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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
10 iulie 2020 – Prezentarea documentului analitic
„R?spunderea disciplinar? a judec?torilor în Republica
Moldova. Evaluarea legisla?iei ?i a practicilor”
Gribincea Vladislav · Wednesday, July 8th, 2020

Eveniment ONLINE pe ZOOM cu transmisie LIVE pe pagina de Facebook Centrul de Resurse
Juridice.
Centrul de Resurse Juridice(CRJM) invit? pe cei interesa?i la evenimentul de prezentare a
documentului analitic „R?spunderea disciplinar? a judec?torilor în Republica Moldova. Evaluarea
legisla?iei ?i a practicilor”. Documentul a fost elaborat de Dr. Cristi Danile? – judec?tor la
Tribunalul Cluj din România.
Autorul a f?cut o analiz? referitor la activitatea institu?iilor implicate în procesul disciplinar,
statutul ?i rolul inspec?iei judiciare ?i al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), calitatea
motiv?rii hot?rârilor adoptate de organele disciplinare ?i eficien?a acestora, lacunele referitoare la
r?spunderea disciplinar? a inspectorilor judiciari ?i mecanismele pentru sanc?ionarea disciplinar? a
judec?torilor cu func?ii de conducere în cadrul instan?ei judec?tore?ti. De asemenea, au fost
formulate o serie de recomand?ri pentru eficientizarea activit??ii în materie disciplinar? la nivel
legislativ, managerial ?i în privin?a competen?ei profesionale.
Disfunc?ionalit??ile în materie de r?spundere disciplinar? ?in nu doar de procedura de tragere la
r?spundere ?i sanc?ionare a magistra?ilor, ci ?i de aspecte care privesc administra?ia justi?iei ?i
independen?a judec?torilor.
În cadrul evenimentului, autorul va formula recomand?ri pentru îmbun?t??irea temeiurilor pentru
tragerea la r?spundere disciplinar? ?i a procedurii disciplinare, modificarea competen?elor ?i
consolidarea unor organe ale CSM în materie disciplinar? ?i a instan?elor judec?tore?ti.
Evenimentul va avea loc la 10 iulie 2020, între orele 14:00 – 15:30, pe platforma online ZOOM.
Linkul prin care v? ve?i putea conecta v? va fi expediat dup? confirmarea particip?rii la eveniment.
Limba de lucru a evenimentului este româna cu traducere sincron? în limba englez? asigurat? de
c?tre organizatori.
Pentru a confirma participarea ?i a primi linkul ZOOM expedia?i un mesaj pân? la 8 iulie 2020, ora
17:00 la adresa de e-mail Nicoleta.Cojuhari@old2.old.crjm.org.
La eveniment sunt invita?i reprezentan?i ai CSM, judec?tori, precum ?i reprezentan?i ai
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Ministerului Justi?iei, partenerilor de dezvoltare, societ??ii civile ?i mass-media.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Promovarea suprema?iei legii prin monitorizare
de c?tre societatea civil?”, implementat de CRJM cu suportul Agen?iei SUA pentru Dezvoltare
Interna?ional? (USAID).
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