
 
DECLARAȚIE  

 
Decretul Președintelui privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE confirmă încă o 

dată fenomenul justiției selective și subminează independența sistemului judecătoresc  
 

1 august 2017  
 
Organizațiile societății civile semnatare își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu decretul 
Președintelui Republicii Moldova privind eliberarea din funcție a judecătoarei Domnica MANOLE. Doamna 
Manole a contestat propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de eliberare din funcție la Curtea 
Supremă de Justiție (CSJ). Era logic ca Președintele să decidă asupra propunerii CSM doar după finalizarea 
examinării cauzei de către CSJ. Având în vedere semnalele recente ale Președintelui Republicii transmise 
judecătorilor, emiterea prematură a decretului de eliberare din funcție a judecătoarei Manole confirmă 
presiunea improprie pe care acesta o exercită asupra sistemului judecătoresc. Asistăm la un alt semnal grav 
de atac asupra independenței puterii judecătorești în Republica Moldova.  
 
 
La 4 iulie 2017, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat judecătoarea Manole incompatibilă cu 
funcția de judecător și a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea acesteia din funcție. 
Judecătoarea Manole a contestat hotărârea CSM la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și a solicitat suspendarea 
hotărârii CSM până la examinarea cauzei. CSJ a respins repetat cererile de suspendare a hotărârii CSM, deși 
fără această suspendare judecătoarea urma a fi eliberată din funcție în termen de 30 de zile. Contestarea la 
CSJ este unicul mijloc judiciar de a verifica legalitatea hotărârii CSM. Prima ședință pentru examinarea 
contestației împotriva hotărârii CSM a fost stabilită pentru 4 august 2017, ora 10. Judecătoarea Manole a 
informat Președinția despre contestația depusă, solicitând în mod expres Președintelui să nu emită decretul 
până la soluția CSJ. Cu toate acestea, la 21 iulie 2017, Președintele a emis decretul de eliberare a doamnei 
Manole din funcția de judecător, decret care a fost publicat la 28 iulie 2017.  
 
Suntem îngrijorați de graba cu care Președintele a emis decretul de eliberare din funcție. Era logic ca acesta 
să aștepte soluția cauzei care este pe rolul CSJ, mai ales că există dubii serioase privind legalitatea propunerii 
CSM de eliberarea din funcție a judecătoarei Manole. Anterior, în situații similare, Președintele aștepta decizia 
CSJ. Mai mult, la 5 iulie 2017, mai multe organizații ale societății civile și-au exprimat profunda îngrijorarea în 
legătură cu hotărârea CSM privind declararea incompatibilității judecătoarei Domnica MANOLE cu funcția de 
judecător și au solicitat Președintelui Republicii Moldova să nu promulge decretul de eliberare din funcție a 
judecătoarei Manole. De la investirea în funcție, Președintele Dodon s-a folosit frecvent de dreptul de a refuza 
prima dată propunerea CSM. Graba cu care s-a emis decretul de această dată indică cel puțin spre o ignorare 
a recursului judiciar de protecție a drepturilor judecătoarei și transmite un mesaj de intimidare a judiciarului.  
 
Amintim cu această ocazie că, la  27 iunie 2017, în cadrul unui club de presă la Holercani, Președintele țării, 
Igor Dodon, comentând în cauza judiciară privind contestarea decretului de retragere a cetățeniei Republicii 
Moldova lui Trăian Băsescu, aflată pe rolul judecătoriei Centru Chișinău, a făcut mai multe declarații, care pot 
fi interpretate drept amenințări în adresa puterii judecătorești și denotă influența Președintelui cel puțin 
asupra unor judecători. Dl. Dodon a declarat că „deocamdată noi ținem apărarea în instanțele de judecată”, 
reușind să „blocheze” cauza în sistemul judiciar. Dodon a dat explicații cum este blocată cauza Băsescu în 
instanțele judecătorești, menționând că „foarte mulți dintre judecători înțeleg foarte bine că numirea unui 
sau altui judecător este prerogativa Președintelui”. El a mai menționat, pe un ton batjocoritor, că „noi nu-i 
[pe judecători] presăm, dar ei înțeleg că trebuie să încerce să respecte legea… încă nu toți înțeleg, dar puțin 
câte puțin vor înțelege ”. Declarațiile acestuia pot fi vizualizate aici, la min. 22:30-23:30  
 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-05-Declaratie-MANOLE.pdf
https://www.privesc.eu/arhiva/76930/Exclusiv-pe-malul-Nistrului--Igor-Dodon--presedintele-Republicii-Moldova-in-Clubul-de-presa--Rezonanta-sociala---Oaspetele-special-din-Berlin---Alexan


Asemenea declarații sunt inadmisibile într-un stat democratic. Președintele practic a indicat judecătorilor cum 
să decidă o anumită cauză și le-a amintit judecătorilor că Președintele îi numește, astfel transmițând o 
amenințare clară că, dacă judecătorii își vor permite să ia alte decizii decât pe placul acestuia, aceștia riscă 
refuzuri de numire, reconfirmare sau promovare. Cu regret, nici CSM și nici Asociația Judecătorilor din 
Republica Moldova nu au reacționat în nici un fel.  
 
Facem un apel către toate autoritățile naționale să respecte independența sistemului judiciar, care este un 
pilon al unui stat de drept și democratic.  
 
Facem un apel către organizațiile internaționale, în special Consiliul Europei, Uniunea Europeană și 
Organizația Națiunilor Unite, de a monitoriza starea justiției și de a interveni prin mijloacele proprii fiecărei 
organizații pentru a opri deteriorarea stării justiției din Republica Moldova.  
 
 
Organizațiile semnatare: 
 

1. Alianța INFONET  
2. Ambasada Drepturilor Omului   
3. Amnesty International Moldova  
4. Asociația ADR Habitat  
5. Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova „Abilități Europene Fără Limite" 
6. Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova  
7. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)  
8. Centrul Analitic Independent Expert-Grup  
9. Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova  
10. Centrul de Investigații Jurnalistice  
11. Centrul de Reabilitarea a Victimelor Torturii „Memoria”  
12. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)  
13. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare  
14. Comunitatea "WatchDog.MD"  
15. CPR Moldova 
16. Eco-TIRAS  
17. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE) 
18. Terra-1530  
19. Transparency International Moldova  

 
Lista semnatarilor rămâne deschisă 


