
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”VOCEA JUSTIȚIEI” 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE 

Cu privire la adoptarea poziției Asociației vizavi de criza existentă în sistemul judecătoresc 

Nr.5 din 05 octombrie 2019                                                                         mun.Chișinău                                                                                             

 

Analizând criza existentă în sistemul judecătoresc, cu referire la Adunarea Generală Extraordinară a 

Judecătorilor din 27 septembrie 2019 și propunând soluții, în urma discuțiilor și dezbaterilor libere și 

deschise între membrii Consiliului de Administrare, în temeiul pct.16 din Statutul Asociației, Consiliul de 

Administrare,  

HOTĂRĂȘTE: 

A elabora o Adresare către Consiliul Superior al Magistraturii cu următoarele solicitări: 

1. Să ia act de situația excepțională gravă creată în sistemul judecătoresc și să constate necesitatea 

convocării judecătorilor într-o Adunare Generală Extraordinară. 

2. Să convoace în decurs de o lună, în mod solemn, Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor. 

3. Să prezinte un raport în fața Adunării Generale, fiecare membru în parte, cu privire la activitatea 

desfășurată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pe parcursul mandatului său. 

4. Să prezinte avizul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la proiectul de reformă a justiției. 

5. Să propună spre discuție transparentizarea problemelor cu care se confruntă sistemul judecătoresc 

și propuneri privind ameliorarea situației. 

6. Să inițieze un vot de încredere/neîncredere față de membrii Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru a aprecia situația reală existentă la moment în sistemul judecătoresc. 

7. În baza rezultatului votului, să-și depună, după caz(vot de neîncredere), în mod solemn mandatele 

la această Adunare Generală Extraordinară, pentru a oferi posibilitatea sistemului judecătoresc să-

și schimbe, în mod legal, organele de autoadministrare, în așa mod producând o schimbare reală și 

adevărată necesară în societate, cu scopul de a restabili încrederea societății în sistemul de justiție. 

8. Să stabilească data alegerii noilor membri în Consiliul Superior al Magistraturii, cu menținerea 

împuternicirilor, în condițiile legii, până la formarea noului Consiliul, pentru a nu periclita procesul 

de administrare a justiției și a nu crea situații de haos în societate. 

A pune în sarcina Președintelui Consiliului de Administrare, redactarea acestei Adresări și 

înregistrarea ei la Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii cu publicarea ei ulterioară pe pagina 

Asociației. 

A prelungi termenul de elaborare a Opiniei Asociației cu privire la reforma sistemului judecătoresc 

și proiectul de Lege propus de Ministerul Justiției spre consultări publice, până la sfârșitul lunii Noiembrie 

2019, în legătură cu necesitatea consultării și analizării Opiniei Comisiei de la Veneția cu privire la reforma 

justiției în Republica Moldova. 

Membrii Consiliului de Administrare, 

Victoria Sanduța /semnătura/ 

Ion Malanciuc  /semnătura/ 

Marina Curtiș /semnătura/ 


