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Despre CRJM

INFRACȚIUNEA DE ÎMBOGĂȚIRE ILICITĂ DIN 
MOLDOVA, ÎN VIZORUL EXPERȚILOR EUROPENI 

La 24 octombrie 2022, Comisia Europeană pentru Democraţie prin 
Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) și Biroul pentru 
Instituţii Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), au emis o 
opinie privind infracţiunea de îmbogăţire ilicită. Opinia instituţiilor 
vine după ce Curtea Constituţională (CCM) a fost sesizată de 
către foști funcţionari de stat, în prezent investigaţi de comiterea 
acestei infracţiuni (a se vedea Buletinul CRJM nr. 44). Fostul șef 
al Serviciului de Informaţii și Securitate, Vasile BOTNARI, fostul 
Procuror General adjunct, Ruslan POPOV, dar și fostul director al 
Serviciului de Protecţie și Pază de Stat, Anatolie GOLEA, pretind că 
infracţiunea de îmbogăţire ilicită ar contravine Constituţiei. Ei susţin 
că modul în care este formulat în prezent textul legii încălcă principiul 
prezumţiei de nevinovăţie, principiul legalităţii, dar și principiul ne bis 
in idem, un principiu juridic care susţine că odată ce o persoană a 
fost condamnată sau achitată în mod definitiv pentru o infracţiune, 
aceasta nu mai poate fi încă o dată judecată pentru comiterea 
aceleiași infracţiuni. 

Comisia de la Veneţia și ODIHR au analizat întrebările CCM prin 
prisma standardelor internaţionale și cele ale Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului. Cu referire la prezumţia de nevinovăţie, 
organizaţiile internaţionale au conchis că bănuiala că averea unui 
funcţionar public este obţinută ilicit, dacă acesta nu dovedește 
contrariul, în principiu, nu este problematică, atât timp cât 
funcţionarul are oportunitatea de a dovedi că bunurile atribuite lui de 
către procurori nu sunt ale lui, că valoarea acestor bunuri este mai 
mică decât cea indicată de procurori, fie că din veniturile sale legale 
el putea obţine averea. În privinţa legalităţii, au conchis că modul 
cum infracţiunea este reglementată în prezent satisface elementele 
de accesibilitate și previzibilitate, atât timp cât interpretarea acestei 
infracţiuni este consistentă și în corespundere cu prevederile Codului 
de procedură penală al Republicii Moldova. Astfel, o persoană 
investigată pentru această infracţiune, singură sau asistată juridic, 
poate să înţeleagă ce acte și omisiuni ar face-o să răspundă penal 
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pentru această infracţiune, dar și limitele răspunderii. Totuși, odată ce 
infracţiunea de îmbogăţire ilicită a fost introdusă în anul 2014, eventualele 
investigaţii nu pot viza averea dobândită anterior anului 2014. 

În privinţa principiului ne bis in idem, Comisia de la Veneţia și ODIHR au stabilit că, 
dacă anterior în privinţa unei infracţiuni sau abateri similare, autorităţile au emis 
o decizie, condamnarea repetată pentru îmbogăţire ilicită ar putea reprezenta o 
nouă sancţionare pentru aceeași faptă, ceea ce este inacceptabil. Totuși, pentru 
a pedepsi un oficial pentru îmbogăţire ilicită nu este necesară condamnarea 
sau suspectarea acestuia pentru corupţie sau alte infracţiuni. În acest context, 
autorităţile naţionale ar urma să clarifice, de exemplu, distincţia dintre efectul unui 
act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate privind averea nejustificată 
și infracţiunea de îmbogăţire ilicită, investigată de către procurori. 

În final, potrivit experţilor Comisiei de la Veneţia și ODIHR, ţine de CCM 
să decidă cu privire la interpretarea Constituţiei și a legislaţiei naţionale. 
Cu referire la infracţiunea de îmbogăţire ilicită, CCM ar trebui să adopte o 
interpretare sistemică. 

CE CREDE COMISIA DE LA VENEȚIA DESPRE REFORMA 
CSJ?

Una din principalele reforme din domeniul justiţiei anunţate de autorităţi este 
reformarea Curţii Supreme de Justiţie (CSJ). Autorităţile propun reducerea 
numărului judecătorilor CSJ de la 33 la 20, îngustarea competenţelor CSJ și 
evaluarea externă a judecătorilor actuali ai CSJ și, eventual, a noilor judecători 
ai CSJ. Această reformă implică adoptarea unei noi Legi cu privire la CSJ, 
modificarea codurilor de procedură și a Legii pre-vetting. Evaluarea externă 
urmează a fi făcută de o comisie specială compusă din trei experţi naţionali și 
trei experţi internaţionali. După reformare, CSJ trebuie să devină instanţa de 
contestare a deciziilor cu privire la evaluarea externă (vetting) a judecătorilor 
și procurorilor (a se vedea detalii pe Blogul CRJM).    

Proiectul noii Legi cu privire la CSJ și a legislaţiei cu privire la evaluarea externă 
a CSJ au fost supuse expertizei Comisiei Europene pentru Democraţie prin 
Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia). La 21 octombrie 2022, 
Comisia de la Veneţia a adoptat opinia sa prin care nu s-a opus reformei, însă 
a formulat unele recomandări. S-a reiterat că evaluarea externă a judecătorilor 
este o procedură extraordinară și urmează a fi introduse garanţii pentru ca 
aceasta să fie aplicată o singură dată.

Comisia de la Veneţia a recomandat ca decizia finală cu privire la evaluarea 
externă să fie luată de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), iar 
comisia care evaluează candidaţii să emită rapoarte, care să fie ulterior 
examinate de CSM. CSM, cu votul majorităţii simple, va adopta hotărâri. Dacă 
nu acceptă propunerea din raport, CSM va restitui comisiei, o singură dată, 
candidatul pentru reevaluare.
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În vederea asigurării imparţialităţii căii de atac, Comisia de la Veneţia a 
recomandat ca hotărârile CSM cu privire la evaluarea externă a judecătorilor 
CSJ să fie examinate de un complet de judecători din care să nu facă parte 
actuali judecători ai CSJ. Contestaţiile vor fi examinate de trei judecători ai CSJ 
care urmează să fie numiţi după ce vor promova evaluarea externă. Aceștia vor 
fi selectaţi în regim de urgenţă după intrarea în vigoare a pachetului de legi.

Comisia de la Veneţia a considerat mai potrivit ca numărul judecătorilor CSJ 
care vin din afara sistemului judecătoresc (profesori de drept, procurori sau 
avocaţi) să fie de șapte, iar 13 judecători ai CSJ să fie judecători de carieră, 
promovaţi din instanţele ierarhic inferioare. Versiunea ajustată a proiectului 
prevede că niciuna din aceste două categorii nu poate avea mai puţin de 9 și 
mai mult de 11 reprezentanţi. Ministerul Justiţiei nu a acceptat propunerea 
dată având în vedere experienţa Albaniei, unde un număr foarte mic de 
judecători ai CSJ a promovat vettingul și foarte puţini judecători de carieră 
au acceptat riscul de a fi evaluaţi extraordinar pentru a candida pentru CSJ. 
În consecinţă, CSJ din Albania a fost blocată timp de câţiva ani. Autorităţile 
mizează că numărul mai mare al noilor judecători ai CSJ care vin din mediul 
academic, procuratură sau avocatură vor reduce riscul blocării CSJ. 

Proiectul prevedea iniţial că, dacă mai mult de 11 judecători actuali ai CSJ vor 
promova evaluarea, ar trebui organizată o tragere la sorţi a unui număr de judecători 
ce depășesc această cifră care să fie transferaţi în alte instanţe. Comisia de la 
Veneţia a menţionat că, dacă un număr mare de actuali judecători ai CSJ vor 
promova evaluarea, iar după angajarea noilor judecători din rândul procurorilor, 
mediului academic și a avocaţilor numărul efectiv al judecătorilor CSJ va fi mai 
mare de 20, actualii judecători ai CSJ nu ar trebui să fie transferaţi în alte instanţe 
decât cu acordul lor. Ministerul Justiţiei a acceptat această propunere.

Potrivit proiectului, judecătorii CSJ care nu au promovat evaluarea vor pierde 
indemnizaţia de plecare din sistem (jumătate de salariu de funcţie pentru fiecare 
an lucrat ca judecător), pensia specială și vor avea interdicţia timp de 10 ani 
de a activa în sistemul de drept și în serviciul public, inclusiv în calitate de 
avocat, notar sau executor judecătoresc. Comisia de la Veneţia a găsit interdicţia 
de 10 ani prea dură, chiar dacă în cazul Albaniei interdicţia pe viaţă nu a fost 
considerată excesivă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ca urmare 
a recomandării respective, termenul interdicţiei a fost redus la șapte ani. De 
asemenea, proiectul a fost completat cu prevederea potrivit căreia interdicţia 
se aplică și faţă de candidaţii din afara sistemului judecătoresc, care nu vor 
promova evaluarea extraordinară în încercarea de a deveni judecători ai CSJ. 

Comisia de la Veneţia nu este de acord cu menţinerea în legislaţie a 
recursului în interesul legii – un remediu folosit în prezent de CSJ pentru 
uniformizarea practicii judecătorești în materie penală. În cazul practicii 
judecătorești divergente, CSJ poate adopta hotărâri obligatorii în care să 
explice modul de interpretare a legii. Totuși, această explicaţie nu are efect 
retroactiv. Proiectul propune extinderea recursului dat asupra tuturor tipurilor 
de proceduri judecătorești. Comisia de la Veneţia consideră că acest remediu 
încalcă independenţa judecătorilor. Ministerul Justiţiei nu a exclus remediul 
din proiect, având în vedere că în câteva decenii de existenţă el nu a fost folosit 
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abuziv de către CSJ și dorinţa de a oferi CSJ pârghii de a uniformiza și practica 
judecătorească în tipurile de dosare care nu ajung la CSJ. 

Autorităţile naţionale vor solicita încă o opinie a Comisiei de la Veneţia pe 
marginea proiectului ajustat. Această opinie va fi adoptată la următoarea 
ședinţă a Comisiei de la Veneţia, care va avea loc 15-16 decembrie 2022, 
întrucât se planifică adoptarea pachetului de legi până la sfârșitul acestui an.  

„UNDĂ VERDE” DE LA COMISIA DE LA VENEȚIA ȘI 
ODIHR PENTRU UN NOU COD ELECTORAL

La 28 iulie 2022, Parlamentul, prin votul deputaţilor PAS, a adoptat în 
prima lectură proiectul noului Cod Electoral. Proiectul a fost elaborat de 
Comisia Electorală Centrală (CEC) cu suportul organizaţiilor societăţii civile. 
Documentul păstrează în mare parte structura actualului Cod Electoral, dar 
urmărește perfecţionarea procedurilor, a mandatului și componenţei organelor 
electorale, desfășurarea campaniei electorale, reglementarea și supravegherea 
finanţării campaniilor electorale, dreptul de vot, inclusiv votul în străinătate, 
dar și excluderea contradicţiilor cu alte legi (a se vedea Buletinul CRJM nr. 48).

În paralel, Parlamentul a solicitat avizarea proiectului de către Biroul pentru 
Instituţii Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și Comisia Europeană 
pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia). La 
24 octombrie 2022, instituţiile internaţionale au publicat avizul lor, care este în 
mare parte pozitiv, dar include  solicitări de îmbunătăţire a proiectului.

Principalele reglementări noi salutate de către Comisia de la Veneţia și 
ODIHR ţin de introducerea interdicţiei de a modifica sistemul electoral și 
modul în care sunt constituite circumscripţiile cu mai puţin de un an înainte de 
alegerile naţionale; oferirea dreptului alegătorilor de a semna în sprijinul mai 
multor candidaţi independenţi și/sau grupuri de iniţiativă, fapt ce ar asigura 
o mai mare pluralitate în procesul electoral; includerea sistemului judiciar 
în procesul de numire a membrilor CEC, prin oferirea dreptului Consiliului 
Superior al Magistraturii de a desemna doi membri; stabilirea faptului că 
toţi membrii CEC urmează să fie angajaţi permanent. La fel, a fost salutată 
interzicerea organizării transportului alegătorilor în ziua alegerilor, într-un efort 
de a împiedica votarea într-un mod influenţat și eliminarea restricţiei privind 
utilizarea simbolurilor naţionale și a personalităţilor istorice ale Republicii 
Moldova, precum și a participării cetăţenilor străini în campanie electorală. 

Au rămas neschimbate prevederile ce duc la creșterea semnificativă a numărului 
femeilor în funcţii elective. Listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare 
și locale trebuie să includă cel puţin 40% candidaţi de fiecare sex, adică minim 
patru candidaţi de fiecare sex pentru fiecare zece locuri. Lista funcţionarilor 
publici care trebuie să își suspende activitatea în perioada deţinerii calităţii de 
concurent electoral este extinsă prin a include și alţi funcţionari de rang înalt 
din guvern, șefi adjuncţi ai autorităţilor publice centrale și secretari ai consiliilor 
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locale. Aceste restricţii vizează eliminarea potenţialelor conflicte de interese și 
a avantajelor nejustificate în campania electorală.

Recomandările de îmbunătăţire a proiectului ţin de stabilirea clară a criteriilor 
ce ar justifica desfășurarea alegerilor pe parcursul a două zile de votare; 
eliminarea motivelor vagi pentru demiterea membrilor CEC; eliminarea sarcinii 
CEC de a examina contestaţiile privind presupusele informaţii false în presa 
scrisă și online, inclusiv definirea noţiunii de informaţie falsă și a mecanismului 
de examinare a acesteia; necesitatea stabilirii circumstanţelor exhaustive de 
radiere a unui partid politic și revizuirea motivelor de anulare a înregistrării 
candidaţilor electorali, fiindcă acestea reprezintă cazuri extrem de grave și 
trebuie aplicate în ultimă instanţă. 

Parlamentul a informat că înainte de lectura finală va organiza dezbateri 
publice largi cu participarea tuturor părţilor interesate. Comisia de la Veneţia 
și ODIHR au reiterat necesitatea adoptării finale a proiectului prin consens larg, 
inclusiv cu implicarea opoziţiei parlamentare.

SANCȚIUNILE ANUNȚATE DE SUA ÎMPOTRIVA LUI 
VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI ILAN ȘOR ȘI IMPLICĂRILE 
ACESTORA

La 26 octombrie 2022, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al 
Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite ale Americii (SUA) a impus 
sancţiuni împotriva a nouă persoane și 12 entităţi implicate în acte de corupţie, 
care au adus prejudicii grave Republicii Moldova. Printre persoanele sancţionate 
se numără fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir PLAHOTNIUC 
și deputatul și președintele Partidului „ȘOR”, Ilan ȘOR. În lista sancţiunilor au 
mai fost incluși Partidul „ȘOR”, soţia lui Ilan ȘOR și alţi cetăţeni ruși. 

În 2012, Congresul SUA a adoptat Legea Magnitsky, care permite autorităţilor 
SUA să sancţioneze la nivel global persoane sau entităţi responsabile de acte 
de corupţie și violări ale drepturilor omului care au atins o amploare și gravitate 
ce pun în pericol stabilitatea sistemelor politice și economice internaţionale. 
Astfel, prin ordinul OFAC, Vladimir PLAHOTNIUC a fost sancţionat pentru 
capturarea și coruperea instituţiilor judiciare, politice și economice din 
Republica Moldova. 

Ilan ȘOR, Partidul „ȘOR” și alţi cetăţeni ruși au fost sancţionaţi pentru crearea 
unei alianţe politice pro-ruse  care a avut drept scop controlarea Parlamentului, 
adoptarea unor acte legislative în interesul Federaţiei Ruse, dar și crearea 
tulburărilor politice în Republica Moldova. Acesta este, totodată, beneficiar 
al unei scheme de spălare de bani pe scara largă, denumită generic „furtul 
miliardului” (a se vedea Buletinul CRJM nr.47). 

Sancţiunile aplicate lui Vladimir PLAHOTNIUC, Ilan ȘOR și altor persoane 
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și entităţi identificate de OFAC, presupun faptul că orice active și interese 
în proprietatea acestora sau controlate prin interpuși în SUA sunt blocate 
și trebuie raportate OFAC. Băncile, inclusiv din Republica Moldova, care fac 
operaţiuni în dolari americani sau cu SUA, vor închide conturile acestora 
și le vor raporta către Departamentul de Trezorerie al SUA. De asemenea, 
sunt blocate entităţile deţinute direct sau indirect, individual sau comun, în 
proporţie de minim 50%, de una sau mai multe persoane sancţionate. La fel 
orice persoană fizică sau juridică care se angajează în anumite tranzacţii sau 
activităţi cu persoanele și entităţile sancţionate, cad imediat sub incidenţa 
sancţiunilor americane. În raport cu persoanele incluse în lista sancţiunilor 
OFAC se întreprind măsuri de izolare la nivel mondial. Adiţional, persoanele 
vizate nu mai sunt eligibile pentru a intra în SUA. Vladimir PLAHOTNIUC a 
suportat deja restricţii de călătorie similare în anul 2020. 

La 31 octombrie 2022, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova (CSE) în vederea asigurării transpunerii la nivel naţional a efectului 
sancţiunilor OFAC a decis aplicarea unor măsuri de precauţie sporită privind 
tranzacţiile și activităţile lui Vladimir PLAHOTNIUC, Ilan ȘOR și a altor persoane 
și entităţi sancţionate de OFAC, precum și persoanelor în privinţa cărora 
există suspiciuni că sunt asociate acestora. Adiţional, CSE a prevăzut ca 
Serviciul de Informaţii și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 
Banilor, Banca Naţională a Moldovei și alte autorităţi publice să elaboreze și 
actualizeze lista celor vizaţi. CSE a motivat această decizie ca fiind necesară 
pentru asigurarea securităţii și stabilităţii financiare a Republicii Moldova. 

PROTESTE PE BANI ȘI TENTATIVE DE DEZORDINI 
ÎN CENTRUL CAPITALEI 

Începând cu 18 septembrie 2022, în Chișinău se desfășoară proteste 
organizate de Partidul „ȘOR”, inclusiv cu corturi instalate în faţa Parlamentului. 
Participanţii sunt aduși organizat din mai multe regiuni ale ţării. Formaţiunea 
politică condusă de deputatul cercetat penal în dosarul fraudei bancare, Ilan 
ȘOR (a se vedea Buletinul CRJM nr. 40), solicită demisia președintei ţării și a 
actualei guvernări.

Pe marginea protestelor au fost pornite două cauze penale. Prima se referă la 
pretinsele acte de finanţare ilegală a Partidului „ȘOR”. Conform procuraturii, până 
la 20 octombrie 2022, au fost efectuate 55 de percheziţii, 24 de persoane au fost 
reţinute, fiind ridicate sume bănești în valoare de aproximativ 3,5 milioane MDL. 
Sume similare au fost depistate și anterior, ceea ce, conform procuraturii, ar 
reprezenta cheltuielile săptămânale pentru finanţarea partidului, în special pentru 
acoperirea cheltuielilor de transportare și participare organizată a persoanelor la 
proteste. La 24 octombrie 2022, în privinţa a 5 persoane învinuite pe dosar a fost 
aplicat arestul preventiv, 17 persoane fiind plasate în arest la domiciliu. Ulterior, 
la 2 noiembrie 2022, percheziţiile au continuat și la sediul central al partidului, 
unde au fost depistaţi și ridicaţi bani în sumă totală de 321 700 MDL. 

 În ultima perioadă, 
protestele devin 

tot mai lungi și mai 
intense, în timp ce 
cheltuielile legate 

de transportul 
organizat al 

protestatarilor 
rămân nedeclarate
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https://www.youtube.com/watch?v=zrsOSr8oTJk
https://www.zdg.md/importante/plahotniuc-pe-o-lista-cu-cei-mai-controversati-oficiali-ai-lumii-care-au-interdictie-in-sua/
https://www.zdg.md/importante/plahotniuc-pe-o-lista-cu-cei-mai-controversati-oficiali-ai-lumii-care-au-interdictie-in-sua/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_nr._45_din_31.10.22.pdf
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-protestatari-in-chirie-investigatie-zdg-sub-acoperire-ne-am-infiltrat-printre-protestatarii-lui-sor-si-va-aratam-din-interior-cum-sunt-platiti-oamenii-adusi-organizat-la-chisinau-si-cum-fun/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-protestatari-in-chirie-investigatie-zdg-sub-acoperire-ne-am-infiltrat-printre-protestatarii-lui-sor-si-va-aratam-din-interior-cum-sunt-platiti-oamenii-adusi-organizat-la-chisinau-si-cum-fun/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-dosarul-deputatului-fugar-ilan-sor-se-afla-inca-la-etapa-audierii-martorilor-dupa-un-an-de-cand-a-fost-repartizat-la-curtea-de-apel-chisinau-astazi-va-avea-loc-o-noua-sedinta-de-judecata/
https://crjm.org/buletin-informativ-nr-40-decembrie-2021/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9291/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-cum-ajung-protestatarii-in-chirie-la-chisinau/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9296/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9316/
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Al doilea dosar penal vizează pregătirea dezordinilor în masă. La 4 noiembrie 
2022, opt persoane din mai multe localităţi din ţară au obţinut statutul de 
bănuit în acest dosar. Conform procuraturii, rolul acestora în cadrul grupului 
criminal organizat ţinea de racolarea persoanelor pentru a participa la 
destabilizări în cadrul protestelor. În urma percheziţiilor, de la aceștia au fost 
ridicate sume de bănești în valoare de 380 000 MDL. 

La 25 octombrie 2022, organizaţiile neguvernamentale de media au lansat 
un apel public prin care au condamnat comportamentul ilegal al mai multor 
participanţi în cadrul protestului din 23 octombrie 2022, unde cel puţin trei 
jurnaliști au fost agresaţi fizic și verbal. Tot la această manifestaţie a participat 
și vicepreședinta Partidului „ȘOR”, Marina TAUBER, plasată sub control judiciar 
la 18 octombrie 2022 (a se vedea Buletinul CRJM nr. 47). La 25 octombrie 
2022, Curtea de Apel Chișinău a anulat măsura preventivă de control judiciar 
în privinţa acestoa și a dispus revenirea în arest la domiciliu pe un termen de 
30 de zile. 

La 9 noiembrie 2022, Guvernul a aprobat hotărârea privind sesizarea Curţii 
Constituţionale pentru a verifica constituţionalitatea Partidului „ȘOR”, depusă 
de ministrul Justiţiei, Sergiu LITVINENCO. El a motivat această decizie prin 
faptul că formaţiunea acţionează împotriva suveranităţii și independenţei ţării 
și continuă să încalce legislaţia naţională. 

PE SCURT 

La 22 septembrie 2022, fosta președintă interimară a Curţii Supreme de 
Justiţie, Tamara CHIȘCA-DONEVA, a fost scoasă de sub urmărire penală pentru 
infracţiunea de îmbogăţire ilicită, la expirarea termenului de menţinere în 
calitatea de bănuit. În același timp, urmărirea penală continuă, fiind dispuse 
alte acţiuni procesuale ce nu au fost finalizate. Tamara CHIȘCA-DONEVA 
este suspectată că în perioada anilor 2014-2021, când deţinea funcţia de 
judecătoare, inclusiv exercitând funcţii de conducere, a obţinut o mărire 
substanţială a patrimoniului său și a membrilor familiei sale, care nu ar putea 
fi justificată rezonabil în raport cu veniturile realizate. 

Pe 7 octombrie 2022, procurorii anticorupţie au descins cu percheziţii la fostul 
şef de direcţie al Centrului Naţional Anticorupţie, Ilie BOTNARI, vizat într-un 
dosar de îmbogăţire ilicită (art. 330/2 alin. (1) din Codul penal). Percheziţiile 
au fost desfășurate la domiciliul său, a altor persoane terţe, precum și la sediul 
unei companii afiliate acestuia. Conform procuraturii, începând cu luna aprilie 
2022 au fost efectuate mai multe acţiuni de urmărire penală și măsuri speciale 
de investigaţii în privinţă acestuia. Instanţa i-a aplicat interdicţia de a părăsi 
localitatea pe un termen de 60 zile.

La 10 Octombrie 2022, CRJM a transmis Ministerului Justiţiei o opinie juridică 
la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedură 
penală (CPP). Opinia CRJM a fost prezentată în contextul iniţiativei de 
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https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/video-igp-publica-discutii-dintre-persoanele-vizate-in-dosarul-privind-pregatirea-dezordinilor-in-masa-maine-sa-aduci-90-de-oameni-fix-ca-duminica-trecuta/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9321/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9321/
https://tv8.md/2022/25/10/ong-urile-de-media-condamna-actiunile-ilegale-ale-protestatarilor-asupra-jurnalistilor-sfideaza-normele-de-drept/213665
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/partidul-sor-anunta-ca-sute-de-oameni-au-ramas-peste-noapte-in-corturile-instalate-in-fata-pg-pentru-a-continua-protestul/
https://crjm.org/buletin-informativ-nr-47-iulie-2022/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/marina-tauber-ramane-in-arest-la-domiciliu-magistratii-judecatoriei-chisinau-au-respins-solicitarea-avocatilor/
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-18-_0.pdf
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/fosta-presedinta-interimara-a-csj-scoasa-de-sub-urmarire-penala-in-dosarul-pentru-imbogatire-ilicita-pa-urmarirea-continua-fiind-dispuse-actiuni-procesuale-ce-nu-au-fost-finalizate-pana-pe-22-septembr/
https://tv8.md/ru/2022/15/04/vicepresedinta-csj-tamara-chisca-doneva-cercetata-pentru-imbogatire-ilicita-a-fost-suspendata-din-functie/198070
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/9263/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133090&lang=ro
https://crjm.org/opinie-juridica-proiectul-lege-modificarea-codului-penal-985-2002-codului-procedura-penala-122-2003/
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stabilire a unor sancţiuni disuasive și eficiente în cauzele de corupţie, precum 
și simplificării procedurilor prevăzute de CPP. CRJM a propus, printre alte 
măsuri sugerate anterior, înăsprirea sancţiunilor pentru divulgarea secretului 
urmăririi penale, introducerea răspunderii penale a învinuitului, inculpatului și 
condamnatului pentru declaraţii false, precum și definirea mai clară a injuriei 
contravenţionale și abrogarea defăimării contravenţionale. 

La 17 octombrie 2022, Președinta Maia SANDU a reconfirmat în funcţie 14 
judecători, mandatul iniţial de cinci ani al cărora expirase până la 1 aprilie 
2022. Alţi 11 judecători au fost respinși, fiind invocat neprofesionalismul sau 
lipsa de integritate. În iunie 2022, Președinta a refuzat reconfirmarea în funcţie 
a altor 13 judecători (a se vedea Buletinul CRJM nr. 46). Prin modificările 
constituţionale care au intrat în vigoare la 1 aprilie 2022, reconfirmarea 
judecătorilor după primii cinci ani de mandat a fost exclusă, iar judecătorii cu 
un mandat valabil la 1 aprilie 2022 se consideră numiţi până la pensionare.  

La 20 Octombrie 2022, CRJM a organizat o lecţie publică pentru studenţi și 
tineri profesioniști cu tematica „Aplicarea arestului în Republica Moldova”. 
Arestul este aplicat excesiv în Republica Moldova, fapt ce prezintă un risc 
pentru apărarea efectivă a drepturilor omului în faza de urmărire penală. 
Evenimentul a fost gândit pentru a oferi participanţilor o mai bună înţelegere 
a teoriei și a condiţiilor aplicării arestului prin prezentarea exemplelor practice. 
Experţii invitaţi au fost Eugeniu BEȘELEA, judecător la Judecătoria Chișinău și 
Vladislav GRIBINCEA, președintele CRJM și avocat specializat pe reprezentarea 
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

La 24 octombrie 2022, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a 
Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) a publicat opinia amicus curiae 
pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova privind claritatea 
prevederilor referitoare la contracararea activităţilor extremiste. Potrivit 
Comisiei de la Veneţia, modificările introduse în legislaţia naţională sunt 
conforme cu standardele juridice în materia libertăţii de exprimare, având în 
vedere că pe teritoriul Republicii Moldova au fost descoperite multe cazuri de 
utilizare a simbolurilor folosite în războiul din Ucraina care susţin agresiunea, 
o justifică și o glorifică. Totodată, Comisia de la Veneţia consideră că sunt 
necesare clarificări juridice suplimentare, precum precizarea categoriei de 
simboluri „create prin stilizarea” altor simboluri interzise, clarificarea termenilor 
„propagandă” sau „glorificare” și a sistemului dublu de sancţionare a utilizării 
simbolurilor interzise, descrise pe de o parte în Codul penal și, pe de altă parte, 
în Codul contravenţional și în legea specială. 
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-10-CRJM-Opinie-CP.CPP_.Ccontrav_fin.pdf
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/presedinta-maia-sandu-a-semnat-decretul-privind-numirea-in-functie-a-14-judecatori/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/presedinta-maia-sandu-a-semnat-decretul-privind-numirea-in-functie-a-14-judecatori/
https://www.zdg.md/stiri/candidaturile-altor-11-magistrati-propuse-pentru-functia-de-judecator-pana-la-atingerea-plafonului-de-varsta-respinse-de-presedinta-maia-sandu/
https://crjm.org/buletin-informativ-nr-46-iunie-2022/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127960&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127960&lang=ro
https://www.facebook.com/CRJM.org/videos/1089497311706395
https://www.constcourt.md/public/files/file/comisia_venetia/CDL-AD2022027.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130944&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130953&lang=ro
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