
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”VOCEA JUSTIȚIEI” 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE 

Cu privire la adoptarea poziției Asociației vizavi de documentul apărut în spațiul public cu 

referire la Președintele Curții Supreme de Justiție și judecătorii instanței supreme 

Nr.6 din 02 noiembrie 2019                                                                         mun.Chișinău                                                                                             

 

Analizând documentul apărut în spațiul public cu referire la Președintele Curții Supreme de 

Justiție care ar fi dat indicații judecătorilor instanței supreme referitor la soluția pe dosarele aflate 

în procedura lor, 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 trage un semnal de alarmă în legătură cu apariția în spațiul public, a unui document ce 

conține indicații date de fostul Președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, către judecătorii 

instanței supreme cu privire la soluția ce urma să fie adoptată în cauzele examinate de aceștia.  

În viziunea noastră, se impune o reacție public asumată din partea Curții Supreme de 

Justiție sau a judecătorilor vizați. Dacă actul ce este vehiculat în spațiul public, nu este veridic, 

atunci să comunice acest fapt. Dacă acest document este veridic, atunci să explice de ce prima 

concluzie care o face publicul reieșind din acest document nu corespunde cu ceea ce este în 

realitate. Însă, dacă Curtea Supremă de Justiție sau judecătorii vizați nu pot explica, atunci se 

impune obligația depunerii cererii de demisie pentru a nu prejudicia în continuare imaginea 

justiției și a instanței supreme. 

În lumina ultimelor evenimente din justiția Republicii Moldova, tentativelor și proiectelor 

de reformare, Asociația ”Vocea Justiției” consideră că iată anume această situație reprezintă o 

situație excepțională gravă care impune întreprinderea unor măsuri excepționale în vederea nu a 

reformării, ci a refondării unei puteri judecătorești veritabile. 

A pune în sarcina Președintelui Consiliului de Administrare, redactarea unei opinii pe 

marginea situației documentului apărut în spațiul public cu referire la Președintele Curții Supreme 

de Justiție care ar fi dat indicații judecătorilor instanței supreme referitor la soluția pe dosarele 

aflate în procedura lor, care să conțină poziția Asociației, discutată astăzi, cu publicarea ei 

ulterioară pe pagina Asociației. 

Membrii Consiliului de Administrare, 

Victoria Sanduța /semnătura/ 

Ion Malanciuc  /semnătura/ 

Marina Curtiș /semnătura/ 


