
 

 

În atenția Domnului Tudor PANȚÎRU, 

Președinte,  
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email:  secretariat@constcourt.md 

Nr. 88/17 din 21 noiembrie 2017           

EXPEDIATĂ PRIN EMAIL  

Re. Inițiativa de modificare a Capitolului X din Constituție                                                                                 

 

Mult stimate Domnule Președinte Panțîru, 

Adresăm această scrisoare Judecătorilor Curții Constituționale în contextul inițiativei Guvernului de 

modificare a Constituției în ceea ce privește modul de numire al judecătorilor și componența 

Consiliului Superior al Magistraturii. Centrul de Resurse Juridice din Moldova salută această inițiativă. 

Reacția noastră este determinată mai puțin de esența proiectului, cât de faptul că acesta nu clarifică 

efectul în timp al acestor modificări. 

În Republica Moldova există circa 100 de judecători numiți pentru un mandat de 5 ani și care nu vor fi 

reconfirmați în funcție până la eventuala modificare a Constituției. Proiectul exclude instituția numirii 

inițiale a judecătorilor pentru o perioadă de 5 ani, pe motiv că aceasta lezează independența 

judecătorilor. Cu toate acestea, el nu clarifică dacă cei circa 100 de judecători vor trebui sau nu să fie 

reconfirmați în funcție după modificarea Constituției, chiar dacă decretul Președintelui de numire a 

lor în funcție menționează că ei sunt numiți pentru un mandat de 5 ani. O situație similară este și în 

cazul componenței Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul nu clarifică dacă durata mandatului 

și interdicția de a deține două mandate consecutiv se aplică față de membrii Consiliului aleși până la 

modificarea Constituției. La etapa elaborării proiectului, am recomandat Ministerului Justiției să 

clarifice aceste aspecte în textul proiectului, însă fără succes. 

Neclaritățile de mai sus vor avea efecte considerabile asupra independenței judecătorilor și meritau 

să fie dezvoltate în dispozițiile finale și tranzitorii ale proiectului. Nu a fost să fie. Proiectul nici nu are 

dispoziții finale și tranzitorii. Constituția oferă posibilități foarte limitate Parlamentului de a modifica 

proiectele de modificare a Constituției după avizul Curții Constituționale. Începând cu martie 2016, 

am observat o reticență pronunțată a deputaților de a schimba textul inițiativelor de modificare a 

Constituției. Din acest considerent, chemăm Curtea Constituțională ca, în avizul său, să clarifice 

aceste aspecte, fie să explice și măsura în care ele pot fi clarificate ulterior de către Parlament. 

Cu deosebit respect,  

 
Vladislav Gribincea 

Președinte 
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