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Înaintarea repetată 
a unei candidaturi la 
funcţia de judecător – 
doar cu votul unanim al 
membrilor CSM

Această propunere este inclusă într-
un proiect de lege, avizat de Guvern la 
21 august curent. Proiectul a fost elabo-
rat de un grup de deputaţi liberal-demo-
craţi şi prevede modificarea Legii cu pri-
vire la Consiliul Superior al Magistratu-
rii. Astfel, dacă Preşedintele Republicii 
Moldova nu a acceptat o candidatură la 
funcţia de judecător, preşedinte sau vi-
cepreşedinte a instanţei judecătoreşti, 
înaintarea repetată a aceleiaşi candida-
turi va putea fi făcută doar cu votul una-
nim al membrilor CSM. Autorii proiec-
tului sunt de părere că modificările vor 
asigura un grad sporit de obiectivitate a 
CSM în procesul numirii şi promovării 
în funcţie a magistraţilor. De asemenea, 
autorii consideră că majorarea număru-
lui de voturi pentru înaintarea repetată 
a aceluiaşi candidat va spori convinge-
rea că numirea judecătorului se bazează 
pe criterii obiective şi pe meritocraţie.

Avocatul poporului 
în loc de avocatul 
parlamentar

Ministerul Justiţiei a prezentat pre-
vederile proiectului de Lege cu privire 
la avocatul poporului (AP). Potrivit 
documentului, instituţia avocatului 
parlamentar va fi redenumită în avo-
catul poporului, urmând ca în loc de 
patru avocaţi parlamentari, câţi există 
la momentul actual, să activeze un sin-
gur avocat al poporului. De asemenea, 
se prevede reorganizarea structurii in-
terne, prin crearea Oficiului avocatu-
lui poporului, administrat de către un 
Secretar General; modificarea proce-
durii de selectare şi numire a AP prin 
asigurarea unui concurs transparent cu 
participarea societăţii civile; prelungi-
rea perioadei mandatului AP de la 5 la 
7 ani; reglementarea garanţiilor sociale 
ale AP; fortificarea mecanismului naţi-
onal de prevenire a torturii; dezvoltarea 
independenţei şi imunităţii AP etc.

Proiectul a fost elaborat în conformi-
tate cu Strategia de Reformă a Sectoru-
lui Justiţiei 2011-2016 şi vine să înlocu-
iască actuala Lege cu privire la avocaţii 
parlamentari, adoptată în octombrie 
1997.

Mandatele membrilor 
CSM expiră. 
Urmează alegeri

Circa 50 de posturi vacante în judecătoriile din ţară

„De multe ori reformele iniţiate în 
statele europene acoperă aspecte 
specifice, însă reforma justiţiei în 
Republica Moldova este cea mai 
amplă dintre toate. Este timpul ca 
reforma să genereze rezultate cu 
privire la efecte şi impact”

Eric Svanidze, 
managerul proiectului UE 
„Suport în coordonarea reformei în 
domeniul justiţiei în Republica Moldova”
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1404 petiţii
de la persoane fizice şi juridice au 
fost adresate Consiliul Superior al 
Magistraturii în prima jumătate a 

anului 2013. În cele mai multe petiţii 
se invocă dezacordul cu hotărârile, 
încheierile şi deciziile instanţelor de 

judecată (619) şi încălcarea normelor 
de disciplină şi etică (423).

În această toamnă, au loc alegeri 
în Consiliul Superior al Magis-
traturii (CSM). La 18 octombrie, 
Adunarea Generală a Judecători-
lor urmează să aleagă şase membri 
ai CSM din rândul judecătorilor, 
iar ulterior Parlamentul va numi 
încă trei membri din rândul pro-
fesorilor de drept titulari. Durata 
mandatului de membru al CSM 
este de patru ani. Potrivit Legii 
nr. 947 din 19.07.1996, CSM are 
12 membri, inclusiv preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie, Minis-
trul Justiţiei şi Procurorul General 
care sunt membri de drept ai aces-
tui organ de adminstrare judecă-
torească. Experţii din organizaţi-
ile neguvernamentale au semnalat 
că procedura de desemnare de că-
tre Parlament a membrilor CSM 
din rândul profesorilor de drept 
nu este transparentă şi necesită 
perfecţionare.

13 judecători din ţară s-au în-
scris în concursul pentru funcţia 
de membru permanent al CSM din 
rândul judecătorilor. Printre can-
didaţi sunt patru membri actuali 
ai CSM (Nichifor Corochii, Dina 
Rotarciuc, Anatolie Ţurcan şi Du-
mitru Visternicean), precum şi alţi 
magistraţi de la diferite instanţe 
din ţară: Tatiana Răducanu (Cur-
tea Supremă de Justiţie), Liliana 
Catan şi Anatolie Minciună (Cur-
tea de Apel Chişinău), Maria Gher-
vas, Viorica Puica, Gheorghe Balan 
şi Ion Druţă (Judecătoria Botanica, 
Chişinău), Vera Toma (Curtea de 
Apel Bălţi) şi Grigore Şişcanu (Ju-
decătoria Nisporeni). 

Dina Rotarciuc, membră a CSM 
şi candidată pentru un nou mandat, 
afirmă că propunerile au fost înain-
tate personal de către judecători sau 
de colectivele de muncă. „Cu patru 
ani în urmă, membrii CSM din 
rândul judecătorilor erau propuşi 
şi selectaţi în ziua când se desfăşura 
Adunarea. Acum însă procesul este 
mai transparent. Pe pagina web a 
CSM a fost plasată lista candidaţi-
lor, iar în cadrul Adunării Genera-
le, fiecare candidatură va fi supusă 
votului şi vor fi desemnaţi cei şase 
membri ai CSM din rândul judecă-
torilor”, spune Dina Rotarciuc. 

Dacă alegerea membrilor CSM 
din rândul judecătorilor este mai 
transparentă, atunci procedura de 
alegere de către Parlament a mem-
brilor CSM din rândul profesorilor 
de drept este una opacă. De această 
părere este Nadejda Hriptievschi, 
expertă în cadrul Centrului de Re-
surse Juridice (CRJ) care afirmă 
că Legislativul trebuie să adopte 
urgent un Regulament de regle-
mentare a procedurilor de selecta-
re a membrilor CSM într-un mod 
obiectiv, imparţial şi transparent. 
„Mai multe organizaţii neguverna-
mentale au transmis Parlamentului 
un apel cu privire la necesitatea 
organizării unui concurs public 
pentru selectarea membrilor CSM 
din rândul profesorilor de drept ti-
tulari. Acest regulament ar trebui 
elaborat cât mai repede, deoarece 
mandatul profesorilor universi-
tari care deţin la moment calitatea 
de membri CSM expiră la 27 no-
iembrie. Este foarte important să 

fie organizat un concurs public şi 
transparent, să câştige adevăraţii 
profesionişti şi nu candidaţii care 
au afilieri politice. Ar fi păcat dacă 
Parlamentul ar trata apelul ca pe o 
petiţie obişnuită, fără a reacţiona la 
îndemnul de a organiza un concurs 
public”, susţine experta CRJ.

Raisa Apolschii, preşedinta Co-
misiei parlamentare numiri şi imu-
nităţi a Parlamentului R. Moldova 
ne-a declarat că apelul organizaţi-
ilor neguvernamentale a fost înre-
gistrat şi urmează să fie examinat 
de membrii acestei Comisii. 

Potrivit legii, cei şase membri 
ai CSM din rândul judecătorilor, 
inclusiv doi membri supleanţi sunt 
aleşi prin vot secret de către Adu-
narea Generală a Judecătorilor, 
aceştia reprezentând toate nivelu-
rile instanţelor judecătoreşti. Se 
consideră aleşi candidaţii care au 
acumulat mai mult de jumătate din 
voturile celor prezenţi la adunare, 
în ordinea descrescătoare a voturi-
lor obţinute. Membrii CSM, cu ex-
cepţia membrilor de drept, nu pot 
exercita o altă activitate remunera-
tă decât cea didactică şi ştiinţifică. 

La momentul actual, în instan-
ţele judecătoreşti din Moldova 
activează în total circa 460 de 
magistraţi sau cu 50 de judecă-
tori mai puţin faţă de numărul 
stabilit de Legea nr. 514 din 
06.07.1995 privind organizarea 
judecătorească.  

La judecătoria din Taraclia, din 
cinci judecători, câţi ar trebui să 
aibă instanţa, activează doar doi. 
Evghenii Dvurcenschii, preşedin-
tele judecătoriei, afirmă că unul 
dintre judecătorii de aici s-a pen-
sionat recent, o judecătoare este în 
concediu de maternitate, iar încă 
un magistrat e în concediu anual. 
„Am rămas numai doi, iar volu-
mul de lucru este foarte mare. Am 
transmis câteva solicitări la CSM 
să trimită judecători în teritoriu, 
însă deocamdată locurile vacante 
nu au fost suplinite”, menţionează 
E. Dvurcenschii.

Situaţia nu este mai bună nici 
în municipiul Chişinău. Astfel, în 
instanţa din sectorul Râşcani, din 

22 de judecători activează doar 16, 
inclusiv doi judecători de instruc-
ţie. Oleg Melniciuc, preşedintele 
instanţei, se plânge că, zilnic, în 
instanţa de aici se desfăşoară circa 
60 de şedinţe, iar judecătorii sunt 
asaltaţi de dosare.

Deşi mai mulţi preşedinţi ai 
instanţelor judecătoreşti afirmă 
că numărul de judecători trebuie 
suplinit, Ion Druţă, preşedintele 
Asociaţiei Judecătorilor din Mol-
dova, este de părerea că sporirea 
numărului de magistraţi nu va 

conduce la îmbunătăţirea calită-
ţii actului justiţiei. „Pentru ţara 
noastră, actualul număr de ju-
decători este suficient. În acelaşi 
timp, apar situaţii imprevizibile, 
fireşti, care trebuie soluţionate. 
În opinia mea, pe lângă CSM ar 
trebui înfiinţată o structură a ju-
decătorilor de rezervă, compusă 
din câţiva magistraţi, care ar pu-
tea fi delegaţi în instanţele unde 
un judecător pleacă în concediu 
de maternitate sau în concediu 
îndelungat de boală. Astfel, nu 
vom avea nevoie de suplinirea 
numărului de judecători”, afirmă 
Ion Druţă.

Legea nr. 514 din 06.07.1995 
privind organizarea judecăto-
rească stabileşte un număr de 
504 judecători pentru toate in-
stanţele din ţară, inclusiv 33 de 
posturi de judecător pentru Cur-
tea Supremă de Justiţie. Potrivit 
CSM, în prima jumătate a anului 
2013, în ţară activau circa 460 de 
judecători.

Arhiva judecătoriei din Taraclia, 
unde sunt păstrate dosarele după pronunţarea hotărârilor

Componenţa actuală a Consiliului Superior 
al Magistraturii:

Prenumele, 
numele

Funcţia Ales/numit

Oleg Efrim Ministrul Justiţiei Decretul Preşedintelui RM 
nr. 124 - VI din 06.05.2011

Mihai 
Poalelungi

Preşedinte al Curţii 
Supreme de Justiţie

Hotărârea Parlamentului 
nr. 9 din 16.02.2012

Corneliu Gurin Procuror General Hotărârea Parlamentului 
nr. 81 din 18.04.2013

Dumitru 
Visternicean

Judecător la Curtea 
Supremă de Justiţie

Hotărârea Adunării Generale 
a judecătorilor, 28.11.2009

Dina Rotarciuc Judecător la Curtea 
de Apel Chişinău

Hotărârea Adunării Generale 
a judecătorilor, 28.11.2009

Anatol Ţurcan Judecător la Curtea 
de Apel Chişinău

Hotărârea Adunării Generale 
a judecătorilor, 28.11.2009

Nichifor 
Corochii Preşedinte CSM Hotărârea Adunării Generale

a judecătorilor, 31.10.2009

Boris Negru Profesor universitar Hotărârea Parlamentului  
nr. 76-XVIII din 27.11.2009

Vasile Creţu Profesor universitar Hotărârea Parlamentului  
nr. 76-XVIII din 27.11.2009

Alexandru 
Arseni Profesor universitar Hotărârea Parlamentului  

nr. 76-XVIII din 27.11.2009


