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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Apel public repetat privind asigurarea transparen?ei ?i
probit??ii în procesul de numire a judec?torilor Cur?ii
Constitu?ionale
Cibotaru Mihaela · Thursday, February 7th, 2013

La 23 februarie 2013, expir? mandatul a 4 din cei 6 judec?tori ai Cur?ii Constitu?ionale.[*] Pân? la
expirarea mandatului, Parlamentul Republicii Moldova (Parlamentul) ?i Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM) urmeaz? s? numeasc? câte doi judec?tori. Modul de numire a judec?torilor
Cur?ii Constitu?ionale influen?eaz? în mod crucial activitatea de mai departe a Cur?ii
Constitu?ionale. Este deosebit de important? maxima transparen?? ?i corectitudine în procesul de
selectare a acestor judec?tori.
La sfâr?itul anului 2012, CSM a anun?at concurs pentru numirea a doi judec?tori. La concurs s-au
înscris 7 candida?i. Identitatea acestora a fost f?cut? public? iar CV-urile lor au fost plasate pe
pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM înc? nu a anun?at data la care va lua
decizia cu privire la numirea judec?torilor Cur?ii Constitu?ionale.
Pân? la 22 ianuarie 2013, Parlamentul nu a f?cut publice informa?ii cu privire la procedura de
selectare a candida?ilor la func?ia de judec?tor al Cur?ii Constitu?ionale. Nu a fost anun?at? nici
data la care va fi luat? decizia cu privire la candida?i ?i dac? candida?ii vor fi intervieva?i.
La 22 ianuarie 2013, organiza?iile semnatare au f?cut un apel public în care au notat c? lipsa
informa?iei despre procedura ?i criteriile de selectare a judec?torilor Cur?ii Constitu?ionale de
c?tre Parlament crea impresia c? selectarea va avea loc în func?ie de preferin?e politice, fapt care
este inadmisibil într-o societate democratic?. Ei au solicitat Parlamentului s? anun?e de urgen??
concurs public în vederea select?rii judec?torilor Cur?ii Constitu?ionale ?i publicarea pe pagina sa
web a CV-urilor tuturor candida?ilor. Prin apel a mai fost solicitat? în?tiin?area din timp a
publicului despre data ?i locul ?edin?elor CSM ?i a Parlamentului la care vor fi examina?i
candida?ii, asigurarea accesului publicului la aceste ?edin?e ?i audierea candida?ilor înscri?i la
concurs.
Spre regret, organiza?iile semnatare nu au observat vreo reac?ie din partea CSM sau a
Parlamentului la apelul din 22 ianuarie 2013. Din aceste considerente, solicit?m repetat:
a) Parlamentului Republicii Moldova, s? anun?e de urgen?? concurs public în vederea select?rii
judec?torilor Cur?ii Constitu?ionale ?i publicarea pe pagina sa web a CV-urilor tuturor
candida?ilor;
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b) în?tiin?area din timp a publicului despre data ?i locul ?edin?elor CSM ?i a Parlamentului sau a
comisiei de profil la care vor fi examina?i candida?ii la func?ia de judec?tor la Curtea
Constitu?ional? ?i asigurarea accesului publicului la aceste ?edin?e;
c) audierea candida?ilor înscri?i în concurs cu privire la viziunea lor asupra rolului Cur?ii
Constitu?ionale ?i asigurarea de c?tre aceasta a respect?rii drepturilor fundamentale ale omului;
d) indicarea în deciziile adoptate a motivelor detaliate care au justificat alegerea anume a acestor
judec?tori;
e) Parlamentului Republicii Moldova, s? modifice legisla?ia astfel încât urm?toarele numiri la
Curtea Constitu?ionale s? fie organizate obligatoriu în baza concursurilor publice.
Organiza?iile semnatare cheam? mijloacele mass-media s? urm?reasc? îndeaproape procesul de
selectare a judec?torilor Cur?ii Constitu?ionale.
Organiza?iile ?i persoane semnatare:
Ambasada Drepturilor Omului
Amnesty International-Moldova,
Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? (ADEPT),
Asocia?ia Promo-LEX,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO),
Programul de Drept, Funda?ia Soros Moldova,
Transparency International-Moldova.

Persoan? de contact:
Vladislav GRIBINCEA, Pre?edinte, Centrul de Resurse Juridice din Moldova , tel: (+373) 22 843
602, email: vladislav.gribincea@old2.old.crjm.org
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