
NR. 27  |  IULIE – SEPTEMBRIE 2020  

BUNA GUVERNARE

DE DOUĂ ORI „DA” ŞI ODATĂ „BA” - CURTEA 
CONSTITUŢIONALĂ A AVIZAT NEGATIV PROIECTUL DE 
MODIFICARE AL CONSTITUŢIEI CU PRIVIRE LA SISTEMUL 
JUDECĂTORESC 
La 22 septembrie 2020, Curtea Constituţională (CCM) a emis un aviz negativ proiectului 

de lege cu privire la modificarea Constituţiei ce se referă la sporirea independenţei şi 

responsabilizarea sistemului judecătoresc. Potrivit CCM, autorul proiectului (Guvernul) 

a încălcat procedura de aprobare a proiectului, din motiv că a transmis CCM un alt 

proiect de lege, altul decât versiunea aprobată în şedinţa Executivului. De asemenea, 

Guvernul ar fi admis în proiect câteva prevederi neclare ce ţin de modul de alegere şi 

încetarea automată a mandatului actualilor membri ai CSM aleşi în 2020 din rândul 

profesorilor de drept. 

Decizia Curţii Constituţionale vine după ce, în anul 2017, un proiect identic a primit 

de două ori aviz pozitiv atât din partea CCM cât şi a Comisiei de la Veneţia. Cea 

din urmă a apreciat modificările ca fiind în general pozitive şi conforme standardelor 

internaţionale. Proiectul de lege prevedea numirea din start a judecătorilor pe viaţă, 

eliminând din Constituţie necesitatea reconfirmării acestora de către Preşedintele ţării 

după primii cinci ani de activitate. În acelaşi timp, proiectul consolida independenţa 

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin stabilirea posibilităţii deţinerii unui 

singur mandat de şase ani de membru al CSM şi clarifica condiţiile de alegere sau 

numire a membrilor CSM. Proiectul mai excludea cerinţa ca judecătorii Curţii Supreme 

de Justiţie (CSJ) să fie numiţi de Parlament şi ca aceştia să deţină cel puţin 10 ani de 

experienţă în calitate de judecător. Unele aspecte criticate în aviz de către CCM cu 

privire la încetarea mandatului membrilor CSM au fost sugerate chiar de Comisia de 

la Veneţia.

Avizul CCM a fost susţinut de către majoritatea judecătorilor. Judecătorul Serghei 

ŢURCAN a avut o opinie separată potrivit căreia sesizarea Guvernului trebuia 

declarată inadmisibilă şi nu putea fi examinată, deoarece proiectul prezentat Înaltei 

Curţi nu a fost publicat în Monitorul Oficial. 

Fără acordul CCM, modificarea Constituţiei nu poate avea loc. Aprobarea acestui 

proiect de modificare a Constituţiei devine din nou improbabilă, odată ce întreg procesul 

de modificare ar urma să fie reiniţiat. În 2016 şi 2017, în Parlament au fost înregistrate 

proiecte de lege similare, care nu a fost adoptate în decursul unui an de la înregistrare în 
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Parlament şi, astfel, au devenit nule. Modificarea 

Constituţiei pe partea ce ţine de sporirea 

independenţei şi responsabilizarea sistemului 

judecătoresc a fost şi rămâne una din condiţiile 

pentru asistenţa oferită Republicii Moldova de 

către Uniunea Europeană. La 30 septembrie 

2020, ministrul Justiţiei Fadei NAGACEVSCHI 

a solicitat Guvernului reaprobarea proiectului 

de lege ajustat, pentru a fi transmis din nou spre 

avizare Curţii Constituţionale.

LEGEA PRIVIND CETĂŢENIA PRIN INVESTIŢII A FOST ABROGATĂ
La 16 decembrie 2016, la iniţiativa unui grup de deputaţi 

ai Partidului Democrat din Moldova (PDM), Parlamentul 

a adoptat o lege care făcea posibilă acordarea cetăţeniei 

Republicii Moldova în schimbul investiţiilor. Prin legea 

respectivă Moldova a oferit posibilitate străinilor bogaţi să 

obţină cetăţenia dacă acceptă să împrumute statului EUR 

250,000 pentru o perioadă de 5 ani. La fel, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate (SIS) nu are dreptul să verifice în 

prealabil candidaţii pentru obţinerea cetăţeniei.

Uniunea Europeană (UE) a criticat legea dată, din cauza 

riscurilor de a acorda cetăţenia moldovenească unor 

persoane cu trecut dubios, prezentând şi un pericol în adresa 

securităţii statului. Totuşi, în mai puţin de 10 zile, legea a 

fost promulgată de Preşedintele Igor DODON şi publicată în 

Monitorul Oficial.

La 4 octombrie 2017, prin Hotărâre de Guvern a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la dobândirea cetăţeniei prin investiţie. 

Conform acestuia, verificarea bunei reputaţii economice şi 

financiare şi evaluarea riscului este efectuată de o companie 

privată, selectată de către Guvern. Câştigător a fost desemnat 

un consorţiu de companii din Emiratele Arabe Unite. La 5 

noiembrie 2018 a demarat procesul de obţinere a cetăţeniei 

prin investiţii. 

La 18 iunie 2019, după schimbarea guvernării, deputaţii 

Blocului ACUM şi PSRM au votat în primă lectură abrogarea 

legii respective. La 26 iulie 2019, Guvernul Sandu a instituit 

moratoriu asupra programului cetăţeniei prin investiţie, iar 

în decembrie 2019 moratoriu a fost prelungit de Guvernul 

Chicu cu încă două luni. La 28 februarie 2020, Parlamentul 

a instituit un nou moratoriu asupra recepţionării cererilor noi 

până la 1 septembrie 2020. Totuşi, cererile de acordare a 

cetăţeniei primite anterior urmau a fi examinate. La 18 iunie 

2020, Parlamentul a aprobat în lectură finală abrogarea legii 

începând cu 1 septembrie 2020. 

Agenţia Servicii Publice a informat că 97 de persoane au 

solicitat cetăţenia în cadrul acestui program. La cel puţin şapte 

persoane le-a fost refuzată acordarea cetăţeniei, deoarece 

acestea nu întruneau condiţiile prevăzute de lege. La 2 

noiembrie 2020, în plină campanie electorală, Igor DODON a 

semnat ultimele decrete de acordare a cetăţeniei prin investiţii 

pentru 12 persoane. Numele persoanelor care au obţinut 

cetăţenia prin investiţii este secretizat. 

JUSTIŢIE

CSM EZITĂ SĂ-ŞI ALEAGĂ UN NOU PREŞEDINTE, CHIAR ŞI DUPĂ DEMISIA 
PREŞEDINTELUI INTERIMAR
La 22 septembrie 2020, Preşedintele interimar al CSM, 

judecătorul Anatol PAHOPOL, a demisionat din funcţia de 

preşedinte şi membru al CSM. Drept motiv al demisiei, 

judecătorul Pahopol a argumentat prezenţa a mai multor 

declaraţii emise în spaţiul public prin care i-a fost criticată 

activitatea. Judecătorul Pahopol s-a referit la o sesizare 

depusă la Curtea Constituţională de către deputatul Dinu 

PLÂNGĂU cu privire la contestarea legalităţii alegerii sale în 

această funcţie. Deputatul a contestat modul de accedere al 

dlui Pahopol în funcţia de membru CSM, invocând că numirea 

acestuia s-ar fi făcut contrar legii şi drept urmare a unor 

modificări legislative votate în Parlament astfel încât Anatol 

Pahopol să-şi poată exercita funcţia de membru şi preşedinte 

interimar al CSM. Potrivit lui Dinu PLÎNGĂU, în acest mod 

Parlamentul a intervenit în activitatea CSM, deşi nu îi aparţine 

această atribuţie. În aceeaşi zi, după anunţarea demisiei, 

Curtea Constituţională a decis sistarea examinării sesizării 

deoarece numărul judecătorilor care au votat în favoarea 

admiterii acesteia a fost egal cu cel al judecătorilor care au 

votat împotrivă. 

Funcţia de preşedinte al CSM rămâne vacantă mai bine de 

un an, după ce fostul preşedinte Victor MICU a fost demis 

din această funcţie. Alegerea noului Preşedinte CSM a 

Ca urmare a avizului 
negativ al CCm, 

proCesul de modifiCare 
a Constituţiei trebuie 

să reînCeput

https://tv8.md/2020/09/30/cu-ajustarile-recomandate-de-cc-nagacevschi-va-solicita-guvernului-reaprobarea-proiectului-de-modificare-a-constitutiei-cu-privire-la-reforma-justitiei/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96855&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=96855&lang=ro
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https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/legea-cetateniei-prin-investitie-sansa-unica-pentru-r-moldova-sau-riscuri-majore-pentru-siguranta-si-securitatea-statului/
https://anticoruptie.md/ro/stiri/parlamentul-a-abrogat-legea-cu-privire-la-cetatenie-prin-investitie-ce-se-intampla-cu-persoanele-care-au-beneficiat-de-acest-drept
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115516&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115516&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119499&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120872&lang=ro
https://newsmaker.md/ro/cati-au-cerut-si-cati-au-primit-din-ce-tari-sunt-originare-persoanele-care-au-solicitat-cetatenia-republicii-moldova-prin-intermediul-programului-de-investitii/
https://www.zdg.md/stiri/decretele-de-urgenta-ale-lui-igor-dodon-din-2-mnoiembrie-a-retras-cetatenia-ex-deputatului-roman-cristian-rizea-si-a-aprobat-3-dosare-din-controversatul-program-cetatenie-contra-in/
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2020/22/Sinteza22.pdf
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=849&l=ro?tip=decizii&docid=849&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=849&l=ro?tip=decizii&docid=849&l=ro
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=849&l=ro?tip=decizii&docid=849&l=ro
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fost discutată de către instituţie la 28 iulie 2020, la iniţiativa 

membrilor CSM aleşi din rândul profesorilor de drept, care din 

iulie 2020 sunt eligibili să acceadă la această funcţie. După 

mai multe discuţii în contradictoriu, opt din cei 14 membri 

ai CSM au votat pentru excluderea de pe ordinea de zi a 

subiectului privind alegerea preşedintelui CSM. După demisia 

lui Pahopol, judecătoarea CSJ Luiza GAFTON a devenit 

preşedinta interimară a CSM. Judecătoarea Gafton a mai 

exercitat anterior funcţia de preşedintă interimară până la 

preluarea de către Anatol PAHOPOL a acestei funcţii.

CURTEA DE APEL CHIŞINĂU ARE UN NOU PREŞEDINTE 
La 28 iulie 2020, CSM a propus numirea judecătorului Vladislav 

CLIMA în calitate de preşedinte al Curţii de Apel Chişinău 

pentru un mandat de patru ani. Judecătorul a avut un singur 

contracandidat, colegul său Iurie IORDAN, vicepreşedintele în 

funcţie al Curţii de Apel Chişinău. Ambii candidaţi au obţinut un 

punctaj identic şi calificativul „excelent” din partea Colegiului 

de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor. Membrii CSM au 

decis în favoarea candidaturii dlui Clima, cu nouă voturi pro şi 

trei împotrivă. 

Trei membri CSM, Anatolie GALBEN, Dorel MUSTEAŢĂ 

şi Nina CERNAT au votat împotriva numirii lui Vladislav 

CLIMA şi au formulat o opinie separată. Potrivit acestei 

opinii, integritatea noului preşedinte al Curţii de Apel este 

îndoielnică. Judecătorul Clima ar fi fost unul dintre organizatorii 

procedurilor de revocare abuzivă a membrilor CSM din toamna 

anului 2019. Acesta este şi unul din judecătorii, care potrivit 

opiniei celor trei, a adoptat decizii contrare legii în cazuri de 

rezonanţă – în special cauza privind anularea rezultatelor 

alegerilor primarului Chişinăului din 2018, câştigate de către 

candidatul opoziţiei Andrei NĂSTASE. După comunicarea 

cauzei de către CtEDO, Vladislav CLIMA a făcut parte din 

completul de judecători care a anulat hotărârea de invalidare 

a alegerilor. 

Propunerea CSM de promovare a judecătorului Clima a 

generat reacţii critice în presă. În pofida acestora, la 2 

septembrie 2020, Preşedintele Igor DODON a emis decretul 

de numire a lui Vladislav CLIMA în funcţia de preşedinte al 

Curţii de Apel Chişinău. 

FUNCŢIILE „RÂVNITE” DIN SISTEMUL JUDECĂTORESC RĂMÂN VACANTE – DE CE CSM 
NU ACOPERĂ VACANŢELE? 
La 28 iulie 2020, CSM a desfăşurat mai multe concursuri pentru 

suplinirea funcţiilor vacante din sistemul judecătoresc. Deşi la 

toate concursurile au participat doi şi mai mulţi competitori, 

CSM a desemnat câştigătorii doar în cazul câtorva funcţii. 

Membrii CSM au ezitat să desemneze preşedintele CSJ, 

dar şi vicepreşedintele judecătoriei Chişinău. Niciunul dintre 

competitori nu au acumulat numărul necesar de voturi. Unii 

candidaţi au acumulat chiar şi nouă sau 10 voturi împotrivă, 

totuşi aceştia au fost evaluaţi în concurs cu calificativele de 

„foarte bine” sau „excelent”. Acest scenariu a fost aplicat 

în cazul desemnării preşedintelui Curţii de 

Apel Comrat. Concursul pentru funcţia de 

preşedinte al Curţii de Apel Bălţi a fost prelungit 

pe motive de procedură. 

În cazul concursului pentru funcţia de 

vicepreşedinte al CSJ şi preşedinte al 

Colegiului civil, comercial şi de contencios 

administrativ, membrii CSM au votat pentru 

candidatura judecătoarei Tamara CHIŞCA-DONEVA. Aceasta 

l-a devansat pe contracandidatul Iurie BEJENARU (ambii 

judecători CSJ) cu aproximativ şase puncte şi a fost susţinută 

de opt membri ai CSM. Patru membri ai CSM au votat 

împotrivă acesteia. Membra CSM Carolina CIUGUREANU-

MIHAILUŢĂ a formulat o opinie separată în care a menţionat 

că nu susţine candidatura judecătoarei Chişca-Doneva având 

în vedere reputaţia profesională a acesteia, care ar fi afectată 

de deciziile sale pe marginea mai mult condamnări la CtEDO, 

inclusiv în cazul dosarului „Gemenii”. Într-un concurs similar 

pentru funcţia de vicepreşedinte al CSJ, şi preşedinte al 

Colegiului penal, membrii CSM au votat pentru candidatura 

judecătoarei Nadejda TOMA, cu nouă voturi „pro” şi trei 

„împotrivă”. Contracandidatul judecătoarei Toma, Anatolie 

ŢURCAN, a obţinut doar două voturi pro şi 10 împotrivă. 

Motivarea hotărârii CSM prin simpla distribuire 

a voturilor în mod confidenţial nu reprezintă 

o motivare suficientă şi rezonabilă. Acest 

aspect a fost menţionat de mai multe ori de 

către CRJM. În hotărâre ar trebui reproduse 

argumentele majorităţii pentru selectarea unui 

atare candidat. Numărul mare de concursuri 

eşuate pentru motive de neîntrunire a 

numărului necesar de voturi ale membrilor CSM ridică semne 

de întrebare cu privire la motivele ce determină neacordarea 

acestor voturi. Deşi conform art. 19 alin. 2 al Legii cu privire 

la CSM, Consiliul se pronunţă asupra candidaţilor la concurs 

printr-o hotărâre motivată, în realitate, motivarea practic 

în pofida modifiCării legii, 
Csm nu îşi motivează 

Convingător hotărârile, 
iar promovările în 

justiţie depind exClusiv 
de preferinţele 
membrilor Csm 

https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2020/18/Agenda18.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4922/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4922/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/211-18.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle%20CEvaluare/2018/12/108-12.pdf
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-opinia-separata-a-trei-membri-ai-csm-cu-privire-la-numirea-lui-vladislav-clima-in-functia-de-presedinte-la-ca-chisinau-se-constata-existenta-unui-favor-abuziv-acordat-judecatorului/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195102
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195102
https://agora.md/stiri/62487/decizia-de-a-valida-mandatului-lui-nastase--semnata-de-acelasi-judecator-care-a-semnat-hotararea-de-a-anula-rezultatele-alegerilor-locale-din-2018--cine-este-magistratul
https://agora.md/stiri/62487/decizia-de-a-valida-mandatului-lui-nastase--semnata-de-acelasi-judecator-care-a-semnat-hotararea-de-a-anula-rezultatele-alegerilor-locale-din-2018--cine-este-magistratul
https://tv8.md/2020/07/28/video-sedinta-csm-din-28-iulie-2020-s-a-incheiat-ultima-decizie-aprobata-de-magistrati 
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/215-18.pdf
https://magistrat.md/files/cariera_files/107-12_0.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle%20CEvaluare/2019/11/97-11.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/213-18.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/213-18.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/212-18.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/209-18.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/209-18-opinia.pdf
https://www.zdg.md/stiri/dosarul-gemeni-dupa-ce-statul-a-refuzat-executarea-integrala-a-hotararii-ctedo-firesc-este-faptul-ca-guvernul-din-18-mai-plateste-penalitati/
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/18/208-18.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/CRJM-Selectia-si-cariera-jud-2017.pdf
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nu există, soluţia finală în favoarea unui anumit candidat 

fiind bazată doar pe votul membrilor CSM. Susţinerea sau 

nesusţinerea unui candidat fără a avea anumite argumente dă 

impresia unei abordări cel puţin arbitrare şi bazată pe preferinţe 

personale şi subiective. Această percepţie se consolidează în 

contextul în care unii candidaţi care au participat la concursuri 

declarate eşuate, la scurt timp, sunt totuşi votaţi şi propuşi de 

către CSM în alte funcţii. 

REACŢIE FĂRĂ PRECEDENT FAŢĂ DE REFUZUL PARLAMENTULUI DE A VOTA NUMIREA 
JUDECĂTOAREI VIORICA PUICA LA CSJ 
La 9 iunie 2020, CSM a propus numirea judecătoarei Viorica 

PUICA la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ). Judecătoarea 

Puica a fost declarată învingătoare a concursului pentru 

această funcţie, la care a avut cinci contracandidaţi. CSM 

a luat această hotărâre în urma evaluării performanţelor 

profesionale ale candidaţilor, a experienţei anterioare în 

funcţia de judecător şi a prestaţiei la interviu. Candidatura 

Vioricăi PUICA a fost susţinută de majoritatea membrilor CSM. 

La 15 iulie 2020, Comisia Juridică, numiri şi imunităţi a 

Parlamentului nu a susţinut numirea Judecătoarei Puica în 

funcţie. Raportul Comisiei nu conţine vreo motivare concretă, 

ci doar menţionează despre lipsa numărului necesar de voturi 

al membrilor Comisiei. Comisia nu a audiat judecătoarea, ceea 

ce era o practică a comisiei juridice de până acum şi nici nu a 

discutat despre calităţile profesionale ale judecătoarei. Într-un 

comentariu pentru Ziarul de Gardă, membrul Comisiei juridice 

Grigore NOVAC a menţionat că „nu poate susţine o persoană 

pe care nu o cunoaşte bine din punct de vedere profesional”. 

Această abordare nu este conformă legii, deoarece legea 

permite respingerea candidatului propus de CSM doar dacă 

acesta este incompatibil cu funcţia de judecător al CSJ sau 

dacă a fost încălcată procedura de promovare a acestuia. 

Refuzul Comisiei Juridice nu se bazează nici pe unul din 

aceste motive. În ultimii 10 ani, Parlamentul a ignorat o singură 

dată propunerea CSM privind numirea judecătorilor CSJ.

La 22 iulie 2020, 15 organizaţii ale societăţii civile au publicat 

un apel public prin care au solicitat Parlamentului să respecte 

legea şi să voteze cât mai curând posibil numirea Vioricăi 

PUICA în funcţia de judecător la CSJ. Două zile mai târziu, 

colectivul de judecători ai Judecătoriei Chişinău (sediul 

Centru), Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova 

şi Asociaţia Judecătorilor „Vocea Justiţiei” s-au alăturat 

apelului şi au solicitat Parlamentului să aprobe candidatura 

Vioricăi PUICA. Un astfel de sprijin pentru un judecător din 

partea societăţii civile şi organizaţiilor profesionale este fără 

precedent în Moldova.

ANI: CALITATEA DE MEMBRU AL CSM ŞI DE MEMBRU AL CONSILIULUI INJ SUNT 
INCOMPATIBILE
La 19 august 2020, Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) 

a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic 

al incompatibilităţilor de către Dorel MUSTEAŢĂ, membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit actului, 

la 26 februarie 2019, CSM a organizat concursul pentru 

desemnarea unui membru al Consiliului Institutului Naţional 

al Justiţiei (INJ), în urma căruia judecătorul Musteaţă a fost 

desemnat câştigător.

La 8 mai 2020, Ghenadie PAVLIUC, membru al Consiliului INJ 

şi vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău a sesizat ANI privind 

eventuala incompatibilitate. La 29 mai 2020 (la peste 15 luni din 

momentul desemnării), cu 9 voturi „pro” şi o abţinere, Consiliul 

INJ a decis să solicite CSM revocarea lui Musteaţă din Consiliul 

INJ. La 25 mai 2020, ANI a iniţiat procedura de control iar la 19 

august 2020 a finalizat-o. Având în vedere iniţierea procedurii 

ANI, la 2 iunie 2020, CSM acceptat cererea de demisie a 

judecătorului Musteaţă din calitatea de membru al Consiliului 

INJ şi a anunţat un nou concurs pentru această funcţie. 

Dorel MUSTEAŢĂ consideră că a exercitat funcţia de membru 

al Consiliului INJ în calitate de judecător, dar nu în calitate 

de membru al CSM. Dânsul a participat la concurs pentru 

ocuparea acestei funcţii. ANI a notat că Dorel MUSTEAŢĂ 

a fost desemnat în Consiliul INJ fiind membru al CSM, iar 

potrivit interpretării ANI Legea privind INJ prevede că în 

Consiliul INJ pot fi desemnaţi doar judecători în exerciţiu. 

Dorel MUSTAŢĂ este judecător, însă este suspendat din 

funcţie pe perioada exercitării mandatului de membru al CSM. 

Potrivit ANI, el trebuia să renunţe la mandatul de membru al 

CSM pentru a fi numit în Consiliul ANI. Astfel, acesta a deţinut 

concomitent funcţii în CSM şi în Consiliul INJ, precum şi a 

participat la luarea deciziilor în ambele organe colegiale, ceea 

ce reprezintă o incompatibilitate. Ca urmare a deciziei ANI, 

Dorel MUSTEAŢĂ riscă să fie demis din funcţia de judecător 

şi să aibă interdicţia pe un termen de 3 ani să deţină funcţii 

publice, urmând să fie înscris în Registrul Interdicţiilor ANI. 

La 2 septembrie 2020, judecătorul Musteaţă a contestat în 

instanţa de judecată actul ANI.

https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/12/150-12.pdf
http://parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=vVaFp7HxGGM%3d&tabid=130&mid=507&language=ro-RO
http://parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=e4b78089-135c-4934-bfa2-86763b73cc1f
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/socialistii-nu-vor-ca-viorica-puica-sa-fie-numita-judecator-la-csj-membrii-psrm-din-comisia-juridica-numiri-si-imunitati-au-votat-impotriva/
https://csm.md/files/Hotaririle/2010/496_31.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-22-declaratie-Parl-Puica-CSJ_fin.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1204128989939488&id=594307517588308&__tn__=-R
https://bit.ly/2P2v6H2
http://www.voxjust.md/feed/43
https://ani.md/sites/default/files/2020-08/Dorel%20Mustea%C8%9B%C4%83.PDF
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2019/04/59-4.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/new/20/hotcon/20200529%20HC%20cu%20privire%20la%20revocarea%20unui%20membru%20.pdf
https://www.inj.md/sites/default/files/new/20/hotcon/20200529%20HC%20cu%20privire%20la%20revocarea%20unui%20membru%20.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/11/149-11.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/11/149-11.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120659&lang=ro
http://ani.md/sites/default/files/registru.pdf
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Concluzia ANI ridică întrebări legitime. Legea 

privind INJ nu prevede expres că judecătorii 

suspendaţi (cum sunt membrii judecători din 

CSM) nu pot fi membri ai Consiliului INJ. Ea 

doar menţionează că, şapte membri ai consiliului 

trebuie să fie judecători desemnaţi de CSM. ANI 

a interpretat extensiv prevederile acestei legi. 

Decizia ANI a venit după ce CSM a refuzat 

numirea unor judecători propuşi de INJ în 

Comisia ce primeşte examenele de absolvire 

ale INJ, precum şi „a înlăturat de la exercitarea 

atribuţiilor administrative” unii judecători, 

inclusiv pe Ghenadie PAVLIUC (vedeţi mai 

multe detalii în Buletinele CRJM nr. 22 şi nr. 23).

LA CHIŞINĂU A AVUT LOC FORUMUL „REFORMAREA JUSTIŢIEI ŞI COMBATEREA 
CORUPŢIEI”
În perioada 24-25 septembrie 2020, Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova (CRJM) în parteneriat cu Institutul pentru 

Politici şi Reforme Europene au organizat Forumul Reformarea 

Justiţiei şi Combaterea Corupţiei. Forumul a servit drept 

platformă de dezbateri transparente şi profesioniste dintre 

principalii actori din sectorul justiţiei, politicieni, societatea 

civilă şi partenerii de dezvoltare pentru identificarea direcţiilor 

eficiente de reformare a justiţiei şi de combatere a corupţiei 

în Moldova. 

Forumul a pus în discuţie cele mai importante aspecte pe care 

procesul de reformare a justiţiei şi de combatere a corupţiei 

trebuie să le aibă în vedere Republica Moldova. Printre 

acestea sunt viziunea autorităţilor cu privire la combaterea 

corupţiei; investigarea şi sancţionarea corupţiei; verificarea 

averilor funcţionarilor publici; viziunea de reformare a justiţiei; 

independenţa judecătorilor şi procurorilor; accesibilitatea, 

eficienţa şi calitatea justiţiei.

În cadrul Forumului au fost discutate şi identificate un şir 

de probleme ce ţin de lupta cu corupţia şi realizarea unei 

veritabile reforme în justiţie. Printre cele mai des menţionate 

au fost: nivelul modest de încredere a cetăţenilor în justiţie şi în 

instituţiile responsabile de combaterea corupţiei; gradul redus 

de independenţă şi integritate a judecătorilor şi procurorilor; 

lipsa unei voinţe politice reale pentru realizarea reformelor, etc. 

Experţii invitaţi au menţionat mai multe soluţii posibile, printre 

care: necesitatea excluderii termenului iniţial de cinci ani de 

numire a judecătorilor, care generează risc de producere a 

unor presiuni şi influenţe nepotrivite asupra magistraţilor; 

implementarea la scară largă a soluţiilor digitale în justiţie şi 

asigurarea interoperabilităţii soluţiilor implementate; aplicarea 

unor sancţiuni suficient de dure pentru a descuraja corupţia; 

etc. Sinteza integrală a discuţiilor din cadrul Forumului poate 

fi accesată pe pagina web CRJM, aceasta a fost transmisă 

Ministerului Justiţiei şi altor instituţii responsabile de elaborarea 

politicilor publice în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei. 

CAUZE NOTORII

PROCURORII AU CLASAT CAUZA PENALĂ PRIVIND PRIVATIZAREA UNEI PARŢI DIN 
CASA PRESEI ŞI A CANTINEI GUVERNULUI
În iulie 2019, la scurt timp după plecarea Partidului Democrat 

din Moldova (PDM) de la guvernare, Procuratura Generală 

a anunţat că a pornit o urmărire penală pentru abuz de 

serviciu în urma privatizării unei părţi din „Casa Presei” şi a 

fostei cantine a Guvernului Republicii Moldova. Procuratura 

a declarat că există suspiciuni rezonabile că ambele imobile 

şi anexele lor au fost date în locaţiune unor agenţi economici, 

iar ulterior privatizate cu încălcări. În ianuarie 2019, Agenţia 

Proprietăţi Publice a aprobat privatizarea unei parţi din 

„Casa Presei” la preţul de MDL 16,250,000 către trei agenţi 

economici şi a fostei cantine a Guvernului la preţul de MDL 

9,000,000 de către un agent economic. Mass-media a scris că 

Iulian FILIP, fiul lui Pavel FILIP, Prim-ministru la acel moment, 

ar fi fost implicat în această schemă şi că ar fi beneficiat de pe 

urma privatizării.

După pornirea urmăririi penale, Procuratura Anticorupţie a 

aplicat sechestru pe imobilele privatizate în Casa Presei şi pe 

fosta cantină a Guvernului. Potrivit unei investigaţii jurnalistice, 

între timp, proprietarii imobilelor au fost modificaţi cu firme din 

România. Peste un an, în iulie 2020, preşedintele Igor DODON 

a declarat că fosta cantină a Guvernului şi Casa Presei au 

revenit în proprietatea statului, deoarece cumpărătorul a cedat 

activele statului. La 1 august 2020, Procuratura Generală a 

anunţat că, contractele de privatizare au fost reziliate, iar suma 

tranzacţiei a fost restituită firmelor care au făcut privatizarea. 

ani a Constatat o 
inCompatibilitate, deşi 
legea nu o prevede. 

în ConseCinţă, un 
judeCător ar trebui 

demis

https://www.csm.md/files/Hotaririle/2020/06/63-6.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2019/13/211-13.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2019/13/211-13.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/09/Buletin-Informativ-nr.22_buna-guvernare-justitie-anticoruptie-integritate-cauze-notorii-drepturile-omului-societatea-civila-1.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/02/Buletin-Informativ-nr.23-RO.pdf
https://www.privesc.eu/Arhiva/92050/Forumul--Reformarea-justitiei-si-combaterea-coruptiei---ziua-1
https://www.privesc.eu/Arhiva/92063/Forumul--Reformarea-justitiei-si-combaterea-coruptiei---ziua-2
https://crjm.org/
https://crjm.org/
http://ipre.md/
http://ipre.md/
https://crjm.org/nicio-reforma-a-justitiei-nu-va-functiona-fara-vointa-politica-concluzia-participantilor-la-forumul-reformarea-justitiei-si-combaterea-coruptiei/
https://crjm.org/nicio-reforma-a-justitiei-nu-va-functiona-fara-vointa-politica-concluzia-participantilor-la-forumul-reformarea-justitiei-si-combaterea-coruptiei/
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/Sumar-Forum-Justitie-Anticoruptie-2020-RO.pdf
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/7924/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/7924/
https://www.rise.md/video-fratia-privatizarii/
https://www.jurnaltv.md/news/5341298b5e5eda08/document-exclusiv-privatizari-conexiuni.html?fbclid=IwAR01H6WVLWXAIdYe8uwHIuTw3PeeKAJd1IeCDm2DhtW0O2lMv-WraIENXXU
https://www.rise.md/procurorii-au-inghetat-fratia-privatizarii/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8392/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8392/
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Procuratura a menţionat că părţile au fost 

aduse în poziţia iniţială, bunurile revenind în 

proprietatea statului.

Procuratura Anticorupţie a adoptat decizia de 

clasare a procesului penal, deoarece nu a 

stabilit comiterea infracţiunilor la privatizarea 

acestor imobile. Totuşi, procurorii au constatat 

că mai mulţi funcţionari publici implicaţi la 

diferite etape ale procesului de privatizare şi-

au depăşit atribuţiile, aceasta reprezentând o contravenţie 

(art. 313 din Codul contravenţional - excesul de putere sau 

depăşirea atribuţiilor de serviciu) şi nu o infracţiune. Aceştia 

sunt şase membri ai Comisiei de negocieri directe pentru 

darea în locaţiune a activelor neutilizate a întreprinderii de 

Stat „Casa Presei”, şase membri ai Consiliului de administrare 

al „Casei Presei” şi nouă membri ai Comisiei 

de privatizare a Agenţiei Proprietăţii Publice.

Cu toate că imobilele au revenit în proprietatea 

statului, nu este clar de ce Procuratura 

Anticorupţie a recalificat acuzaţia din una 

penală în una contravenţională. Conform 

legii, excesul de putere este o abatere 

contravenţională doar dacă prejudiciul cauzat 

prin aceasta nu este considerabil (cel mult 

MDL 140,000) Este evident că prejudiciul cauzat statului prin 

acest abuz depăşeşte suma de MDL 140,000. Recalificarea 

pare a fi o încercare de muşamalizare a cazului. La 1 august 

2020, când s-a anunţat despre clasarea cauzei penale, Pavel 

FILIP era preşedintele PDM, iar PDM era parte a coaliţiei de 

guvernare. 

PROCURORUL GENERAL: PRINCIPALUL BENEFICIAR AL „METALFEROS” A FOST 
VLADIMIR PLAHOTNIUC
La 3 august 2020, Procuratura Generală a efectuat 31 de 

percheziţii în dosarul în care este vizată întreprinderea de 

stat „Metalferos”, principalul colector şi exportator de metale 

feroase şi neferoase din Moldova. Ca urmare, 16 persoane 

au fost reţinute, printre care patru poliţişti din cadrul Direcţiei 

Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratului Naţional 

de Investigaţii (INI). Persoanele au fost învinuite de comiterea 

escrocheriei şi spălării de bani, săvârşite în proporţii deosebit 

de mari şi în interesul unei organizaţii criminale. Anterior, în 

decembrie 2019, Procuratura Anticorupţie a efectuat 48 de 

percheziţii, care s-au soldat cu şapte persoane reţinute.

În cadrul unei conferinţe de presă din 20 august 2020, 

Procurorul General Alexandr STOIANOGLO a declarat că, 

pe durata carantinei, procurorii anticorupţie au efectuat 

investigaţii care au arătat că, pe parcursul mai multor ani, 

piaţa metalelor feroase a fost monopolizată de „Metalferos”, 

aceasta încheind contracte de livrare a metalelor doar cu 

anumite companii. Preţul declarat de cumpărare a metalelor 

de la aceste companii era în mediu de USD 280 per tonă, 

dar în realitate metalele erau procurate la un preţ de circa 

USD 150 pentru o tonă, diferenţa fiind sustrasă de către 

învinuiţi. Procurorul General a afirmat că, în urma acestei 

scheme, statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ MDL 1.2 

miliarde. 

Potrivit Procurorului General, între 2012 – 2019, Vladimir 

PLAHOTNIUC, fostul preşedinte al PDM, anunţat în căutare 

de organele de drept, ar fi organizat, prin intermediul 

companiilor nerezidente al căror beneficiar efectiv era chiar 

el, exportul de metale. În baza unor contracte fictive, semnate 

între „Metalferos” şi reprezentanţii firmelor controlate de 

Plahotniuc, metalele erau achiziţionate de la „Metalferos” la 

un preţ redus, iar mai apoi revândute companiilor din Turcia, 

Austria, Olanda şi Germania la un preţ mai mare cu 27%.

Alexandr STOIANOGLO a menţionat că judecătorii de 

instrucţie au tărăgănat examinarea demersurilor procurorilor 

la efectuarea percheziţiilor timp de trei zile şi că, din cauza 

scurgerii de informaţii în presă, despre percheziţii s-a aflat 

înainte de autorizarea acestora de către instanţele de judecată. 

El a spus că judecătorii au respins demersurile procurorilor de 

arestare preventivă a tuturor învinuiţilor, care sunt cercetaţi în 

stare de libertate. 

Înainte de conferinţa de presă, Ziarul de Gardă a publicat o 

investigaţie în care a menţionat că Vladimir PLAHOTNIUC 

a avut drept de semnătură sau a fost beneficiar la cel puţin 

trei companii care au obţinut în ultimii ani, direct sau indirect, 

de zeci de milioane de dolari de pe urma contractelor cu 

„Metalferos”.

Compania „Metalferos” şi-a exprimat îngrijorarea în legătură 

cu acuzaţiile lansate în spaţiul public la adresa sa şi a 

declarat că Procurorul General a fost indus în eroare de către 

persoanele interesate să distrugă „Metalferos”. Compania a 

proCuratura 
antiCorupţie a 

Considerat Că abuzurile 
Comise nu sunt sufiCient 

de grave pentru a fi 
Considerate infraCţiuni 

şi le-a reCalifiCat în 
Contravenţionale

http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8395/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8395/
http://politia.md/ro/functii-vacante-politienesti/inspectoratul-national-de-investigatii
http://politia.md/ro/functii-vacante-politienesti/inspectoratul-national-de-investigatii
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8160/
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8160/
https://www.privesc.eu/arhiva/91687/Briefing-de-presa-organizat-de-Procuratura-Generala
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8406/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/video-procurorul-general-alexandr-stoianoglo-prejudiciul-provocat-de-schemele-de-la-metalferos-este-de-circa-12-miliarde-de-lei-plahotniuc-ar-fi-organizat-prin-intermediul-companiilor-nerezidente-al-c/
https://www.zdg.md/stiri/metalferos-respinge-acuzatiile-calomnioase-aduse-impotriva-sa/
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negat informaţiile despre pretinsele prejudicii 

aduse statului şi a spus că acestea se bazează 

pe presupuneri şi bârfe.

Ca urmare a declaraţiilor Procurorului General, 

Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova 

a publicat pe reţeaua de socializare Facebook 

o declaraţie în care i-a îndemnat pe toţi cei 

implicaţi să se abţină de la orice comentarii care 

ar putea fi catalogate drept influenţe indirecte 

asupra procesului de înfăptuire a justiţiei 

penale, iar actorilor interesaţi le-a recomandat 

să manifeste prudenţă, corectitudine şi echilibru 

în discursuri.

În august 2020, Guvernul a scos la vânzare 

cota de 78,28% deţinută de stat în compania 

„Metalferos”. Prima încercare de vindere a 

companiei a eşuat pentru că niciun pretendent 

nu s-a arătat interesat. În septembrie 2020, 

a fost iniţiată a doua rundă de privatizare a 

companiei, însă şi aceasta a eşuat.

DOSARUL ŞOR ÎN 2020 - TERGIVERSAREA EXAMINĂRII CONTINUĂ 
Începând cu februarie 2018 cauza llan ŞOR se examinează 

la Curtea de Apel Cahul (CA Cahul) (pentru mai multe detalii - 

Buletinul informativ CRJM nr.22). La 30 iulie 2019, autorităţile 

au declarat că acesta a părăsit ilegal ţara şi că a fost anunţat 

în căutare internaţională, iar la 15 august 2019 – la solicitarea 

procuraturii, deputaţii l-au lipsit pe Ilan SHOR de imunitate 

parlamentară. 

În perioada august 2019-- noiembrie 2020, CA Cahul a stabilit 

28 şedinţe în acest dosar, dintre care 27 au fost amânate sau 

nu au avut loc, preponderent, din motivul lipsei expertizei 

financiar-contabile care trebuie eliberată de Centrul Naţional 

de Expertize Judiciare.

La 1 septembrie 2020, avocaţii lui Ilan ŞOR au înaintat o 

cerere de strămutare a judecării cauzei de la CA Cahul, la 

o altă instanţă egală în grad. Aceştia au motivat că există 

presiuni publice din partea conducerii ţării şi 

a ministrului justiţiei asupra judecătorilor CA 

Cahul, urmare a declaraţiilor publice a acestora 

făcute pe reţele de socializare şi în emisiuni 

TV. În acelaşi timp, avocaţii lui Şor au solicitat 

şi ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a 

art.46 alin.(1) Cod de procedură penală (CPP).

La 17 septembrie 2020, dosarul a fost expediat 

la CSJ. Ultima a suspendat examinarea 

cererii de strămutare, deoarece a fost sesizată Curtea 

Constituţională (CCM). La 20 octombrie 2020, CCM a 

declarat inadmisibilă excepţia dată. CCM a analizat excepţia 

prin prisma principiilor statului de drept şi standardului calităţii 

legii. Ea a notat că autorul excepţiei de neconstituţionalitate 

trebuie să demonstreze existenţa unor ingerinţe în drepturile 

garantate de Constituţie. Garanţiile statului de drept şi ale 

calităţii legii nu pot interveni atunci când nu este afectat un 

drept fundamental. CCM a mai reţinut că CPP nu poate să 

abunde în texte explicative. Oricât de clar ar fi redactată o 

normă juridică, în orice sistem de drept există un element 

inevitabil de interpretare judiciară. 

La 30 septembrie 2020, Procurorul General a sesizat CSM 

solicitând instituirea completelor de judecători, specializaţi 

în examinarea dosarelor vizând „furtul miliardului” şi a celor 

conexe. Iniţiativa propune crearea completelor la nivelul 

Judecătoriei mun. Chişinău (sediile Ciocana şi Buiucani) şi 

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, cu desemnarea 

judecătorilor specializaţi în soluţionarea acestor categorii de 

dosare. Potrivit Procurorului General mai multe cauze de 

corupţie care vizează „furtul miliardului”, odată 

transmise în judecată, nu sunt examinate 

competent şi sunt tergiversate de către 

judecători. La 13 octombrie 2020, CSM a 

decis să recomande preşedinţilor acestor 

instanţe să asigure specializarea profesională 

a judecătorilor în domeniul infracţiunilor 

economice şi a infracţiunilor de corupţie, cu 

aplicarea legislaţiei referitoare la distribuirea 

aleatorie a dosarelor respective.

La finele lui octombrie 2020 încă se examinează de judecătorii 

CSJ cererea privind strămutarea cauzei Ilan ŞOR la o altă 

instanţă .

firmele Controlate 
de vladimir 

plahotniuC 
intermediau vânzarea 
metalelor Companiei 

„metalferos”, 
prejudiCiind statul Cu 

mdl 1.2 miliarde 

în perioada august 
2019 - noiembrie 

2020, Ca Cahul a 
stabilit28 şedinţe pe 
dosarul şor, dintre 

Care 27 au fost 
amânate

https://www.facebook.com/Asociatia.Judecatorilor.AJRM/posts/347752049953217
https://www.facebook.com/Asociatia.Judecatorilor.AJRM/posts/347752049953217
https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/09/Buletin-Informativ-nr.22_buna-guvernare-justitie-anticoruptie-integritate-cauze-notorii-drepturile-omului-societatea-civila-1.pdf
https://cach.instante.justice.md/ro/agenda-of-meetings?page=1&dossier_part=%C8%99or&type=Penal&apply_filter=1
http://constcourt.md/public/ccdoc/sesizari/149g_2020.09.17.pdf
https://constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=decizii&docid=865?l=ro&tip=decizii&docid=865#top
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8432/
https://tv8.md/2020/09/30/procurorul-general-cere-instituirea-completelor-de-judecatori-specializati-in-examinarea-dosarelor-vizand-furtul-miliardului/
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2020/25/Sinteza25.pdf
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2020/25/Sinteza25.pdf
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DREPTURILE OMULUI

DOSARUL PROFESORILOR TURCI - DE LA LACUNE LEGISLATIVE LA SANCŢIUNI 
DERIZORII ŞI – ÎNCĂ – MULTE NECUNOSCUTE 
La 11 iunie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

(CtEDO) a pronunţat hotărârea în cauza Ozdil şi alţii c. 

Moldovei. CtEDO a constatat că reţinerea şi „îndepărtarea” 

cetăţenilor turci în anul 2018 de pe teritoriul Moldovei în Turcia 

a fost contrară art. 5 şi art. 8 din Convenţia Europeană pentru 

Drepturile Omului (CEDO). Moldova a încălcat toate garanţiile 

legale oferite de dreptul internaţional şi naţional când a 

„îndepărtat” profesorii din Moldova (pentru mai multe detalii a 

se vedea Buletinul CRJM nr. 22).

La 24 iulie 2020, CRJM şi Asociaţia Promo-LEX au transmis un 

document Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (CM) 

despre măsurile întreprinse de autorităţi în vederea prevenirii 

unor asemenea violări. Organizaţiile au constatat că legislaţia 

în vigoare nu prevede garanţii şi remedii eficiente împotriva 

îndepărtării abuzive a străinilor declaraţi persoane indezirabile. 

Autorităţile responsabile de securitatea statului nu motivează 

decizia de declarare a persoanelor drept indezirabile, inclusiv 

în procesul de judecată şi nu informează persoanele vizate 

despre aceasta. Examinarea apelului ulterior îndepărtării 

din ţară lipseşte o eventuală hotărâre în favoarea străinului 

de orice efect util, fiindcă aceasta nu are efect suspensiv. 

La fel, contrar CEDO, atunci când expulzarea este dispusă 

pentru motive de securitate naţională sau de ordine publică, 

persoana poate fi îndepărtată într-un stat unde viaţa îi va fi 

pusă în pericol ori va fi supusă torturii, tratamentelor inumane 

sau degradante. 

La 16 septembrie 2020, Judecătoria Chişinău a publicat 

extrasul din sentinţa de condamnare a fostului şef al 

Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Vasile BOTNARI 

– singurul figurant în dosar. Potrivit sentinţei, la data de 15 

iulie 2020, acesta a fost condamnat la amendă în valoare de 

MDL 88,000 şi privarea dreptului de a ocupa funcţii publice 

timp de 5 ani. Vasile BOTNARI şi-a recunoscut vina şi cauza a 

fost examinată conform unei proceduri simplificate. Procurorul 

pe caz a solicitat 3 ani de închisoare (pedeapsa prevăzută 

de lege este de la 2 la 6 ani), iar judecătorul a refuzat să 

aplice închisoarea şi aplicat amenda maximă. Nu este clar 

de ce extrasul sentinţei a fost publicat cu 2 luni mai târziu, 

de ce rudele victimelor nu au fost atrase în proces şi de ce 

procurorul nu a contestat sentinţa instanţei de fond. 

Conform procuraturii, până la pronunţarea sentinţei, Botnari 

a achitat benevol, Ministerului Finanţelor EUR 125,000 drept 

prejudiciu cauzat statului datorită condamnării la CtEDO. De 

asemenea, el a achitat SIS MDL 348,432 pentru închirierea 

avionului charter folosit pentru a duce profesorii în Turcia. Nu 

se cunoaşte de unde Vasile BOTNARI a făcut rost de aceste 

surse financiare, deoarece în anii 2008 – 2019 el a activat în 

serviciul public, iar venitul său obţinut în această perioadă este 

mult mai mic decât suma achitată drept prejudiciu. Nu toate 

declaraţiile de venit ale lui Vasile BOTNARI sunt publicate pe 

pagina web a Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI). ANI 

susţine că e vorba despre o problemă tehnică. 

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2020, CM a 

verificat măsurile pe care le-a întreprins Republica Moldova 

în vederea executării cauzei respective. CM a recomandat 

autorităţilor Republicii Moldova să clarifice restricţiile de acces 

ale judecătorilor şi avocaţilor în cauzele ce ţin de securitatea 

naţională şi să ofere informaţii cu privire la rezultatul 

investigaţiilor iniţiate împotriva persoanelor implicate în acest 

caz.

CtEDO: ÎN 2014, PARTIDUL PATRIA A FOST EXCLUS ARBITRAR DIN CURSA 
ELECTORALĂ 
La 4 august 2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

(CtEDO) a constatat încălcarea Convenţiei Europene pentru 

Drepturile Omului în cazul excluderii Partidului Patria din 

alegerile parlamentare din 2014. La 30 noiembrie 2014, în 

Republica Moldova urmau să aibă loc alegeri parlamentare. 

În baza solicitării Inspectoratului General de Poliţie (IGP) din 

26 noiembrie 2014, în aceeaşi zi, Comisia Electorală Centrală 

(CEC) a propus instanţei de judecată excluderea Partidului 

Patria din cursa electorală, pe motiv de utilizare a circa MDL 

8 mln. din surse interzise. IGP a afirmat că banii nu ar fi fost 

declaraţi şi că ar fi provenit din veniturile personale din Rusia 

ale lui Renato USATÎI, liderul Partidului Patria. IGP nu a 

prezentat probe în acest sens. La 27 noiembrie 2014, Curtea 

de Apel Chişinău a admis cererea CEC, iar la 29 noiembrie 

2014, cu o zi înainte de alegeri, Curtea Supremă de Justiţie 

a menţinut această decizie. Potrivit sondajelor de opinie, 

partidul se situa pe locul patru în preferinţele alegătorilor, fiind 

susţinut de 9% din respondenţi.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193614%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193614%22]}
https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/09/Buletin-Informativ-nr.22_buna-guvernare-justitie-anticoruptie-integritate-cauze-notorii-drepturile-omului-societatea-civila-1.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-24-LRCM-PromoLEX-submission-Ozdil-and-others_CM-fin.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-24-LRCM-PromoLEX-submission-Ozdil-and-others_CM-fin.pdf
https://crjm.org/legislatia-nationala-permite-abuzuri-la-indepartarea-cetatenilor-straini/
https://jc.instante.justice.md/ro/content/extrasul-din-sentin%C8%9Ba-din-15072020
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-sotia-unui-profesor-turc-expulzat-acum-2-ani-a-atacat-la-curtea-de-apel-sentinta-secreta-de-condamnare-a-fostului-sef-sis-vasile-botnari/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8424/
https://www.zdg.md/stiri/secretele-dosarului-vasile-botnari-ministerul-finantelor-anunta-ca-fostul-sef-al-sis-a-achitat-benevol-la-13-iulie-2020-suma-de-2-399-400-de-lei/
https://www.zdg.md/stiri/secretele-dosarului-vasile-botnari-ministerul-finantelor-anunta-ca-fostul-sef-al-sis-a-achitat-benevol-la-13-iulie-2020-suma-de-2-399-400-de-lei/
https://portal-declaratii.ani.md/
https://portal-declaratii.ani.md/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809fa8d8
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203826%22]}
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CtEDO a constatat încălcarea art. 3 din Protocolul nr. 1 la 

CEDO (dreptul la alegeri libere). Curtea a menţionat că IGP 

nu a prezentat nicio dovadă a utilizării banilor de către Renato 

USATÎI pentru nevoile partidului, iar CEC şi instanţele naţionale 

nu au solicitat astfel de probe. CtEDO a constatat că Partidului 

Patria nu i s-au acordat suficiente garanţii procedurale 

împotriva arbitrariului. CEC a informat partidul despre 

audierea sa din 26 noiembrie 2014 cu doar cincisprezece 

minute înainte de şedinţă, în loc de minimum 12 ore cerute de 

regulile CEC, luând astfel partidul prin surprindere şi lăsându-l 

nepregătit pentru audierea CEC. Curtea a mai menţionat că 

instanţele de judecată nu au reacţionat în niciun fel şi au lăsat 

fără răspuns argumente pertinente din partea partidului, cum 

ar fi faptul că nu există nicio probă în dosar privind utilizarea 

a MDL 8 mln. aparţinând lui Usatîi. Instanţele de judecată 

nu au depus eforturi pentru a verifica ce cheltuieli s-au făcut 

din contul bancar al partidului şi dacă acestea au coincis cu 

cheltuielile invocate în scrisoarea IGP din 26 noiembrie 2014. 

Instanţele au ignorat toate argumentele pertinente aduse de 

partid şi au acceptat fără ezitare ceea ce păreau a fi acuzaţii 

nefondate.

Curtea a decis că descalificarea Partidului Patria de a participa 

la alegeri nu s-a bazat pe probe suficiente şi relevante, 

procedurile CEC şi cele din faţa instanţelor naţionale nu i-au 

oferit Partidului Patria suficiente garanţii împotriva arbitrariului, 

iar deciziile instanţelor judecătoreşti naţionale nu au fost 

motivate şi erau arbitrare.

MOLDOVA LA CtEDO: PESTE 600 DE VIOLĂRI ÎN 23 DE ANI
La 12 septembrie 2020, s-au împlinit 23 de ani de când 

Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană 

pentru Drepturile Omului (CEDO). Prin aderarea la CEDO, 

Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile 

garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii 

Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

CRJM a elaborat o sinteză a violărilor constatate de CtEDO 

în privinţa Republicii Moldova pentru perioada 12 Septembrie 

1997 – 30 iunie 2020. În această perioadă, CtEDO a pronunţat 

461 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, în care a constatat 

616 violări ale CEDO.

Cel mai des încălcate drepturi sunt: dreptul la un proces 

echitabil (Art.6 CEDO) – 200 de violări (32,5%); interzicerea 

torturii (Art.3 CEDO) – 142 de violări (23%); dreptul la libertate 

şi siguranţă (Art. 5 CEDO) – 92 de violări (15%); dreptul la un 

recurs efectiv (Art. 13 CEDO) – 60 de violări (9,7%); dreptul 

la respectarea vieţii private şi de familie (Art. 8 CEDO) – 30 

de violări (4,9%); dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 

CEDO) – 19 violări (3,1%).

Cel mai des întâlnite tipuri de violări sunt: neexecutarea 

hotărârilor judecătoreşti – 68 de violări (11 %); casarea 

neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile – 52 

de violări (8,4%); detenţia în condiţii proaste – 46 de violări 

(7,5%); investigarea defectuoasă a maltratării şi a deceselor – 

45 de violări (7,3%); maltratarea – 31 de violări (5%); lipsirea 

de libertate contrar legislaţiei naţionale – 28 de violări (4,5%); 

arestarea nemotivată – 27 de violări (4,4%).

PE SCURT
La 16 iulie 2020, mai mulţi veterani a războiului de pe Nistru 

s-au adunat în faţa Parlamentului pentru a-şi manifesta 

dezacordul faţă de instalarea de către autorităţile de 

la Tiraspol în 2020 a 37 de posturi de control în zona de 

securitate şi îngrădirea trecerii în 11 localităţi aflate sub 

jurisdicţia Republicii Moldova. Protestatarii solicitau măsuri 

suplimentare de protecţie socială a veteranilor de război. 

Un proiect de lege în acest sens se dezbătea în plenul 

Parlamentului la acel moment. Protestul purta un caracter 

paşnic. După încercarea de blocare de către protestatari 

a bulevardului Ştefan cel Mare, poliţia a intervenit în forţă, 

folosind gaze lacrimogene şi forţa fizică pentru evacuarea 

acestora şi deblocarea străzii. În urma altercaţiilor mai mulţi 

protestatari au fost internaţi în spitale, într-o stare gravă. 

Nu este clar de ce autorităţile au aplicat forţa la un protest 

paşnic. Mai mult, aplicarea forţei faţă de protestatari doar a 

incitat confruntarea.

În perioada 24-25 iulie 2020, Centrul de Resurse Juridice 

din Moldova a organizat un seminar de instruire avansată 

pentru 18 de avocaţi în domeniul dreptului la un proces 

echitabil garantat de art. 6 CEDO. Modelul seminarului a fost 

unul interactiv, prima zi fiind dedicată fortificării cunoştinţelor 

teoretice, iar în ziua doi participanţii au fost implicaţi într-o serie 

de simulări de procese în faţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. Formatori în cadrul seminarului au fost Vladislav 

GRIBINCEA, preşedinte CRJM, şi Dragoş CUCEREANU, 

jurist la Grefa CtEDO. 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/09/CRJM-23ani-CtEDO.pdf
https://agora.md/stiri/74258/mai-multe-persoane-care-protesteazain-fata-cladirii-parlamentului-au-fost-bruscate-si-retinute-de-politie
https://agora.md/stiri/74248/veteranii-de-razboi-vor-beneficia-de-asigurare-medicala-gratuita-ce-prevede-proiectul-de-lege-aprobat-de-majoritatea-deputatilor?fbclid=IwAR2MwECV9TPw1bRVwNmP1saIPadcOjZQdsTd6MFRk0cvilVFEDoYCY6jnqY
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-declaratiile-unui-veteran-de-pe-targa-de-spital-uitati-va-ce-am-in-cap-ce-am-pe-corp/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-declaratiile-unui-veteran-de-pe-targa-de-spital-uitati-va-ce-am-in-cap-ce-am-pe-corp/
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DESPRE CRJM
Centrul de Resurse Juridice  

din Moldova (CRJM) este  

o organizaţție necomercială 

care contribuie la consolidarea 

democrațţiei și a statului de drept 

în Republica Moldova, cu accent 

pe justiţție și drepturile omului. 

Realizăm activităţți de cercetare  

și de advocacy. Suntem 

independenţți și neafiliațţi politic.

Acest buletin este posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin 
intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate 

aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

DATE DE CONTACT
Centrul de Resurse Juridice din Moldova

F Str. A. Şciusev 33, MD-2001 
Chişinău, Republica Moldova

1 +37322843601
1 +37322843602
8 contact@crjm.org
5 www.crjm.org
f CRJM.org
T CRJMoldova 

CRJM

ECHIPA CRJM
Vladislav GRIBINCEA

Nadejda HRIPTIEVSCHI

Sorina MACRINICI

Oxana BRIGHIDIN 

Ilie CHIRTOACĂ

Daniel GOINIC

Victoria MEREUŢĂ

Aurelia CELAC

Olga CORTAC

Alina FRIMU

La 29 iulie 2020, Preşedintele Igor DODON a semnat un decret privind crearea unei 

Comisii pentru reforma constituţională. Printre motivele care stau la baza necesităţii 

creării comisii, şeful statului menţionează blocajele constituţionale în perioada 2014-

2020, problemele legate de traseismul politic, etc. Nu se cunoaşte care prevederi 

constituţionale vor fi propuse pentru modificate. Pe parcursul unui an comisia ar trebui 

să identifice şi să analizeze lacunele sistemului constituţional, să elaboreze propuneri 

privind reforma constituţională şi să le prezinte proiectul de modificare a Constituţiei. 

În perioada 21-29 septembrie 2020 au avut loc alegerile în Baroul Chişinău. 879 

de avocaţi au participat la vot, fiind aleşi apt delegaţi în Consiliul Uniunii Avocaţilor, 

decanul şi prodecanul baroului. În Consiliu au fost aleşi următorii delegaţi: Angela 

POPIL, Alexandru ŢURCAN, Adrian TĂBÎRŢĂ, Nina LOZAN, Vladislav GRIBINCEA, 

Gheorghe VLAS, Iurie MĂRGINEANU şi Alexandru GROSU. Decan a fost ales Dorin 

POPESCU, iar prodecan – Alexandru ŢURCAN.

La 23 septembrie 2020, prin intermediul unei teleconferinţe, a fost organizată cea 

de-a unsprezecea rundă a Dialogului Republica Moldova - Uniunea Europeană 

(UE) pentru drepturile omului. Înaintea întrevederii, UE a consultat reprezentanţii 

organizaţiilor societăţii civile din Moldova, care au participat în calitate de observatori. 

Discuţiile s-au axat pe problemele privind democraţia şi procesul electoral, drepturile 

omului în sistemul de justiţie, libertatea presei, drepturile copilului şi egalitatea de 

gen, politică anti-discriminare şi de cooperare multilaterală. UE a accentuat că 

alegerile transparente, incluzive şi credibile sunt cheia democraţiei şi statului de 

drept şi a evidenţiat aşteptările faţă de autorităţi de a asigura desfăşurarea alegerilor 

prezidenţiale din 1 noiembrie cu respectarea deplină a acestor principii.

La 30 septembrie 2020, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat 

Raportul privind „Monitorizarea Crizei Pandemice COVID-19 în R.M”. Până la declararea 

stării de urgenţă la 17 martie curent, autorităţile responsabile de gestionarea crizei 

au întreprins măsuri adecvate şi în limitele legislaţiei în vigoare pentru ameliorarea 

crizei pandemice, după declararea stării de urgenţă însă în dispoziţiile Comisiei pentru 

Situaţii Excepţionale a RM au fost depistate un şir de abateri disproporţionate de la 

normele legale privind accesul la justiţie, derogări de la Codul de Procedură Civilă, 

Codul Administrativ, Codul muncii, etc. se arată în Raportul ADEPT.

http://crjm.org/category/personalul-crjm/
mailto:contact@crjm.org
http://www.crjm.org
https://www.facebook.com/CRJM.org/
https://twitter.com/CRJMoldova
https://www.ok.ru/crjmoldova
http://crjm.org/category/personalul-crjm/
http://crjm.org/vladislav-gribincea/
https://crjm.org/nadejda-hriptievschi/
https://crjm.org/sorina-macrinici/
https://crjm.org/oxana-brighidin/
https://crjm.org/ilie-chirtoaca/
http://crjm.org/en/daniel-goinic/
https://crjm.org/victoria-mereuta/
https://crjm.org/aurelia-celac/
https://crjm.org/olga-cortac/
https://crjm.org/alina-frimu/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=3224&lang=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=2271&l=ro
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/85685/dialogul-ue-moldova-privind-drepturile-omului_ro
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/85685/dialogul-ue-moldova-privind-drepturile-omului_ro
http://www.e-democracy.md/files/raport-covid-19-moldova.pdf

