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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
APEL PUBLIC: Organiza?ii ale societ??ii civile solicit?
Parlamentului s? decid? asupra propunerilor CSM privind
numirea judec?torilor ?i a conducerii CSJ
Gribincea Vladislav · Monday, February 15th, 2021

În perioada iunie – septembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus[1]
Parlamentului Republicii Moldova numirea în func?ie a ?ase judec?tori ?i doi vicepre?edin?i ai
Cur?ii Supreme de Justi?ie (CSJ)[2].
Potrivit Legii cu privire la CSJ[3], numirea judec?torilor CSJ are loc în termen de 30 de zile de la
data înregistr?rii propunerii în Parlament. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile pentru
clarificarea aspectelor importante ce ?in de candida?ii propu?i. De la prima propunere a CSM a
trecut mai mult de opt luni, iar de la urm?toarele – mai mult de patru luni. În pofida dep??irii
termenelor legale, numirile la CSJ nu au fost incluse pe agenda plenului Parlamentului.
Parlamentul poate refuza numirea judec?torilor CSJ doar în cazul depist?rii unor probe
incontestabile de incompatibilitate a candida?ilor, de înc?lcare a legisla?iei sau a procedurilor
legale de selectare ?i promovare a lor.
Pân? la demararea procesului de vot pentru numirea în func?ie a judec?torilor, la CSJ r?mân a fi
vacante 11 func?ii de judec?tor[4]. Cu num?rul actual de judec?tori în func?ie, ?inând cont ?i de
alte circumstan?e precum deta?area judec?torilor CSJ, suspendarea din func?ie sau concediile de
odihn? ?i cele medicale ale judec?torilor, exist? riscul ca activitatea CSJ în anumite perioade de
timp s? fie blocat?. În prezent ?edin?ele Plenului CSJ nu pot fi desf??urate, deoarece la CSJ
activeaz? efectiv mai pu?in de dou? treimi (22 de judec?tori) din num?rul total al judec?torilor
CSJ.[5]
Standardele europene privind independen?a judec?torilor solicit? statelor s? asigure resursele
umane, materiale ?i financiare necesare pentru buna func?ionare a justi?iei.[6] Acestea mai prev?d
c? toate deciziile privind numirea ?i cariera profesional? a judec?torilor s? se bazeze pe merit, în
baza unor criterii obiective ?i în modul prev?zut de lege.
Organiza?iile semnatare solicit? Parlamentului Republicii Moldova s? demareze cât de
curând posibil procedura de discutare a propunerilor CSM privind numirea judec?torilor ?i
vicepre?edin?ilor CSJ. De asemenea, îndemn?m Parlamentul s? studieze cu cea mai marea
aten?ie informa?iile publice ap?rute despre judec?torii propu?i de c?tre CSM. Eventuala
hot?râre de respingere a propunerii CSM trebuie motivat? conving?tor.
Organiza?iile semnatare:
CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova
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Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Centrul de Analiz? ?i Prevenire a Corup?iei (CAPC)
Asocia?ia pentru Politic? Extern? (APE)
Institutul pentru Politici ?i Reforme Europene (IPRE)
Transparency International Moldova
Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? “ADEPT”
Promo-LEX

Lista semnatarilor r?mâne deschis?
Apelul în limba român? poate fi accesat AICI.
_____________________________
[1] Hot?rârile CSM nr. 150/12 din 9 iunie 2020, nr. 262/22 din 22 septembrie 2020, nr. 208/18 ?i 209/18 din 28
iulie 2020.
[2] Candida?ii propu?i pentru func?ia de judec?tor CSJ: Viorica PUICA, Anatolie MINCIUNA, Oxana ROBU,
Ghenadie PL?M?DEAL?, Nicolae ?OVA ?i Aliona MIRON. Candida?ii pentru func?iile de vicepre?edin?ii CSJ:
Nadejda TOMA ?i Tamara CHI?CA-DONEVA. Alte concursuri pentru cinci vacan?e la CSJ ?i pentru func?ia de
pre?edinte al CSJ urmeaz? a fi desf??urate de c?tre CSM în 2021.
[3] Legea nr. 789/1996 cu privire la Curtea Suprem? de Justi?iei, art. 11.
[4] Lista posturilor vacante în sistemul judec?toresc la ziua de 22 ianuarie 2021:
https://csm.md/files/Lista_judecatorilor/2017/Judecatori2018.pdf .
[5] Potrivit art. 21 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judec?toreasc?, a fost stabilit un num?r de 504
posturi de judec?tor pentru toate instan?ele judec?tore?ti din Republica Moldova, inclusiv 33 de posturi de
judec?tor pentru CSJ.
[6] Consiliul Consultativ al Judec?torilor Europeni (CCJE) „Magna carta a Judec?torilor” (principii
fundamentale), 2010: https://rm.coe.int/ccje-magna-carta-roumain/168063e433.
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