind de la lipsa de oportunitate a adoptării constante a hotărârilor CSM cu privire 

la delegarea judecătorilor la activități de instruire, se consideră posibilă atribuirea acestei 

competențe președintelui instanțelor de judecată (art. 161 din Legea nr. 514 din  06.07.1995 privind 

organizarea judecătorească).  

3. Strategia de formare inițială și continuă a judecătorilor.  
Deși Legea nr. 947 prevede aprobarea de către CSM a strategiei privind formarea iniţială şi continuă a 

judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia nu este clar 

dacă această prevedere este operantă, întrucât prin Hotărârilr Consiliului INJ au fost adoptate două 

Concepții care se referă anume la formarea inițială și continuă a judecătorilor, procurorilor şi altor 

profesionişti din sectorul justiţiei. A se vedea în acest sens: 

- Concepţia formării continue a judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din sectorul 

justiţiei, aprobată prin Hotărîrea nr. 10/5 din 27 septembrie 2013 a Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţie;50 

- Concepţia formării iniţiale a candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror, precum şi a altor 

jurişti care contribuie la înfăptuirea justiţiei, aprobată de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei 

prin Hotărîrea nr. 13/4 din 27 decembrie 2013;51 

Adoptarea unor asemenea instrumente în activitatea INJ este mai oportună activității acestuia ca 

organ a cărui responsabilitate de bază este instruirea inițială și continuă a profesioniștilor în 

domeniul justiției. Prin urmare, INJ urmează în continuare să coordoneze activitatea sa cu CSM, luând 

în considerare propunerile sale vizavi de necesitățile corpului judecătoresc în domeniu, în 

conformitate cu art. 7, alin. (5) al Legii  nr. 152 din 08.06.2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei.  

                                                           
48 Raportul de activitate al CSM pentru 2015, pag. 40. 
49 Informație disponibilă pe site-ul CSM http://csm.md/hotariri-csm.html.  
50 Disponibilă la : https://www.inj.md/sites/default/files/_2013_aprobare_Conceptia_de_formare_continua_1.pdf  
51 Disponibilă la https://www.inj.md/sites/default/files/_2013_aprobare_Conceptia_de_formare_initiala.pdf.  

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/06/134-6.pdf
http://csm.md/hotariri-csm.html
https://www.inj.md/sites/default/files/_2013_aprobare_Conceptia_de_formare_continua_1.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/_2013_aprobare_Conceptia_de_formare_initiala.pdf
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V. COMPETENȚELE PRIVIND DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI INTERESE 

PERSONALE ALE JUDECĂTORILOR 

a) Cadrul de reglementare a competențelor 
Prin Legea nr. 134 din 17-06-2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative care a 
intrat în vigoare la 01 august 2016, au fost abrogate competențele CSM în privința solicitării 
organelor competente a informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale 
judecătorilor și efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor 
familiilor judecătorilor (art. VII al Legii menționate). 
Astfel, CSM nu mai dispune de următoarele competențe stabilite anterior la art. 4, alin. (3) a Legii cu 
privire la CSM : 
„e) solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi 
proprietate ale judecătorilor; 
f) solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale 
membrilor familiilor judecătorilor.” 

 
A rămas în vigoare atribuția cu privire la plasarea pe pagina web a declarațiilor de avere și interese 
personale ale judecătorilor și menținerea lor pe tot parcursul anului. 
 
In prezent sunt disponibile pe site-ul CSM declarațiile de avere pentru anii 2008-2015. 

Începând cu anul 2017, vor fi depuse în conformitate cu Legea privind declararea averii și a 

intereselor personale,52 declarațiile de avere și interese personale. 

  

                                                           
52 Legea nr. 133 din 17 iunie 2016  privind declararea averii și a intereselor personale. 
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of Justice and the Supreme Council of Magistracy, Chisinau 2016 ; 

- Working Group on Independent Judicial Systems, Directorate General of Human Rights and Rule of Law,  

Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries. Judicial self-governing bodies. Judges’ 

Career, Strasbourg, 2011; 

Jurisprudență relevantă  

CtEDO 

- Cauza Tato Marinho Dos Santos Costa Alves Dos Santos Et Figueiredo c. Portugaliei, cererile nr. 9023/13 și 

78077/13, hotărârea Curții din 21 iunie 2016; 

- Cauza Ramos Nunes De Carvalho E Sá c. Portugaliei, cererile nr. 55391/13, 57728/13 și 74041/13, 

hotărârea nedefinitivă a Curții din 21 iunie 2016 (transmisă spre examinare Marii Camere în octombrie 

2016) ; 

Jurisprudența Curții Constituționale a RM 

- Hotărârea nr. 17 din  02.07.2013 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art. 25  din Legea 

nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în redacţia Legii nr. 153 din 5 

iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, şi Art. VIII alin. (6) din Legea nr. 153 din 

5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 36a/2012), disponibilă 

la : http://constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte_2013/h_17.2013.ro.pdf;; 

- Hotărârea nr. 28 din  14.12.2010 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art.22 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului” în redacţia Legii nr.247-XVI  din 21 

iulie 2006 „Pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative” ; 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/proiecte_asist_tehnica_nr1/Analiza_functionala_a_CSM.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/proiecte_asist_tehnica_nr1/Analiza_functionala_a_CSM.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)006-e
http://constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte_2013/h_17.2013.ro.pdf
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- Hotărârea nr. 3 din  09.02.2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 163 din 22 

iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 

- Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 17a/2016 privind controlul constituționalității Decretului 
Președintelui Republicii Moldova nr. 1906-VII din 12 ianuarie 2016 (eliberarea din funcție a unui judecător, 
29 aprilie 2016; 

Standarde și recomandări a organismelor internaționale 

- Principii fundamentale asupra independenţei sistemului judiciar, adoptate de cel de-al șaptelea Congres al 

Naţiunilor Unite privind Prevenirea infracţiunilor şi tratamentul infractorilor susţinut la Milano din 26 

august până în 6 septembrie 1985 şi avizate Rezoluţiile 40/32 din 29 noiembrie 1985 şi 40/146 decembrie 

1985 ale Adunării Generale ; 

- Carta europeana cu privire la statutul judecatorului ; 

- Raport privind Standardele Europene referitoare la Independenţa Sistemului Judiciar, Comisia de la 

Veneţia, Partea I: Independenţa Judecătorilor, adoptat de Comisia de la Veneţia (12-13 martie 2010) ; 

- Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: 

independenţa, eficienţa şi responsabilităţile (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 17 Noiembrie 2010, la 

cea de-a 1098-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor) ; 

- Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi 

inamovibilitatea judecătorilor, Strasbourg, 23.11.2001; 

- Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor 

şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi imparţialităţii, Strasbourg, 

19.11.2002 ; 

- Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE); 

- Recomandările de la Kiev privind independenţa judiciară în Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală 

– administrarea sistemului judecătoresc, selectarea şi responsabilitate, 23-25 iunie 2010. 

 
 

 


