
Legea cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor, pro-
iectul căreia a fost votat de Parla-
ment în prima lectură, va modi-
fica mecanismul de sancţionare 
disciplinară a magistraţilor. Ast-
fel, încălcarea prevederilor Codu-
lui de etică al judecătorului nu va 
fi mai fi sancţionată ca şi abatere 
disciplinară, aşa cum se întâmplă 
acum. Comisia de la Veneţia pro-
pune instituirea ca posibile forme 
de sancţiuni disciplinare sus-
pendarea temporară din funcţie, 
retragerea dosarelor sau transfe-
rarea magistraţilor către alte atri-
buţii judiciare.    

În aprilie 2014, magistratul Ion 
Cotea de la Judecătoria din Cahul 
a fost sancţionat de către Colegiul 
Disciplinar (CD) din cadrul Con-
siliului Superior al Magistraturii 
(CSM) cu o mustrare, deoarece ar 
fi încălcat termenele de redactare a 
hotărârilor de judecată şi de trans-
mitere a acestora participanţilor 
la proces. Totodată, în hotărârea 
CD se menţionează că judecătorul 
Cotea a avut o atitudine nedem-
nă în timpul exercitării atribuţii-
lor de servciu care s-a manifestat 
prin comportamentul faţă de jus-
tiţiabili. Magistratul afirmă însă 
că mustrarea i-a fost aplicată pe 
nedrept, iar membrii Colegiului 
Disciplinar nu au ţinut cont de ex-
plicaţiile sale. „Nu am redactat la 
timp acele decizii din motive foar-
te întemeiate. Din cauza f luctuaţi-
ei de cadre, într-un an am avut trei 
grefieri, iar de redactarea acestor 
hotărări nu este responsabil doar 
judecătorul, ci şi asistentul judiciar 
şi grefierul”, spune judecătorul din 
Cahul. În ce priveşte acuzaţiile că 
ar fi avut o atitudine nedemnă faţă 
de participanţii la proces, el afirmă 
că astfel de încălcări ţin de Codul 
de etică al judecătorului şi nu ar 
trebui sancţionate disciplinar.

Teo Cârnaţ, membru al CSM, 
susţine că normele Codului de 

etică al judecătorului trebuie cul-
tivate fiecărui magistrat în parte: 
„Judecătorii interpretează diferit 
normele acestui cod. Ei trebuie in-
struiţi să le cunoască, deoarece de-
ontologia profesională reprezintă 
faţa judecătorului”.

Dacă în prezent încălcarea Co-
dului de etică este echivalată cu o 
abatere disciplinară, din proiectul 
de lege cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor, vo-
tat de Parlament în prima lectură 
la sfârşitul anului 2013, această 
prevedere a fost exclusă. Nadejda 
Hriptievschi, expertă la Centrul 
de Resurse Juridice, afirmă că nu 

oricare încalcare de etică trebuie 
sancţionată disciplinar. „Pentru a 
fi sancţionată disciplinar, o abate-
re tebuie să atingă un anumit nivel 
de gravitate. Astfel, unele abateri 
grave de la normele Codului de 
etică reprezintă în acelaşi timp şi 
abateri disciplinare, iar altele nu”, 
explică N. Hriptievschi. În acelaşi 
timp, ea crede că nu sunt nece-
sare sancţiuni pentru încălcarea 
Codului de etică al judecătorului, 
mai degrabă este nevoie de un me-
canism prin care magistraţii ar fi 
ajutaţi să înţeleagă cum trebuie să 
procedeze în anumite situaţii de-
licate, care ridică probleme etice. 
„Acest mecanism ar trebui elabo-
rat de Inspecţia Judiciară sau de 
Consiliul Superior al Magistratu-
rii”, specifică experta.

Comisia de la Veneţia propune 
suspendarea temporară 
din funcţie ca sancţiune 
disciplinară 

La 11 iunie 2014, proiectul 
de lege cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor a fost 
examinat suplimentar de Comi-

sia juridică, numiri şi imunităţi 
din cadrul Parlamentului, după 
ce Comisia de la Veneţia a venit 
cu unele recomandări la acest 
proiect. Potrivit recomandărilor, 
procedura disciplinară ar trebui 
iniţiată în cazul conduitei profe-
sionale necorespunzătoare grave 
sau impardonabile şi care aduce 
dezonoare justiţiei. „Aplicarea 
de sancţiuni disciplinare pentru 
o faptă care doar „ar putea afec-
ta activitatea instanţei” este ex-
cesivă. Totodată, existenţa unui 
număr rezonabil de sancţiuni 
posibile facilitează respectarea 
principiului proporţionalităţii 
atunci când organismul compe-
tent trebuie să decidă asupra unei 
sancţiuni. Din acest punct de ve-
dere, autorii proiectului de lege 
ar putea lua în considerare adău-
garea „suspendării temporare din 
funcţie” ca o altă posibilă sancţi-
une disciplinară. Alte sancţiuni 
posibile ar fi retragerea dosarelor 
sau transferarea unui judecător 
către alte atribuţii judiciare”, se 
mai specifică în recomandările 
Comisiei de la Veneţia.
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CSM va fi ajutat 
de două organizaţii 
neguvernamentale

Consiliul Superior al Magistraturii 
şi două organizaţii neguvernamenta-
le – Centrul de Resurse Juridice din 
Moldova (CRJM) şi Fundaţia SO-
ROS-Moldova, au semnat la 22 mai 
2014 un Acord de colaborare, prin 
care ONG-urile îşi propun să spriji-
ne CSM în procesul de reformare a 
sistemului judecătoresc. Principalul 
obiectiv al acestui Acord trilateral 
este consolidarea sistemului judecă-
toresc prin intermediul procesului 
de evaluare a performanţelor profe-
sionale şi selectare a judecătorilor şi 
de promovare a supremaţiei legii prin 
prisma procesului de autoadministra-
re judecătorească.

Curtea de Apel Bender 
va fi închisă

O decizie în acest sens a fost luată 
la 3 iunie 2014 de Consiliul Superior 
al Magistraturii. Lichidarea acestei 
instanţe este parte din programul de 
optimizare a judecătoriilor, acţiune 
prevăzută şi în Strategia de Reformare 
în sectorul Justiţiei pentru anii 2011-
2016. Oleg Efrim, ministrul Justiţei, 
susţine că acestă instanţă examinează 
puţine dosare, iar costurile de între-
ţinere a clădirii nu sunt justificate. 
Toate atribuţiile acestei judecătorii 
urmează să fie preluate de Curtea de 
Apel Chişinău.

Mecanismul de sancţionare disciplinară 
a judecătorilor va fi modificat

„Republica Moldova a făcut 
paşi importanţi în reformarea 
domeniului justiţiei. Strategia de 
reformare a sectorului justiţiei 
este un lucru foarte bun, dar dificil 
de implementat”

Gabriella Battaini-Dragoni, 
Secretar general adjunct 
al Consiliului Europei

editat de Asociaţia Presei Independente (API)

În primele cinci luni ale anului 
2014, Colegiul de evaluare a 

performanţelor a judecătorilor a 
evaluat 

116  judecători

În primele cinci luni ale anului 
2014, numărul plângerilor 
împotriva judecătorilor a 
scăzut cu peste 100 petiţii faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. În plângerile depuse, 
justiţiabilii reclamă încălcarea 
termenului rezonabil de 
soluţionare a cauzelor, 
dezacordul cu hotărârile 
instanţelor de judecată şi 
neredactarea hotărârilor în 
termenul legal. 

La 5 iunie curent, în sala de şe-
dinţe nr.1 a Curţii de Apel Chişi-
nău, la ora 12.00 erau programate 
trei şedinţe de judecată, toate cau-
zele fiind în examinare de mai bine 
de un an. În unul din litiigiile civile 

care urma să fie examinat este im-
plicată Nina Voloşciuc din satul 
Micăuţi, raionul Străşeni. Ea bate 
pragurile instanţei de judecată cu 
acest caz mai mult de trei ani. După 
examinare la Judecătoria Străşeni, 
femeia a atacat decizia la Curtea de 
Apel Chişinău. „Procesele durează 
foarte mult, deoarece se întâmplă 
diferite situaţii. Azi, cu siguran-
ţă şedinţa va fi amânată din nou, 
deoarece nu a putut veni avocatul 
meu. Nu ştiu când va fi luată o de-
cizie finală”, spune N. Voloşciuc.

Încălcarea termenului rezonabil 
de soluţionare a cauzelor, la fel ca şi 
neredactarea hotărârilor în terme-
nul prevăzut de lege sau dezacordul 
cu hotărârile instanţelor de jude-

cată sunt câteva din motivele invo-
cate de cei care au depus plângeri 
la CSM în perioada ianuarie-mai 
2014. Potrivit lui Valeriu Catan, 
membru al Inspecţiei Judiciare, în 
această perioadă au fost examinate 
1083 de petiţii sau cu peste o sută 
de petiţii mai puţin faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut.

Unii judecători în privinţa 
cărora veneau cele mai multe 
petiţii au plecat din sistem

Victor Zaharia, directorul exe-
cutiv al Institutului de Reforme 
Penale (IRP), este de părere că 
numărul mai mic de petiţii înre-
gistrat la CSM poate fi explicat in-
clusiv prin micşorarea numărului 

de abateri comise de judecători. 
„Este adevarat că din sistemul de 
justiţie au plecat şi unii judeca-
tori în privinţa cărora parveneau 
cele mai multe petiţii, inclusiv de 
încălcare a termenului rezonabil 
de soluţionare a cauzelor”, spune 
expertul. Directorul IRP afirmă 
că implementarea noilor meca-
nisme de evaluare a performanţe-
lor, de promovare în carieră şi de 
responsabilizare a judecătorilor 
contribuie la un comportament 
integru şi profesionist din partea 
magistraţilor. „Chiar dacă rezulta-
tele reformei în justiţie nu devin 
vizibile imediat, schimbările care 
se produc deja au şi anumit im-
pact”, conchide Victor Zaharia.

În acest an, mai puţine plângeri împotriva judecătorilor
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Semnarea Acordului de colaborare între 
CSM, CRJM şi fundaţia SOROS-Moldova. 

foto: CRJM

Clădirea Curţii de Apel Bender. foto: noi.md

În perioada
 ianuarie - mai 2014, Colegiul 

Disciplinar din cadrul CSM 
a emis 24 de hotârâri pe 

numele judecătorilor, inclusiv:

Aplicarea 
avertismentului 4

Aplicarea mustrării 2
Eliberare din funcţie 1

Proceduri clasate 17


