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Autorii opiniei consideră oportună promovarea proiectului de lege cu privire la Curtea Supremă 
de Justiție publicat de Ministerul Justiției la 22 august 2022. Este un proiect de lege necesar 
pentru sporirea independenței și integrității sistemului judecătoresc, dar și pentru a crea o 
practică judecătorească calitativă și previzibilă.  

În scopul îmbunătățirii proiectului de lege propunem următoarele recomandări: 

• Pentru respectarea principiului inamovibilității judecătorilor în procesul de reorganizare a 
CSJ, autoritățile trebuie să se asigure că procesul prin care judecătorii vor fi evaluați și după 
caz, sancționați disciplinar, este unul corect, obiectiv și că acesta corespunde Constituției 
și bunelor practici internaționale; 

• Propunem un mecanism alternativ de formare a completului de judecată care va examina 
deciziile CSM în cadrul procesorului de evaluare extraordinară a judecătorilor CSJ. 
Completul va fi format din 3 membri, doi judecători din instanțele inferioare și un non-
judecător care să corespundă criteriilor de promovare la CSJ prevăzute de proiectul de 
lege. Membrii completului vor fi aleși în urma unui concurs public desfășurat de CSM cu 
suportul Comisiei de evaluare (de „pre-vetting”). Mai multe detalii a se vedea în textul 
opiniei;  

• Completarea textului din art. 7 alin. (1) din proiectul de lege cu „cel mult 7, dar nu mai puțin 
de 5”, sau renunțarea la formulările de „cel mult” și „cel puțin” și stabilirea unui număr fix de 
judecători de fiecare categorie. Acest lucru va asigura că cel puțin o parte din judecătorii 
CSJ sunt aleși din rândul altor profesii juridice; 

• Clarificarea dacă Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor emite o hotărâre 
proprie în urma evaluării extraordinare a profesionalismului judecătorilor CSJ, sau dacă 
aceasta efectuează evaluarea și doar prezintă constatările în formă de raport pentru CSM; 

• Recomandăm Guvernului să mențină pe termen lung obiectivul de a acorda mai multe 
competențe Plenului CSJ, însă să îl realizeze într-un mod treptat. Pot fi menținute 
competențele Plenului CSJ ce țin de adoptarea regulamentului CSJ și formarea completelor 
de judecată, însă propunem ca desemnarea Președintelui CSJ să nu fie ținută de o decizie 
a Plenului CSJ. 
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CONTEXT 

La 22 august 2022 Ministerul Justiției (MJ) a publicat proiectul de lege cu privire la Curtea 
Supremă de Justiție (proiectul de lege). Prin acest document MJ își propune să reformeze 
structura, componența, modul de organizare și competențele Curții Supreme de Justiție (CSJ), 
precum și să evalueze în mod extraordinar toți judecătorii acestei instituții pe criteriile integrității 
etice, financiare și profesionalismului.  

În documentele justificative ale proiectului de lege, MJ evidențiază motivele ce au determinat 
necesitatea acestei reforme: (1) suspiciuni rezonabile privind lipsa de integritate a unor 
judecători care au fost promovați la CSJ, (2) lipsa unei practici uniforme și stabile care să inspire 
încredere în sistemul judecătoresc și (3) lipsa unor măsuri potrivite a organelor de 
autoadministrare, precum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), față de judecătorii 
despre care existau dovezi că au comis abuzuri sau acte de corupție. 

Autorii acestei opinii consideră că argumentele prezentate justifică intervenția propusă, or 
necesitatea unei reforme profunde a sectorului justiției a fost stabilită într-o multitudine de studii, 
rapoarte, opinii, apeluri și documente naționale și internaționale care au pus în discuție subiectul 
corupției, lipsei de independență și ineficiență a sectorului justiției în Republica Moldova. Însă 
vom reitera recomandarea prezentată într-o opinie anterioară,1 ca autoritățile totuși să prezinte 
o descriere cât mai detaliată a stării justiției în fața organelor relevante, cum ar fi Comisia de la 
Veneția (CV) și eventual Curtea Constituțională.  

 

REZUMATUL PREVEDERILOR PROIECTULUI DE LEGE 

Prin proiectul publicat de MJ se propune adoptarea unei noi legi a CSJ, un efort care a avut loc 
și în 2019, dar care a eșuat din cauza schimbării Guvernului. Proiectul de lege de reformare a 
CSJ din 2019 (proiectul de lege din 2019) și Opinia Comisiei de la Veneția pe marginea acesteia 
sunt relevante în contextul evaluării prezentului proiect de lege deoarece comparativ, acesta 
reprezintă o îmbunătățire calitativă și ia în calcul criticile esențiale prezentate de CV în 2019, în 
special în ceea ce privește participarea CSM la procesul de evaluare extraordinară a 
judecătorilor și problema contestării deciziilor emise în procesul de „vetting”. Despre aceasta 
vom vorbi mai mult la secțiunea de analiză a propunerilor. 

Astfel, proiectul de lege curent conține următoarele amendamente/direcții de bază: 

a) Reducerea competențelor CSJ astfel încât aceasta să se focuseze doar pe cele mai 
importante cauze, sau cauzele care ridică probleme importante de drept (crearea unei 
curți de casație), cu accentul pe uniformizarea practicii judecătorești (art. 2); 

b) Reducerea numărului de judecători de la 33 la 20. De facto în prezent sunt ocupate doar 
25 de funcții (art. 6); 

c) Introducerea posibilității ca reprezentanții altor profesii juridice să candideze pentru 
funcția de judecător la CSJ (art. 7); 

d) Introducerea obligației ca toți judecătorii CSJ, precum și candidații care doresc să fie 
promovați în instanța superioară, să treacă o procedură de evaluare extraordinară pe 
criteriile integrității și a profesionalismului (art. 18); 

e) Reorganizarea modului în care funcționează organele CSJ, prin atribuirea mai multor 
competențe Plenului CSJ. Acesta va aproba regulamentul CSJ, va aproba specializarea 
judecătorilor și componența completelor de judecată (actualmente competența 
Președintelui CSJ), va propune CSM candidații la funcția de Președinte al CSJ etc. (art. 
8-9); 

f) Reducerea numărului de unități de personal al Secretariatului CSJ de la 220 la 150. 

 
1 Opinia IPRE din 17 decembrie 2021, pag. 3-4, disponibilă la: https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-
proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-
judecatorilor-si-procurorilor/.  

https://justice.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-cu-privire-la-curtea-suprema-de-justitie-nota-informativa-la-proiect
https://justice.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-cu-privire-la-curtea-suprema-de-justitie-nota-informativa-la-proiect
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=966&year=all
https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-procurorilor/
https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-procurorilor/
https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-procurorilor/
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În continuare vom prezenta argumente în susținerea unor propuneri și recomandări de 
îmbunătățire a proiectului de lege. 

 

ANALIZA PRINCIPALELOR PROPUNERI ALE PROIECTULUI DE LEGE 

Competența nouă a CSJ 

Proiectul de lege propune o listă înnoită a atribuțiilor CSJ. Un accent major se pune pe atribuția 
CSJ de interpretare și aplicarea uniformă a legii în sistemul justiției. Se propune ca CSJ să 
examineze anumite cauze în calitate de primă instanță. În Nota informativă se precizează că se 
are în vedere examinarea contestațiilor depuse împotriva hotărârilor CSM și CSP. Aceasta 
reprezintă o revenire la situația de acum câțiva ani, fapt ce este salutabil, având în vedere 
importanța deciziilor luate de acest organe, precum și necesitatea de a eficientiza procesele 
administrative din cadrul justiție. Spre exemplu, procedurile disciplinare împotriva judecătorilor 
în prezent pot să treacă prin 6 nivele de examinare de diverse organe și instituții.2 Excluderea 
unei verigi din această procedură complicată este un pas pozitiv pentru simplificarea procedurii 
de răspundere disciplinară a judecătorilor.  

O altă atribuție, care probabil reprezintă cea mai mare schimbare în ceea ce privește 
competențele CSJ este acea de examinare în calitate de recurs a cauzelor „cu cea mai mare 
importanță socială și juridică”, precum și asupra celor care relevă „încălcări deosebit de grave 
ale legii și ale drepturilor omului”. Această normă are drept obiectiv să reducă considerabil 
cauzele care sunt primite spre examinare în fond de CSJ. În cazul unei practici uniforme stabilite 
de CSJ, eventual și numărul cererilor de recurs depuse ar putea să scadă. Pentru ca această 
normă să aibă efectul scontat, codurile de procedură trebuie să definească sintagmele: „cauze 
cu cea mai mare importanță socială și juridică” și „încălcări deosebit de grave ale legii și ale 
drepturilor omului”, iar CSJ la rândul său urmează să stabilească criterii foarte clare de calificare 
a acestor tipuri de cauze, de care se vor putea conduce toți judecătorii instanței supreme.  

 

Reducerea numărului de judecători ai CSJ 

Proiectul de lege propune reducerea numărului de judecători ai CSJ de la 33 la 20 de judecători. 
În Nota informativă sunt prezentate mai multe argumente în favoarea acestei decizii, printre 
care: eficiența unei instanțe mai mici, reducerea competențelor CSJ, raportul de 4-6%  
recomandat de CEPEJ dintre numărul total de judecători din țară (489) și numărul judecătorilor 
din al treilea nivel de instanțe (aprox. 20), precum și exemple din alte țări precum Estonia și 
Finlanda.  

Deciziile de optimizare a instituțiilor publice sau reducere a personalului unei autorități publice 
sunt decizii de administrare publică care trebuie să aibă la bază considerente de eficiență 
administrativă, economie a finanțelor publice precum și de acces mai ușor al societății la 
serviciile prestate de instituția vizată de aceste reforme. În cazul schimbărilor de personal ce 
vizează judecătorii, Guvernul și Parlamentul la adoptarea legilor cu acest scop, trebuie să ia în 
considerare și statutul special al acestor funcții și să rezulte din principiul constituțional de 
inamovibilitate al judecătorilor. Vom analiza succint justificarea reducerii numărului de judecători 
ai CSJ prin prisma acestor două argumente.  

În ceea ce ține de aspectul de eficiență, autorii proiectului de lege au prezentat mai multe 
argumente convingătoare de practică comparată și recomandări internaționale cu privire la 
numărul oportun de judecători al CSJ. Autorii însă nu au prezentat vreun studiu în susținerea 
acestei decizii. Totuși, având în vedere că proiectul de lege propune reducerea competențelor 
CSJ, ar fi fost complicată dacă nu imposibilă, calcularea numărului necesar de judecători pentru 
volumul de muncă potrivit noii competențe. În acest sens, este importantă formularea noilor 
competențe care va permite judecătorilor CSJ, într-o anumită măsură, să-și decidă propriul 
volum de muncă, fiind în poziția să respingă ca inadmisibile cauzele neimportante. Desigur că 

 
2 Inspecția judiciară, Completul de contestație, Colegiul Disciplinar al judecătorilor, CSM, Curtea de Apel Chișinău 
și CSJ. 

https://justice.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-cu-privire-la-curtea-suprema-de-justitie-nota-informativa-la-proiect
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în acest context vor fi importante și criteriile de inadmisibilitate prevăzute de codurile de 
procedură.  

Al doilea aspect, ce ține de inamovibilitatea judecătorilor, presupune că deciziile ce ține de 
cariera judecătorilor, în cazul dat, în ceea ce ține de promovarea, transferul sau eliberare din 
funcție trebuie să fie adoptate în baza legii și a garanțiilor constituționale ce țin de statutul 
judecătorului, care la rândul său trebuie să corespundă standardelor internaționale și bunelor 
practici. În urma reformei CSJ, toți judecătorii acestei instituții trebuie să treacă printr-o 
procedură de evaluare extraordinară pe aspectul integrității etice și financiare și a 
profesionalismului.  

Potrivit proiectului lege, judecătorii care vor refuza să treacă evaluarea pot să-și depună 
demisia, iar cei care vor eșua evaluarea integrității vor fi eliberați din funcție de CSM cu 
pierderea garanțiilor precum  indemnizația unică de concediere și pierderea pensiei speciale 
acordate judecătorilor. Judecătorii care vor promova evaluarea integrității dar vor eșua 
evaluarea profesională vor fi suspendați din funcție și vor urma cursuri de instruire continuă la 
Institutul Național de Justiție. Eventual, după ce vor promova evaluarea profesională acești 
judecători pot să revină în funcție la CSJ, însă dacă locuri vacante nu vor mai fi, aceștia vor 
putea fi transferați la o altă instanță. Dacă refuză transferul, aceștia își vor putea depune demisia 
în corespundere cu art. 20 alin. (5) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995.3  

În consecință, în urma reorganizării CSJ și a evaluării extraordinare, judecătorii vor putea suferi 
consecințe disciplinare precum eliberarea din funcție sau transferul la o altă instanță inferioară. 
Comisia de la Veneția a menționat la acest capitol că în ultimă instanță „este în competența 
autorităților Republicii Moldova să decidă dacă nivelul înalt de corupție din cadrul sistemului 
judecătoresc din Moldova creează suficiente premise pentru a supune toți judecătorii CSJ unei 
proceduri extraordinare de evaluare în corespundere cu legea”.4 Totodată CV a subliniat în 2019 
că, având în vedere că instituirea mecanismului de „vetting” nu sunt acompaniate de modificări 
constituționale, această procedură trebuie să corespundă prevederilor Constituționale, în 
special în ceea ce ține de rolul CSM în asigurarea independenței judecătorilor. Reieșind din 
analiza noastră, proiectul de lege redresează îngrijorările de constituționalitate prezentate de 
Comisia de la Veneția în anul 2019 (mai multe detalii a se vedea mai jos). Toate aceste 
circumstanțe vin să confirme că reorganizarea CSJ este  o reformă necesară dar și că aceasta 
corespunde prevederilor Constituționale și standardelor internaționale. 

În concluzie, reducerea numărului de judecători conține o serie de argumente convingătoare, 
care ar putea spori eficiența instanței supreme, însă acest proces trebuie să se desfășoare astfel 
încât să nu fie încălcat principiul inamovibilității judecătorilor. Autoritățile trebuie să se asigure 
că procesul prin care judecătorii vor fi evaluați și după caz, sancționați disciplinar, este unul 
corect, obiectiv și că acesta corespunde Constituției și bunelor practici internaționale. 

De asemenea, pentru a facilita optimizările viitoare, dacă vor fi necesare, ar fi oportună 
introducerea în legislație a conceptului de “volum optim de muncă”. O previzibilitate cu privire la 
volumul de muncă care ar reveni în mod normal unui magistrat, ar ajuta atât la stabilirea 
numărului necesar de judecători la CSJ cât și în general pe țară la instanțele de toate nivelele. 

 

Extinderea cercului de persoane care vor putea deveni judecători ai CSJ 

Potrivit art. 7 alin. (1) din proiectul de lege, din 20 de judecători ai CSJ cel puțin 13 vor fi din 
rândul judecătorilor și cel mult 7 din rândul avocaților, procurorilor sau profesorilor universitari 
în domeniul dreptului. Această modificare este posibilă datorită excluderii din textul Constituției 
începând cu 1 aprilie 2022 a condiției ca doar judecătorii cu cel puțin 10 ani de experiență să 
poată fi promovați la CSJ. Promovarea profesioniștilor non-judecători la CSJ nu este o idee 
nouă, însă este pentru prima dată când o astfel de inițiativă este acompaniată de un mecanism 
sofisticat de verificare a integrității a acestor candidați.  

 
3 Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  
4 Opinia Comisei de la Veneția din 14 octombrie 2019, para. 46.   

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e
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Potrivit proiectului de lege, candidații non-judecători vor întruni aceleași condiții ca și judecătorii 
cu unele excepții evidente, cum ar fi necesitatea absolvirii Institutului Național de Justiție (INJ) 
dar și promovarea examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în 
temeiul vechimii în muncă. Candidații la funcția de judecător al CSJ vor trebui să aibă una din 
următoarele experiențe: 8 ani lucrați în calitate de judecător, 6 ani lucrați în calitate de judecător 
la CtEDO sau al Curții Constituționale și 10 ani lucrați în calitate de avocat, procuror sau profesor 
universitar în domeniul dreptului.  

Extinderea cercului de persoane care pot accede la funcția de judecător al CSJ este plauzibilă 
în contextul în care candidații non-judecători vor trece de un „vetting” la fel ca și judecătorii 
curenți ai CSJ. Anterior astfel de inițiative trezeau îngrijorări pentru că exista posibilitatea ca 
non-judecătorii să treacă prin aceleași proceduri vicioase de promovare care au permis 
accederea la CSJ a unor judecători compromiși. Respectiv, pentru ca modificarea respectivă să 
ducă la rezultate pozitive este importantă implementarea corectă și cu bună credință a legii 
adoptate.  

Introducerea profesioniștilor non-judecători în rândul judecătorilor CSJ ar putea avea mai multe 
efecte pozitive. Va fi diminuat caracterul corporativist al sistemului justiției, instanța va beneficia 
din diferitele expertize și perspective ale judecătorilor care au venit din alte profesii juridice, 
circumstanțe ce ar putea contribui la soluții mai echilibrate și mai bine motivate date de CSJ. 
Totuși, prevederea din art. 7 alin. (1) din proiectul de lege prevede că „cel mult 7” judecători vor 
fi aleși din rândul profesioniștilor non-judecători. Având în vedere că mulți judecători doresc să 
fie promovați la CSJ, această formulare ar putea crea situația în care niciunul din cei 20 de 
judecători nu sunt din rândul altor profesii juridice.  

Astfel, recomandăm completarea textului cu „cel mult 7, dar nu mai puțin de 5”, sau renunțarea 
la formulările de „cel mult” și „cel puțin” și stabilirea unui număr fix de judecători de fiecare 
categorie. 

De asemenea, rămâne neclar cum membrii non-judecători vor fie evaluați în dependență de 
cunoștințe, abilități și specializare. Prevederi generale în acest sens urmează a fi specificate în 
Lege pentru ca ulterior cadrul normativ secundar să aibă direcția de acțiune și claritate. Ar fi 
oportună și clarificarea modalitatății de selectarea a membrilor non-judecători și în dependență 
de specializările necesare la CSJ. 

 

Mecanismul de evaluare extraordinară a judecătorilor CSJ 

Proiectul de lege din 2019 prevedea crearea unei comisii speciale de evaluare al judecătorilor 
CSJ formată din 20 de membri. Această comisie urma să fie împărțită în două colegii a câte 10 
membri. În procesul de evaluare, unul din colegiile menționate desfășura evaluarea inițială iar 
celălalt activa în calitate de organ de contestare, roluri care erau schimbate de la candidat la 
candidat. Ulterior, decizia colegiului care a examinat contestarea putea fi atacată la CSM. CSM 
putea să respingă decizia comisiei de evaluare și să-i trimită dosarul la re-evaluare. Dacă 
Comisia menținea concluziile raportului de evaluare, CSM nu mai putea să-i respingă decizia. 
Totodată, deciziile CSM în cadrul acestor proceduri erau finale și nu puteau fi contestate în fața 
instanțelor de judecată.  

Comisia de la Veneția a criticat unele aspecte din această procedură. În opinia sa din octombrie 
2019, aceasta a menționat că CSM trebuie să aibă, potrivit Constituției Republicii Moldova, 
puterea de decizie cu privire la cariera judecătorilor. Aceasta a menționat că nu avea sens 
contestarea de la un colegiu de evaluare la alt colegiu de evaluare, deoarece se îngreuna 
procedura fără temei. Totodată, Comisia de la Veneția a menționat necesitatea existenței unui 
drept de contestare a deciziilor CSM în proceduri cu efecte disciplinare în fața unei instanțe de 
judecată, deși a recunoscut că nu toate standardele internaționale solicită un al doilea grad de 
jurisdicție în fața unei curți judiciare. Aceasta a citat standardul Comitetului de Miniștri, potrivit 
căruia, procedurile disciplinare „trebuie să fie desfășurate de o autoritate independentă sau de 
o curte respectând toate garanțiile unui proces echitabil cu dreptul de a contesta decizia și 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)020-e
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sancțiunea”.5 În final, Comisia de la Veneția a recomandat introducerea în procedura de 
evaluare extraordinară a unui drept de apel împotriva deciziilor CSM în fața unui organ judiciar, 
însă în afara grupului de judecători din cadrul CSJ.  

Revenind la proiectul de lege publicat în august 2022, acesta prevede evaluarea extraordinară 
a judecătorilor CSJ în două etape: a) evaluarea integrității etice și financiare și b) evaluarea 
profesionalismului.  

Evaluarea integrității etice și financiare urmează a fi efectuată de Comisia de evaluare, un organ 
existent, care actualmente efectuează, în baza Legii nr. 26 din 10 martie 2022,6 evaluarea 
extraordinară a candidaților la funcția de membru în CSM, Consiliul Superior al Procurorilor 
(CSP) și organele specializate ale acestora. Comisia de evaluare este un organ independent, 
formată din trei membri naționali numiți de Parlament (doi de majoritatea parlamentară și unul 
de opoziție) și trei membri internaționali desemnați de partenerii de dezvoltare a Republicii 
Moldova.7 Potrivit proiectului de lege, decizia Comisiei de evaluare prin care judecătorul a eșuat 
evaluarea poate fi contestată în termen de 5 zile la CSM. La rândul său, CSM poate să respingă 
contestația sau să o admită și să dispună reevaluarea de către Comisia de evaluare. În cazul 
necontestării deciziei Comisiei de evaluare sau a respingerii de către CSM a contestației, acesta 
dispune eliberarea din funcție a judecătorului.  

Profesionalismul judecătorilor CSJ urmează a fi evaluat de către CSM, și anume de Colegiul de 
evaluare a performanțelor judecătorilor (CEPJ) în baza Legii nr. 154 din 5 iulie 2012.8 Proiectul 
de lege menționează la art. 17 alin. (4) că în urma evaluării profesionalismului CSM emite o 
hotărâre motivată privind promovarea sau eșuarea evaluării profesionalismului judecătorului 
CSJ. Totuși, din proiectul de lege vizat nu este clar dacă în urma evaluării, CEPJ emite o 
hotărâre care poate fi contestată la CSM, după cum este prevăzut în Legea nr. 154/2012, sau 
dacă în baza evaluării cauza și concluziile CEPJ ajung direct pe masa CSM care ia decizia. În 
orice caz, se cere o clarificare a intenției legiuitorului. În cazul eșuării evaluării extraordinare 
judecătorului pot fi dispuse următoarele măsuri cumulative: interdicția de a emite acte de 
dispoziție în calitate de judecător al CSJ; suspendarea din funcție; și urmarea cursurilor de 
instruire speciale de formare continuă în cadrul Institutului Național de Justiție.  

Atât la etapa evaluării extraordinare a integrității etice și financiare cât și la etapa evaluării 
profesionalismului, hotărârile CSM defavorabile judecătorilor pot fi contestate, prin derogare de 
la regulile generale, direct la CSJ, la un complet format din primii 3 judecători care au promovat 
evaluarea extraordinară prevăzută de lege. În cazul în care numărul judecătorilor care au 
promovat evaluarea nu va fi suficient pentru a forma completul de contestare, numărul acestora 
va fi suplinit din rândul candidaților non-judecători pentru accedere la CSJ (art. 18 alin. (4)). 

După cum observăm, proiectul de lege publicat în 2022 a preluat și a implementat recomandările 
Comisiei de la Veneția din opinia emisă în 2019. CSM a obținut un rol crucial în procesul de 
evaluare extraordinară a judecătorilor CSJ, acesta având ultimul cuvânt de spus în ceea ce 
privește decizia administrativă privind cariera judecătorului. Totodată, autorii proiectului au 
identificat o soluție de contestare în fața instanțelor de judecată, o problemă complicată în 
contextul în care cei care sunt evaluați examinează și contestațiile. Totuși, noi considerăm că 
metoda de contestare presupune câteva riscuri: 

a) Crearea organului de contestare în timpul procedurilor de evaluare extraordinară sau 
spre sfârșitul lor, introduce un grad înalt de incertitudine în acest proces. Aspectul cel 
mai îngrijorător e că o perioadă nedeterminată nu va fi cunoscută componența organului 

 
5 Recomandarea Comitetului de Miniștri, CM/Rec(2010)12 , p. 69, disponibilă la: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afb78.  
6 Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în 
organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. 
7 Mai multe detalii despre Comisia de evaluare și procedura de evaluare a se vedea în Legea nr. 26 din 10 martie 
2022 și Opiniile IPRE la proiectele acesteia: https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-
privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-
procurorilor/ și https://ipre.md/wp-content/uploads/2022/01/Opinie-Aditionala_IPRE_proiectul-legii-pre-
vetting_20.01.2022_RO.pdf.  
8 Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afb78
https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-procurorilor/
https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-procurorilor/
https://ipre.md/2021/12/20/opinie-cu-privire-la-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-integritatii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-a-judecatorilor-si-procurorilor/
https://ipre.md/wp-content/uploads/2022/01/Opinie-Aditionala_IPRE_proiectul-legii-pre-vetting_20.01.2022_RO.pdf
https://ipre.md/wp-content/uploads/2022/01/Opinie-Aditionala_IPRE_proiectul-legii-pre-vetting_20.01.2022_RO.pdf
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judiciar de contestare și aceasta depinde de un factor necunoscut, și anume, când cei 
trei judecători vor promova evaluarea. Condiția de la art. 18 alin. (4) deși teoretic 
aplicabilă, va putea fi pusă în funcțiune abia după ce toți judecătorii CSJ vor fi evaluați, 
proces care poate dura un termen lung, timp judecătorii CSJ se vor afla în incertitudine;  

b) Comisia de la Veneția a menționat în opinia din 2019 că e necesară existența dreptului 
de apel în fața unui organ judiciar, însă format din judecători din afara CSJ. Logica 
acestei recomandări rezidă din sentimentele firești de loialitate și colegialitate între 
oamenii care au lucrat în aceeași instituție și care au făcut parte din aceeași echipă timp 
de mulți ani, în unele cazuri chiar de zeci de ani. Indiferent de faptul dacă judecătorii 
susțin sau nu această reformă, dacă sunt integri sau nu, procedura de evaluare 
extraordinară este un proces neplăcut pentru toți judecătorii. Modelul propus de 
contestare pornește de la premisa că cei trei judecători care vor promova primii 
procedura de evaluare nu vor avea pretenții față de mecanismul de evaluare, fapt ce nu 
neapărat va corespunde adevărului. Chiar și în urma unui rezultat pozitiv de evaluare, 
judecătorii pot rămâne cu anumite resentimente față de proces și pot fi înclinați să fie 
mai indulgenți față de colegii săi care nu au promovat evaluarea. În acest context este 
important de luat în considerare impactul psihologic al întregii proceduri de evaluare 
asupra judecătorilor, în special având în vedere că judecătorii din completul de 
contestare vor fi puși în situația să examineze dosarele colegilor lor, fiind încă proaspătă 
experiența proprie.  

În acest context, propunem următoarea soluție alternativă: în condițiile în care în prezent 
are loc evaluarea extraordinară a candidaților pentru funcția de membru în CSM, la finalizarea 
acestei proceduri, încrederea în acest organ ar trebui să crească considerabil.  

Astfel, înainte să înceapă evaluarea extraordinară a judecătorilor CSJ, la CSJ va fi format un 
complet din trei membri: doi judecători aleși din rândul judecătoriilor și/sau a curților de apel și 
un non-judecător ales potrivit art. 7 alin. (2) pct. 2) din proiectul de lege. Acest complet va fi 
format în baza unui concurs public pentru toți doritorii care corespund condițiilor prevăzute de 
lege pentru promovarea la CSJ. Concursul va fi organizat și desfășurat de CSM cu ajutorul 
Comisiei de evaluare prevăzute de Legea nr. 26/2022. Inițial CSM va filtra candidații care nu 
corespund cerințelor legale de accedere la CSJ, ulterior Comisia de evaluare va verifica 
integritatea etică și financiară a candidaților, după care CSM va desfășura concursul între 
candidații rămași și va propune Președintelui țării spre numire în completul de contestare doi 
candidați judecători și un candidat non-judecător. Aceștia vor obține statut de judecători de 
nivelul CSJ și la finalizarea procesului de evaluare a judecătorilor din instanța superioară, cei 
trei membri ai completului de contestare vor rămâne în funcția de judecători ai CSJ. Pentru a 
acomoda încadrarea acestor membri în componența CSJ, proiectul de lege ar trebui să prevadă 
posibilitatea extinderii numărului de judecători CSJ în cazul în care în urma evaluării 
extraordinare în instanță vor rămâne/accede mai mult de 17 judecători. Candidații care nu vor fi 
satisfăcuți de decizia CSM în această procedură vor putea contesta rezultatele concursului la 
un complet format din 3 judecători din cadrul CSJ, creat prin dispoziția Președintelui CSJ, similar 
procedurii din art. 14 al Legii nr. 26/2022.   

Adițional, recomandăm clarificarea dacă CEPJ emite o hotărâre proprie în urma evaluării 
extraordinare a profesionalismului judecătorilor CSJ, sau dacă aceasta efectuează evaluarea și 
doar prezintă constatările pentru CSM. 

De asemenea, considerăm că evaluarea profesionalismului trebuie să ofere concluzii 
referitoare la domeniile de competență ale magistratului care nu sunt satisfăcătoare, care cel 
mai probabil vor fi diferite de la caz la caz. În acest context un curs general de instruire la INJ 
nu va fi suficient pentru ridicarea gradului de profesionalism al magistratului care nu a promovat 
testul profesionalismului. O soluție oportună ar fi elaborarea unor programe individuale de studii 
cu promovarea unui examen la finele programului. 

Modificări în modul de organizare a CSJ 

Proiectul de lege conține o serie de modificări în modul de organizare a CSJ, și o serie din 
acestea se caracterizează prin fortificarea rolului Plenului CSJ în raport cu Președintele CSJ. 
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Plenul CSJ va adopta regulamentul CSJ, va decide specializarea judecătorilor CSJ și 
componența completelor de judecată (anterior competență a Președintelui CSJ), va identifica 
candidații pentru funcția de Președinte al CSJ etc. 

Teoretic, acordarea mai multor competențe Plenului CSJ este o inițiativă pozitivă, însă efectele 
acestor modificări vor depinde mult de componența finală a CSJ. Experiența arată că deciziile 
de grup în cadrul sistemului judecătoresc nu duc întotdeauna la cele mai bune decizii 
administrative. Adunarea Generală a Judecătorilor, spre exemplu, a arătat cum judecătorii au 
ales în CSM judecători care au menținut starea precară a justiției în loc să voteze candidați care 
pledau pentru schimbări în sistemul justiției. Asociația Judecătorilor a dat dovadă de inacțiune 
în timp ce sistemul justiției era capturat de interese obscure.  

Astfel, considerăm riscantă acordarea Plenului CSJ dreptul a desemna candidații pentru funcția 
de Președinte CSJ. Președintele CSJ este fața nu doar a instanței supreme, ci a întregului 
sistem judecătoresc. Pe lângă aceasta, desemnarea propriului candidat pentru funcția de 
Președinte al CSJ ar putea spori caracterul corporativist al sistemului judecătoresc. Cu regret, 
judecătorii au demonstrat în unele situații că atunci când își votează reprezentanții, o fac în 
interesul grupului de judecători și nu al justiției sau al unui sistem judecătoresc integru și 
profesionist. La fel, judecătorii din cadrul CSJ ar putea să fie mai înclinați să înainteze CSM 
candidații care vor menține status-quo-ul și mai puțin spre candidații care vor aduce schimbările 
mult așteptate de societate.  

Respectiv, recomandăm autorilor să mențină pe termen lung obiectivul de a acorda mai multe 
competențe Plenului CSJ, însă să îl realizeze într-un mod treptat. Pot fi menținute competențele 
Plenului CSJ ce țin de adoptarea regulamentului CSJ și formarea completelor de judecată, însă 
propunem ca alegerea Președintelui CSJ să nu fie ținută de o decizie a Plenului CSJ. Ulterior, 
când instanța supremă va arăta performanțe la înfăptuirea justiției și va da dovadă de 
independență și responsabilitate, pot fi acordate mai multe competențe Plenului CSJ.  
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