
Notă actualizată 

privind principalele elemente ale conceptului de reformă a Curții Supreme de 

Justiție și evaluarea judecătorilor  

 

1. Aspecte generale  

 

Proiectul de lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și evaluarea judecătorilor, 

proiect a cărui proces de elaborare a demarat în luna iulie 2019 potrivit clauzei de adoptare 

a avut drept scop asigurarea imparțialității depline a tuturor judecătorilor Curții Supreme 

de Justiție (în continuare CSJ), a calității actului de justiție, restabilirii încrederii în justiție, 

precum și crearea premiselor pentru uniformizarea practicii judecătorești. 

Prin proiectul de lege se propunea: 

 Revederea competențelor CSJ, astfel încât aceasta să examineze doar chestiuni de 

drept; 

 Reducerea numărului de judecători la CSJ de la 33 la 17; 

 Evaluarea extraordinară externă a actualilor judecători din cadrul CSJ precum și alte 

instanțe de judecată. 

În scopul asigurării conformității proiectului cu standardele internaționale în materie, a fost 

solicitată opinia Comisiei de la Veneția care în cadrul sesiunii Plenare din 11-12 octombrie 

2019 a adoptat Opinia preliminară asupra proiectului de lege. La fel, la solicitarea 

Ministerului Justiției și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului 

(ODIHR) a efectuat expertiza proiectului de lege prin emiterea unei Opinii interimare. 

Urmare a analizei proiectului de lege, concluzia esențială expusă cu titlu de principiu a 

acestor două Foruri Internaționale a fost ca orice modificare care vizează sistemul 

judecătoresc să respecte principiul independenței și inamovibilității judecătorilor. În 

același timp, instituirea unor mecanisme de evaluare extraordinară a judecătorilor urmează 

a fi circumscrise în limita cadrului constituțional existent. 

La fel, s-a reținut că orice proces legitim de reformă a sistemului judecătoresc, în special 

atunci când se propune reformarea celor mai înalte instituții judecătorești naționale, trebuie 

să fie unul transparent, incluziv, de scară largă și să implice desfășurarea unui proces 

eficace de consultări, inclusiv cu reprezentanții sistemului judecătoresc, cu asociațiile de 

judecători și juriști. 

În cadrul sesiunii plenare a Comisiei de la Veneția din 11-12 octombrie 2019, Republica 

Moldova s-a angajat să transmită repetat Comisiei proiectul de lege ajustat recomandărilor 

pentru emiterea opiniei finale, din motive obiective însă proiectul nu a putut fi transmis, 

acesta urmînd a fi expediat pînă la sfîrșitul lunii ianuarie a anului 2020, fiind expediate 

liniile directoare ale conceptului actualizat.  

 

Ulterior expedierii liniilor directoare pe concept, au avut loc o serie de discuții și consultări 

cu privire la coneptul reformei propuse, fapt care a impus ajustarea suplimentară a 

conceptului, care este expus mai jos, după cum urmează. 

 

 

 

 



 
2. Propunerile de ajustare a conceptului de reformă la recomandările formulate 

 

(1) Aspecte generale 

 

Potrivit art. 123 din Constituția Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii 

este organul de administrare judecătorească responsabil de întreaga carieră a judecătorilor 

(numirea, transferarea, detașarea, promovarea în funcție și aplicarea de măsuri 

disciplinare). 

Mecanismele și procedurile de evaluare profesională a judecătorilor și răspundere 

disciplinară sunt dezvoltate de cadrul legal infraconstituțional. Astfel, potrivit art. 7 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, organele specializate ale CSM sunt: 

colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor; colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor; colegiul disciplinar; inspecţia judiciară. Activitatea acestor organe este 

reglementată prin legi speciale. 

Nu este de contestat faptul că eficiența activității acestor organe determină în mod direct 

eficiența activității întregului sistem judecătoresc. Deși în ultima perioadă de timp au fost 

întreprinse o serie de măsuri de ordin legislativ privind eficientizarea activității, totuși se 

atestă deficiențe de bună implementare a mecanismelor, fapt care necesită o evaluare și 

intervenție.  

În corespundere cu cadrul constituțional dar și cu standardele internaționale trasate în 

Opinia Comisiei de la Veneția și ODIHR care guvernează sistemul judecătoresc se propune 

ajustarea Conceptului de reformă a Curții Supreme de justiție și evaluare a judecătorilor, 

după cum urmează. 

 

(2) Propuneri cu referire la evaluarea judecătorilor 

 

Exercițiul evaluării a judecătorilor urmează a fi realizat de o comisie/colegiu care va 

activa pe lîngă CSM. În acest sens, se propune examinarea oportunității resetării activității 

și componenței celor două colegii deja existente (Colegiul de selecție și Colegiul de 

evaluare a performanțelor). 

 

Mecanismul propus urmează să se bazeze pe următoarele linii directorii: 

 

 Colegiului de evaluare urmează a fi compus din judecători și membri ai societății 

civile/mediului academic. Judecătorii vor fi desemnați de către o Comisie ad-hoc 

mixtă, formată pe principii de paritate din experți internaționali, desemnați de 

partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, pe de o parte și din experți naționali, 

desemnați de Parlamentul Republicii Moldova. 

 Adițional competenței de evaluare profesională a judecătorilor, Colegiul va dispune 

pentru o perioadă de 5 ani de competența de evaluare a integrității/intereselor 

judecătorilor cu detalierea criteriilor care urmează a fi luate în considerare la 

evaluarea integrității/intereselor. După 5 ani competența de evaluarea a 

integrității/intereselor va reveni Agenției Naționale de Integritate. Colegiul nu va 

putea să facă în aceeași procedură evaluarea profesională și a integrității/intereselor 

judecătorilor. 
 



 Inițierea la prima etapă a procedurii de evaluare a tuturor membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii desemnați de Adunarea Generală a Judecătorilor, cît și a 

judecătorilor din cadrul colegiului specializat pe examinarea contestațiilor împotriva 

hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Ulterior, demararea procedurii de 

evaluare individuală a judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești, conform 

intimei convingeri a membrilor Colegiului și în baza unor probe prealabile ce 

confirmă existența unor aparențe demararea procedurii de evaluare a 

integrității/intereselor judecătorilor. 

 

 Experții internaționali, care a participat la desemnarea membrilor Colegiului, vor 

avea acces la toate lucrările acestui Colegiu, cu drept de a face 

concluzii/recomandări/avize, inclusiv de a înainta contestații împotriva rapoartelor 

Colegiului. 
 

 Rapoartele Colegiului de evaluare a judecătorilor vor fi transmise în adresa CSM. 

Dacă în urma evaluării integrității, judecătorul a obținut calificativul negativ, acest 

fapt va constitui temei de eliberare din funcție. CSM va putea respinge raportul 

Colegiului cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi. 

 

 Hotărîrile CSM vor putea fi contestate conform procedurii generale către Curtea de 

Apel, către Colegiul specializat pe examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor 

CSM (se propune formarea completului specializat într-un număr de 7 judecători). 

Hotărîrile pronunțate de Curtea de Apel vor fi definitive și irevocabile din momentul 

pronunțării.  Colegiul specializat are un carcater permanent. 

 Consolidarea secretariatului CSM care va acorda toată asistența necesară membrilor 

Colegiului. 
 

 Stabilirea în lege a dreptului membrilor Colegiului de a solicita informație relevantă 

de la orice instituție precum și dreptul de a atrage în activitate diverși 

specialiști/experți în domeniu. Actele adoptate anterior de către Agenția Națională de 

Integritate în privința verificării averii și intereselor judecătorilor vor constitui o 

probă însă nu temei de a nu supune judecătorul evaluării.  

 După cum a fost menționat supra, experții internaționali vor monitoriza activitatea 

Colegiului și va avea acces la toate lucrările, precum și acordarea dreptului de a 

formula concluzii/avize/recomandări/recursuri în adresa Colegiului. 

 Competența Colegiului de evaluare a integrității (averii) judecătorilor va fi atribuită 

doar pentru acest exercițiu. Ulterior, această competență va reveni către Autoritatea 

Națională de Integritate însă cu consolidarea între timp a capacităților funcționale. 

 

(3) Propuneri cu referire la eficientizarea activității Curții Supreme de Justiție  
 

În scopul consolidării rolului CSJ de instanță ierarhic superioară care asigură uniformizarea 

practicii judiciare și asigurarea securității raporturilor juridice, se propun următoarele 

intervenții. 
 

(i) excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a emite hotărîri/avize cu 

caracter explicativ 
 



Potrivit proiectului de lege expertizat anterior se propunea reducerea numărului de 

judecători de la 33 la 17 precum și modificarea competențelor CSJ astfel încît acestea să 

se axeze pe remedierea discrepanțelor din practica judecătorească, crearea practicii noi și 

revizuirea practicii învechite, precum și intervenirea în cazul unor hotărîri vădit arbitrare 

pronunțate de instanțele ierarhic inferioare. 

 

Argumentul esențial în operarea acestor modificări a fost în consolidarea rolului CSJ în 

calitate de instanță ierarhic superioară care urmează să asigure uniformizarea practicii 

judiciare și să examineze doar chestiuni de drept. În același timp această modificare 

substanțială nu a fost precedată de o analiză a situației de impact dar și de o intervenție și 

abordare complexă a structurii întregii ierarhii a căilor de atac și a competențelor instanțelor 

ierarhic inferioare. 

 

În prezent, deși Curtea Supremă de Justiției ar trebui să fie acel ultim for care remediază 

ilegalitățile admise de instanțele inferioare, cu regret hotărîrile emise în mod arbitrar nu 

sunt o excepție nici pentru această instanță, iar generarea dar și acceptarea unei practici 

judiciare neuniforme, fapt confirmat inclusiv prin hotărîrile Curții Europene versus 

Republica Moldova, condiționează o inconsecvență per sistem. La fel, adoptarea unor 

hotărîri noi pe fondul cauzei, fără o justificare obiectivă și pentru motive care nu par a fi 

persuasive determină încălcarea securității raporturilor juridice și într-un final a 

principiului res judicata. 

 

În scopul consolidării rolului CSJ de unificator al practicii judiciare pe cauze individuale 

și nu prin emiterea in abstracto a unor hotărîri explicative, la o primă etapă se propune 

operarea unor modificări de ordin legislativ în vederea excluderii competenței Curții 

Supreme de Justiție de a emite hotărîri/avize cu caracter explicativ. 

Potrivit Comisiei de la Veneţia, adoptarea de către instanţa supremă sau alte instanţe 

superioare a unor ghiduri de practică obligatorii pentru jurisdicţiile inferioare ridică 

probleme în această privinţă (Raportul privind independenţa sistemului judiciar. Partea I: 

Independenţa judecătorilor). Comisia a reţinut că într-un sistem care are la bază 

independenţa judiciară, instanţele superioare asigură coerenţa jurisprudenţei pe întreg 

teritoriul ţării prin hotărârile pronunţate de acestea în cauze individuale.  

De asemenea, în Opinia asupra proiectului de lege privind sistemul judecătoresc în Ucraina 

(CDL-INF(2000)5 secţiunea intitulată „Înfiinţarea unui sistem de instanţe strict 

ierarhizat”), Comisia de la Veneţia a subliniat că acordarea Curţii Supreme şi, în condiţii 

mai restrictive, Plenului posibilitatea de a adresa instanţelor de rang inferior 

„recomandări/explicaţii” în probleme de aplicare a legislaţiei, nu este de natură să 

favorizeze apariţia unei puteri judecătoreşti cu adevărat independente în Ucraina, ba mai 

mult implică riscul ca judecătorii să se comporte ca funcţionarii publici, care primesc 

ordine de la superiorii lor. 

(ii)  asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului cu 

participarea părților 

Prin respectarea publicității proceselor de judecată organele judiciare protejează 

justiţiabilii împotriva unei justiţii secrete care scapă controlului public. De asemenea, 



aceasta constituie unul dintre mijloacele necesare pentru a păstra încrederea în 

instanțe. Prin transparenţa pe care o conferă administrării justiţiei, aceasta contribuie la 

realizarea scopului articolului 6 din Convenția Europeană, respectiv respectarea procesului 

echitabil, a cărui garantare se numără printre principiile fundamentale ale oricărei societăţi 

democratice în sensul Convenţiei. 

Avînd în vedere dubiile care planează în prezent în societate privind legalitatea unor soluții 

luate pe cauze de rezonanță de către instanța supremă, se propune modificarea legislației 

procesual-penale în sensul revenirii la ședințele de judecată publice la Curtea 

Supremă de Justiție. La fel, urmează a fi examinată oportunitatea revenirii la ședințele 

publice și pe anumite categorii de litigii civile. 

(3) Asigurarea reprezentativității Consiliului Superior al Magistraturi și transparenței 

procesului de desemnare a membrilor din rîndul judecătorilor 
 

Potrivit actualelor prevederi legale, CSM este constituit din 12 membri, 6 judecători, 3 

profesori de drept titulari numiți de către Parlament, și 3 membri din oficiu (ministrul 

justiției, Procurorul General și președintele Curții Supreme de Justiție). 

Membrii CSM aleși de Adunarea Generală reprezintă instanțele după cum urmează: 2 

membri sunt aleși din rîndul judecătorilor primei instanțe; 2 din rîndul judecătorilor curților 

de apel și 2 din rîndul judecătorilor Curții Supreme de Justiție. 

În scopul asigurării unei reprezentativități în componența CSM, se propune schimbarea 

proporției în CSM a numărului de judecători desemnați de către instanțe, și anume: 

4 judecători din prima instanță, 2 de la curțile de apel și un judecător de la CSJ, 

desemnarea a 2 membri suplimentari din rîndul societății civile, profesori titulari de 

drept.  

Totodată va fi inițiată procedura de modificare a Constituției pentru excluderea membrilor 

de drept din cadrul CSM (Ministrul Justiției, Procurorul General, Președintele Curții 

Supreme de Justiție), urmînd a fi exclus instrumentul de numire în funcție a judecătorilor 

pentru un termen inițial de 5 ani, cu diminuarea termenului vechimii în muncă pentru 

promovarea judecătorilor în instanțele ierarhic superioare. 

La fel, pentru a asigura o transparență a procesului de alegere a membrilor CSM din rîndul 

judecătorilor, se propune: 

- stabilirea unui termen de promovare a candidaților pînă la data desfășurării Adunării 

Generale; 

- plasarea pe pagina web a CSM a listei candidaților și a dosarelor acestora; 

- acordarea dreptului candidaților de a face campanie de promovare. 

 

(4) Priorități pe termen mediu 

În scopul asigurării continuității în consolidarea sectorului justiției, Ministerul Justiției în 

anul 2018 a demarat procesul de elaborare a proiectului Strategiei de dezvoltare a 

sectorului justiției (perioada de implementare se propune a fi de 4 ani) care cuprinde o 

abordare strategică și sistemică a obiectivelor aferente problemelor existente în cadrul 

sistemului, cu stabilirea (definirea) instrumentelor de soluționare și a impactului așteptat. 



Obiectivul general stabilit pentru noul document de politici este edificarea unui sistem de 

justiție accesibil, transparent, eficient și responsabil. În vederea realizării acestui obiectiv 

au fost identificate 3 direcții strategice ce vizează asigurarea unei justiții:  

- transparente și de calitate; 

- eficientă și modernă; 

- independentă, cu actori responsabili și integri. 

În luna august 2019, Ministerul Justiției a solicitat asistența Consiliului Europei pentru 

efectuarea unei expertize a proiectului Strategiei prin raportare atât la constatările făcute 

de către experții CoE în evaluarea strategiei anterioare, cât și ținând cont de noile priorități. 

Opinia experților a fost recepționată în luna septembrie. În prezent, proiectul urmează a fi 

definitivat potrivit propunerilor tuturor entităților vizate dar și potrivit noilor obiective 

stabilite în Programul de Guvernare. 

 

 


