
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”VOCEA JUSTIȚIEI” 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE 

Cu privire la elaborarea Opiniei asupra sesizării Curții Constituționale a Republicii Moldova 

Nr.1 din 19 ianuarie 2020                                                                                               mun.Chișinău                                                                                             

 

La 30 decembrie 2019, în adresa A.O. ”Vocea Justiției” a parvenit solicitarea Curții Constituționale a 

Republicii Moldova de a se expune asupra sesizării nr.230a/2019 referitoare la controlul 

constituționalității Legii nr.193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr.947 din 19 iulie 1996 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii înaintată de Președintele Republicii Moldova, în care a 

adresat Înaltei Curți următoarele întrebări: 

a) Este necesar votul majorității calificate în Legislativ pentru alegerea membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept? 

b) Suportă caracter constituțional instituirea obligației alegerii Președintelui Consiliului Superior al 

Magistraturii exclusiv din rândul membrilor judecători ai Consiliului? 

c) Corespunde sensului art.122 din Constituție mecanismul alegerii în calitate de membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii a judecătorilor cu vechime în funcția de judecător de cel puțin 

trei ani efectiv lucrați, dar care nu au fost numiți până la atingerea plafonului de vârstă. 

d) În sensul art.16 din Constituție, existența sancțiunilor disciplinare în ultimii trei ani constituie o 

condiție discriminatorie pentru a candida la funcția de membru al Consiliului? 

Audiind opiniile membrilor Consiliului de Administrare al Asociației ”Vocea Justiției”, în urma 

discuțiilor și dezbaterilor libere și deschise între membrii Consiliului de Administrare, în temeiul pct.16 

din Statutul Asociației, Consiliul de Administrare,  

HOTĂRĂȘTE: 

 La întrebările înaintate, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” comunică următoarele: 

a) Este necesar votul majorității calificate în Legislativ pentru alegerea membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept? 

Consiliul Superior al Magistraturii este organul de autoadministrare al puterii judecătorești, una din 

cele trei puteri de stat, prin urmare este justificată norma legislativă care impune votul majorității calificate 

pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.  

De principiu, CSM este un organ de autoadministrare judecătorească apolitic. Odată ce profesorii 

sunt numiți de Parlament, care este un organ eminamente politic, este imperios necesar ca persoanele 

numite în CSM de ultimul să fie cât mai puțin dependenți de o formațiune sau alta. Respectiv, în cazul 

numirii profesorilor de către o majoritate calificată se mărește probabilitatea, astfel încât candidatura să 

fie selectată prin consens și să nu reprezinte voința exclusivă a celor ce dețin o majoritate simplă.  

Din aceste considerente considerăm că este o soluție oportună ca idee și totodată care nu contravine 

Constituției RM. 

 

b) Suportă caracter constituțional instituirea obligației alegerii Președintelui Consiliului 

Superior al Magistraturii exclusiv din rândul membrilor judecători ai Consiliului? 



Potrivit standardelor internaționale, judecătorii trebuie să aibă un organ de 

autoadministrare(Consiliu al Justiției), care să fie constituit în majoritatea sa de către judecători 

aleși la Adunarea Generală a Judecătorilor, pentru ca acesta să fie un organ reprezentativ, care să 

fie absolut independent de celelalte două puteri în stat și care să decidă în privința carierei 

judecătorilor. La fel, potrivit standardelor internaționale, în componența acestui Consiliu, pot intra 

și alți membri ai societății civile, care nu sunt magistrați, care sunt spre exemplu, profesori titulari 

de drept, pentru a reprezenta diversitatea din societatea civilă, însă aceștia nu pot avea un rol 

decisiv în cariera judecătorilor, deoarece nu cunosc specificul organizării activității judecătorului, 

care cuprinde multe momente tehnico-organizaționale până la emiterea hotărârii judecătorești, 

aceste momente nefiind cunoscute publicului larg, în măsura în care să poată fi analizate și 

apreciate din punct de vedere profesional. Prin urmare, este justificată și este conformă 

standardelor internaționale această normă juridică care instituie obligația alegerii Președintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii exclusiv din rândul membrilor judecători ai Consiliului.  

Din aceste considerente considerăm că această prevedere, la fel, nu contravine Constituției 

RM, deoarece atât legislația națională, cât și standardele internaționale, reiterează principiul 

potrivit căruia, egalitatea nu trebuie apreciată ca fiind standartizare, uniformizare, înscrierea 

tuturor sub aceleași reguli, indiferent de situație. În mod paradoxal, dar principiul constituțional al 

egalității presupune și dreptul la diferențiere în tratamentul juridic și anume: în situații egale 

tratament egal și în situații juridice diferite, tratament diferit. În speță, nu orice persoană poate fi 

numită în calitate de judecător, ci doar aceea care întrunește anumite condiții și e explicabil faptul 

prin specificul activității. Din aceleași considerente, nu se încalcă cu nimic principiul egalității și-

n cazul alegerii președintelui CSM, această interdicție pentru profesori de a putea candida 

reprezentînd o limitare necesară și nu una arbitrară. 

 

c) Corespunde sensului art.122 din Constituție mecanismul alegerii în calitate de membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii a judecătorilor cu vechime în funcția de judecător de 

cel puțin trei ani efectiv lucrați, dar care nu au fost numiți până la atingerea plafonului de 

vârstă. 

Deși întrebarea nu este una clară, considerăm că mecanismul alegerii în calitate de membru 

al Consiliului Superior al Magistraturii a judecătorilor cu vechime în funcția de judecător de cel 

puțin trei ani efectiv lucrați, nu contravine sensului art.122 din Constituție, ba mai mult chiar, nu 

au nici o legătură, deorece mandatul membrului CSM poate înceta din varii motive, nu doar din 

cauza că va fi sau nu va fi numit până la atingerea plafonului de vârstă, după expirarea termenului 

de 5 ani pentru care a fost numit inițial. 

Suplimentar, însă, considerăm că este neconstituțională instituirea unui criteriu de 

depunere a candidaturii pentru membrul Consiliului Superior al Magistraturii, faptul experienței 

de muncă în funcția de judecător, de 3 ani, deoarece aceasta constituie o discriminare în raport cu 

ceilalți reprezentanți ai puterii de stat, care nu au asemenea condiții de a accede în funcții de 

administrare a treburilor de stat(deputați, miniștri) . Or, toți judecătorii trec prin proceduri 

riguroase conforme standardelor internaționale, pentru a accede în funcție și se consideră 

judecători cu drepturi și obligații depline din momentul depunerii jurământului. Nu se justifică 

această restricție nici în raport cu dosarele examinate de judecători, or aceștia pot primi spre 

examinare din prima zi dosare de mare complexitate și pot adopta hotărâri de importanță majoră 

pentru viața unui om sau parcursul unui stat. Prin urmare, din moment ce persoanele îndeplinesc 

toate condițiile de a deveni judecători, adică au trecut testul de profesionalism și integritate, nu se 

justifică discriminarea vreunui judecător pentru a accede la postul de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii. Asemenea restricții nu există nici în alte state, ele încalcă dreptul 

constituțional de a alege și de a fi ales în organul de autoadministrare a puterii de stat. Mai mult 

decât atât legea nu trebuie să intervină pe acest palier în mod restrictiv, pentru a nu afecta exercițiul 

democratic lăsat la latitudinea judecătorilor, care trebuie să își aleagă în mod liber și direct 



reprezentanții în Consiliu, fiind în măsură să aprecieze personal dacă acordă vot de încredere unei 

persoane care are mai multă sau mai puțină experiență în sistem. 

Deasemenea, considerăm neconstituțională și discriminatorie sintagma ”efectiv lucrați”, 

deoarece potrivit art.3 și 5 din Legea cu privire la statutul judecătorului, au calitatea de magistrat 

şi fac parte din corpul magistraţilor judecătorii de la toate instanţele judecătoreşti din ţară şi de la 

instanţele judecătoreşti internaţionale, iar vechime în magistratură constituie perioada în care 

persoana a îndeplinit funcţiile prevăzute la art.3. Potrivit art. 24 alin.(3) și art.241 alin.(5), 

suspendarea din funcţie a judecătorului din cauzele enumerate la alin. (1), cu excepţia lit. a), nu 

atrage anularea inviolabilităţii personale şi a garanţiilor materiale şi sociale, iar judecătorului 

detaşat i se menţine statutul de judecător, iar perioada de activitate în instituţiile specificate la 

alin.(2) se include în vechimea în muncă în funcţia de judecător.  

Totodată, potrivit art.261, împuternicirile atât a judecătorului transferat, detaşat, cât și cel 

suspendat, pot fi menținute în perioada examinării de către acesta a unei cauze penale sau civile 

aflate în faza de terminare pînă la încheierea judecării cauzei respective, în baza unei hotărîri 

motivate a Consiliului Superior al Magistraturii. În perioada suspendării și detașării, judecătorii 

sunt obligați să treacă procedurile ordinare de evaluare, să respecte etica și conduit care se cuvine 

unui judecător, are aceleași restricții ca și în perioada de exercițiu și anii petrecuți în suspendare 

sau detașare, se includ în vechimea de muncă în funcția de judecător, iar la expirarea termenului 

de suspendare, detașare, judecătorul revine în funcția deținută anterior, fără a trece procedurile de 

selecție specifice reangajării în funcție. Prin urmare, nu se justifică, conform standardelor 

naționale, dar nici cele internaționale, această restricție specificată ”efectiv lucrați”, legalizarea 

acestei sintagme ar constitui anihilarea dreptului social la suspendarea activității în legătură cu 

concediul de îngrijire a copilului, în legătură cu detașarea, etc.,și revizuirea întregii legislații 

privind vechimea în muncă.  

În privința judecătorilor care nu au fost numiți până la atingerea plafonului de vârstă, 

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” s-a expus în mai multe rânduri, referitor la faptul că 

această prevedere constituțională trebuie modificată în mod imperativ, deoarece afectează 

independența judecătorilor și nu este conformă standardelor internaționale, or judecătorii, în 

majoritatea statelor dezvoltate ale Europei sunt numiți pe viață inițial, fără a institui o perioadă de 

probă, care a devenit un instrument de docilizare/influență/presiune a judecătorilor noi-numiți.  

Prin urmare, Asociația consideră ca fiind neconformă cu principiile constituționale, în 

special, care contravine art.16 din Constituția Republicii Moldova, propunerea de modificare a 

Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii prin introducerea art.82 alin.(1) lit.a). 

d) În sensul art.16 din Constituție, existența sancțiunilor disciplinare în ultimii trei ani 

constituie o condiție discriminatorie pentru a candida la funcția de membru al Consiliului? 

Considerăm că este parțial neconstituțională propunerea de modificare a Legii cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii prin introducerea art.82 alin.(1) lit.b), deoarece interdicția 

judecătorilor, care au sancțiuni disciplinare nestinse, de a candida la funcția de membru al 

Consiliului, per se, nu este condiție discriminatorie, însă termenul de 3 ani este un termen ce 

excede termenul de acțiune a sancțiunii disciplinare prevăzut de Legea cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor. 

Suplimentar, considerăm că orice normă restrictivă trebuie să respecte principiul general 

de drept potrivit căruia este interzisă interpretarea extensivă defavorabilă a normei punitive. Or, 

prin analogie, stingerea antecedentelor penale duc la posibilitatea persoanei de a candida pentru 

orice funcție publică, fără excepție. Art.111 alin.(3) din Codul Penal stipulează că  stingerea 

antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de 

antecedentele penale. În acest caz, este vorba despre răspunderea disciplinară, care este mai puțin 

gravă decât răspunderea penală, prin urmare nu există nici o justificare legală a extinderii 

defavorabile a răspunderii disciplinare. În acest caz, iarăși se aplică aceleași raționamente, ca în 

cazul punctului anterior. Asemenea restricții nu există nici în alte state, ele încalcă dreptul 



constituțional de a alege și de a fi ales în organul de autoadministrare a puterii de stat. Mai mult 

decât atât legea nu trebuie să intervină pe acest palier în mod restrictiv, pentru a nu afecta exercițiul 

democratic lăsat la latitudinea judecătorilor, care trebuie să își aleagă în mod liber și direct 

reprezentanții în Consiliu, fiind în măsură să aprecieze personal dacă acordă vot de încredere unei 

persoane care a avut anterior sancțiuni disciplinare, unica prevedere care ar putea fi justificată este 

obligația candidatului de a indica în dosarul de candidatură toate sancțiunile disciplinare care i-au 

fost aplicate pe parcursul carierei sale de judecător, astfel încât cei care îl aleg să poată aprecia în 

cunoștință de cauză candidatul respectiv. Evident sancțiunile trebuie să fie stinse, dar asta este deja 

prevăzut în Legea cu privire la sancționarea disciplinară a judecătorilor, termenul de stingere fiind 

specificat pentru fiecare sancțiune în parte. Deși după stingerea sancțiunilor disciplinare, acestea 

nu mai produc efecte juridice, considerăm că ar fi justificată menționarea lor în dosarul de 

candidatură pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece este o 

funcție reprezentantivă a întreg sistemului judecătoresc și reputația membrului Consiliului 

Superior al Magistraturii, ales la Adunarea Generală a Judecătorilor, ulterior se răsfrânge și asupra 

fiecărui  judecător în parte și respectiv contribuie la formarea percepției generale în societate 

despre sistemul judecătoresc. Pentru aceste considerente, judecătorii trebuie să cunoască toate 

aspectele ce țin de persoana candidatului înainte de a-și acorda votul conștient, asumându-și 

consecințele votului lor. 

Prin urmare, Asociația consideră ca fiind parțial neconstituțională propunerea de 

modificare a Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii prin introducerea art.82 alin.(1) 

lit.b) în partea ce conține sintagma ”în ultimii 3 ani”. Or în cazul în care se păstrează doar partea 

care prevede ”nu a fost sancționat disciplinar”, fără a se indica termenul de 3 ani, atunci se vor  

aplica regulile generale prevăzute la art. 7 alin.(4) care prevede că: ”Dacă în termenul de acţiune 

a sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)- c) şi alin. (2) faţă de judecător nu se 

aplică o nouă sancţiune disciplinară, se consideră că el nu a fost sancţionat disciplinar.” 

 

A pune în sarcina Președintelui Consiliului de Administrare, expedierea opiniei Asociației 

exprimată în prezenta hotărâre în adresa Curții Constituționale a Republicii Moldova. 

Membrii Consiliului de Administrare, 

Victoria Sanduța /semnătura/ 

Ion Malanciuc  /semnătura/ 

Marina Curtiș /semnătura/ 


