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La 2 februarie 2015 mai multe organizații ale societății civile, printr-un apel public, au solicitat 
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) investigarea modului de distribuire aleatorie a 
dosarelor în instanțele judecătorești. Organizațiile semnatare au făcut solicitare ca urmare a 
mai multor semnale că există manipulări a sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor.  
 
Spre exemplu, la 11 decembrie 2014, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura 
Anticorupție au reținut și audiat opt angajați ai Judecătoriei Rîșcani din mun. Chișinău. 
Funcționarii judecătoriei sunt bănuiți că, între 2012 și 2014, au intervenit în programul de 
gestionare a dosarelor pentru ca anumite dosare să ajungă la un anumit judecător. La sfârșitul 
anului 2014, Președintele CSM a solicitat CNA verificarea acțiunilor vicepreședintei Curții 
Supreme de Justiție (CSJ), dnei Svetlana FILINCOVA, și a altor persoane implicate în pretinsa 
manipulare a sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor. Abateri similare au avut loc și 
anterior. În 2010, o comisie formată din judecători a constatat că la CSJ existau probleme cu 
înregistrarea consecutivă şi distribuirea dosarelor civile şi economice. În 2008, CSM a constatat 
că distribuirea aleatorie nu avea loc nici la Judecătoria Ceadîr-Lunga. În toamna anului 2007, 
printr-o hotărâre a CSM, s-a constatat că la Curtea de Apel Chişinău cauzele nu erau distribuite 
aleatoriu.  
 
Apelul societății civile din 2 februarie 2015 a fost discutat la ședința CSM din 10 februarie 2015, 
când CSM a decis să solicite de la Centrul de Telecomunicații Speciale prezentarea informației 
cu privire la manipulările admise în anul 2014 în procesul de distribuire a dosarelor în 
instanţele din municipiul Chişinău, inclusiv Curtea de Apel Chișinău și CSJ. Deși au trecut 

aproape patru luni, CSM nu a publicat nici o informație despre controalele efectuate, 
vulnerabilitățile identificate și măsurile luate. Se pare că inspecția judecătorească nu a 
efectuat niciun control in acest sens. 
 
Între timp, la 7 aprilie 2015, CSM a admis cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al 
CSJ a dnei Svetlana FILINCOVA. Dacă ea într-adevăr a fost implicată în manipulările menționate 
de Președintele CSM în scrisoarea către CNA, atunci demisia din funcția de vicepreședinte al 
CSJ nu este o soluție adecvată pentru caz. Din mai 2015, pe portalul instanțelor judecătorești 
sunt publicate periodic rapoartele privind distribuirea aleatorie a dosarelor, inclusiv cele din 
anul 2014. În rapoartele publicate se constată faptul că în anumite luni din anul 2014 
distribuirea aleatorie de două sau de mai multe ori a dosarelor prin blocarea judecătorilor a 
constituit chiar și până la 10% din numărul total de cauze.  
 
Societatea civilă este îngrijorată de pretinsele fraude în distribuirea aleatorie a dosarelor. 
Nedistribuirea aleatorie a dosarelor la CSJ este frapantă și știrbește serios din încrederea în 
sistemul judecătoresc, dând un exemplu negativ pentru celelalte instanțe judecătorești. 
 
CSM trebuie să dovedească că dorește cu adevărat sporirea încrederii în justiție și asigurarea 
unei justiții echitabile în fiecare cauză. Din considerentele de mai sus, semnatarii reiterează 
cerințele incluse în apelul public din 2 februarie 2015 și solicită în mod repetat CSM: 

a) efectuarea de urgență a controalelor detaliate privind modul de distribuire a dosarelor 
în toate instanțele judecătorești din țară; 

b) identificarea vulnerabilităților sistemului de distribuire a dosarelor și înlăturarea 
acestora; 



c) sancționarea disciplinară dură a tuturor persoanelor care au fost implicate în 
manipularea sistemului de distribuire a dosarelor sau care nu au raportat despre 
manipulare; 

d) examinarea motivelor și a cauzelor din care anumite dosare au fost distribuite prin 
manipularea sistemului de distribuire aleatorie, precum și a soluțiilor date în acele 
cauze; 

e) plasare, în cel mai scurt timp, pe pagina web CSM a rezultatelor controalelor.  
 
ORGANIZAȚII SEMNATARE: 

1. Amnesty International Moldova, 
2. Asociația „Promo-LEX”, 
3. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), 
4. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), 
5. Asociația Presei Independente (API), 
6. Asociația Telejurnaliștilor Independenți, 
7. Centrul Analitic Independent „Expert Grup”, 
8. Centrul de Drept al Femeilor, 
9. Centrul de Investigații Jurnalistice, 
10. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), 
11. Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), 
12. Institutul de Politici Publice (IPP), 
13. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”), 
14. Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, 
15. Transparency International Moldova. 
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