
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”VOCEA JUSTIȚIEI” 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE 

Cu privire la adoptarea Opiniei Asociației cu privire la procesul de reformă a justiției 

Nr.7 din 30 noiembrie 2019                                                                         mun.Chișinău                                                                                             

 

Analizând propunerile membrilor Consiliului de Administrare al Asociației ”Vocea Justiției”, analizând Opiniile parvenite 

de la diverse organizații internaționale, 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 propune soluții pentru următoarele probleme identificate în procesul de reformă a justiției: 

1. Referitor la numirea inițială a judecătorilor pe un termen de 5 ani. 

2. Referitor la Consiliul Superior al Magistraturii: componență, activitate.  

3. Referitor la activitatea organelor subordonate CSM: Colegiul de Evaluare, Colegiul de Selecție, Inspecția Judiciară. 

4. Referitor la criteriile de numire în funcție a noilor judecători. Declarația de Integritate. 

5. Referitor la criteriile de evaluare a judecătorilor. 

6. Referitor la criteriile de promovare. 

7. Referitor la criteriile de transfer al judecătorilor. 

8. Referitor la sancționarea judecătorilor și procedurile disciplinare. 

9. Referitor la răspunderea penală a judecătorilor pentru hotărârile adoptate (art.307 Cod Penal). 

10. Referitor la Declarația de abținere a judecătorului. 

11. Referitor la Personalul Auxiliar  - asistent/grefier. Introducerea secretarului judecătorului. 

12. Referitor la atribuțiile Președinților de instanțe și administrarea instanțelor. 

13. Referitor la specializarea judecătorilor (criterii, reguli, proceduri) 

14. Referitor la instituția Judecătorului de Instrucție. 

15. Referitor la volumul de muncă al judecătorilor. 

16. Referitor la complexitatea cauzelor examinate. 

17. Referitor la accesul în instanța de judecată (comunicarea cu presa). 

18. Referitor la timpul de muncă al judecătorilor. 

19. Referitor la Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. 

20. Referitor la salarizarea judecătorilor. 

21. Referitor la proiectarea Palatului Justiției (sau finalizarea procesului de reorganizare a instanțelor judecătorești). 

A statua că succesul reformei va depinde în primul rând de buna-credință a celor implicați în sectorul justiției: miniștri, 

judecători, procurori, avocați, etc. Atât timp cât nu vor fi eliminați din sistem judecătorii de rea-credință, nici o modificare 

legislativă nu va îmbunătăți sistemul justiției, oamenii de rea-credință întotdeauna vor găsi modalități de a ocoli legea, cât de 

bună nu ar fi aceasta. De aceea orice modificare în contextul reformei trebuie făcută pentru judecătorii de bună-credință, iar 

cei de rea-credință nu au nevoie de reformă, ei trebuie pur și simplu eliminați din sistem prin metode deja existente, Inspecția 

Judiciară, Colegiul Disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii.  

 A pune în sarcina membrilor Consiliului de Administrare desfășurarea Strategiei cu privire la reforma justiției, bazată 

pe soluționarea problemelor identificate. 

A pune în sarcina Președintelui Consiliului de Administrare, redactarea Opiniei Asociației cu privire la procesul de 

reformă a justiției, cu publicarea ei ulterioară pe pagina Asociației. 

Membrii Consiliului de Administrare, 

Victoria Sanduța /semnătura/ 

Ion Malanciuc  /semnătura/ 

Marina Curtiș /semnătura/ 


