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Independen?a, buna func?ionare ?i încrederea în justi?ie reprezint? un scop atât pentru judec?torii
din Republica Moldova, cât ?i pentru societate în general, iar una din cele mai importante figuri
care trebuie s? contribuie la sporirea independen?ei, bunei func?ion?ri ?i încrederii în justi?ie este
Pre?edintele Cur?ii Supreme de Justi?ie (CSJ). Este important ca la selectarea ?i desemnarea
Pre?edintelui CSJ, rolul politicului s? fie redus la parafarea deciziei organului de autoadministrare
judec?toreasc?, iar decizia organului de autoadministrare judec?toreasc? s? fie adoptat? în strict?
conformitate cu legea, respectând principiile fundamentale ale democra?iei ?i statului de drept,
inclusiv transparen?a, responsabilitatea ?i obiectivitatea.
Func?ia de Pre?edinte a CSJ a devenit vacant? în prim?vara acestui an. Pentru a suplini aceast?
func?ie vacant?, în noiembrie 2010 Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anun?at concurs.
Termenul pentru depunerea dosarelor pentru acel concurs a expirat în februarie 2011, iar la concurs
s-au înscris 5 candida?i. În r?spuns la un apel f?cut în martie 2011, Pre?edintele CSM a confirmat
în scris c? CSM va face publice CV-urile candida?ilor ?i c? va audia public candida?ii cu privire la
programele lor. Totu?i, în CSM nu a f?cut acest lucru. În cadrul concursului, 3 candida?i ?i-au
retras candidaturile, iar ceilal?i 2 candida?i nu au acumulat num?rul necesar de voturi. Drept
urmare, a fost anun?at un nou concurs. Termenul de depunere a documentelor pentru acest concurs
a expirat la 16 octombrie 2011.
Pe ordinea de zi a ?edin?ei CSM din 1 noiembrie 2011 este inclus? chestiunea cu privire la
desf??urarea concursului pentru suplinirea func?iei de pre?edinte al CSJ. Lista candida?ilor la
func?ia de pre?edinte a CSJ a fost publicat? abia la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, din care am
constatat c? au aplicat doi candida?i. Pân? la moment, CV-urile candida?ilor nu au fost publicate ?i
CSM nu a f?cut nici un anun? public despre data preconizat? pentru desf??urarea concursului, în
afar? de publicarea ordinii de zi a ?edin?ei din 1 noiembrie.
Durata ?i complexitatea procesului de selectare (început înc? în noiembrie 2010; depunerea ?i
retragerea ulterioar? a unor candidaturi; demisia unui candidat; reînceperea func?iei de c?tre alt
candidat, care anterior a fost eliberat din func?ie prin hot?rârea Parlamentului, declarat? ulterior
neconstitu?ional?; retragerea ?i participarea din nou la concurs al altui candidat), declara?iile
politicienilor ?i chiar ale unor candida?i pân? la noul concurs, precum ?i lipsa CV-urilor
candida?ilor ce particip? la concursul anun?at în septembrie 2011, ar putea crea impresia c?
selectarea va avea loc în func?ie de anumite preferin?e politice sau alte criterii neclare, fapt care
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este inadmisibil. Datorit? rolului Pre?edintelui CSJ la sporirea independen?ei, bunei func?ion?ri ?i
încrederii în justi?ie, este deosebit de important? maxima transparen?? ?i corectitudine în procesul
de selectare a Pre?edintelui CSJ.
Din aceste considerente, reiter?m apelul din martie 2011 ?i solicit?m din nou CSM-ului:
plasarea pe pagina web a CSM a CV-urilor candida?ilor la func?ia de Pre?edinte a CSJ ?i
a oric?ror alte acte publice privind corespunderea criteriilor de integritate, probitate ?i
profesionalism;
în?tiin?area din timp a publicului despre data ?i locul ?edin?ei CSM la care vor fi
examinate candidaturile persoanelor înscrise în concurs ?i asigurarea minimului de
posibilit??i de acces public;
audierea în ?edin?? public? a candida?ilor înscri?i în concurs, cu privire la pozi?ia lor fa??
de situa?ia în justi?ie ?i m?surile pe care le vor implementa în cazul alegerii în func?ia de
Pre?edinte al CSJ;
indicarea în hot?rârea CSM a motivelor detaliate cu privire la selectarea unui candidat,
despre neselectarea celuilalt candidat ?i asigurarea public?rii hot?rârii respective pe pagina
web a CSM în cel mult 24 de ore de la adoptare.
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