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Despre CRJM

REPUBLICA MOLDOVA ARE UN NOU (VECHI) 
GUVERN. CE PRIORITĂȚI A STABILIT PENTRU 
PERIOADA URMĂTOARE? 

La 10 februarie 2023, după un an și jumătate, Guvernul condus de Natalia 
Gavriliţa a demisionat. Motivele reale ale demisiei nu au fost făcute 
publice. În discursul său, Prim-ministra a menţionat sumar despre „lipsa 
la nivel naţional a unei susţineri şi încrederi, atât de majore, ca și de 
la partenerii de dezvoltare”. În aceeași zi, președinta Maia Sandu l-a 
desemnat pe Dorin Recean, consilier prezidenţial în domeniul apărării 
și securităţii naţionale și secretar al Consiliului Suprem de Securitate, în 
calitate de candidat la funcţia de Prim-ministru. 

La 16 februarie 2023, Guvernul lui Dorin Recean a fost învestit 
în funcţie cu votul a 62 de deputaţi. Programul său de activitate 
„Moldova prosperă, sigură, europeană” include trei priorităţi majore: 
deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, asigurarea 
ordinii în instituţiile statului, dezvoltarea economică, asigurarea păcii 
și stabilităţii în Republica Moldova. 

Noul executiv va avea 15 ministere. Majoritatea miniștrilor a rămăs 
aceeași, excepţie făcând ministrul Justiţiei, al Finanţelor și cel 
al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Schimbările mai includ 
introducerea componente de Digitalizare în cadrul Ministerului 
Economiei și instituirea Ministerului Energiei. 

La 21 februarie 2023, Platforma Naţională a Forumului Societăţii Civile 
a Parteneriatului Estic a transmis noului Guvern o serie de priorităţi. Pe 
partea ce ţine de justiţie și anticorupţie, platforma recomandă crearea 
unui mecanism juridic intern de verificare a integrităţii candidaţilor la 
funcţiile de judecător și procuror la toate etapele carierei – admiterea 
la Institutul Naţional al Justiţiei, accederea în profesie, promovarea 
și transferul într-o altă funcţie, precum și accederea în funcţii de 
conducere. La fel, este necesară grăbirea adoptării noii Strategii 
Naţionale de Integritate și Anticorupţie și a Planului de Acţiuni al 
acesteia etc. În partea ce ţine de protecţia drepturilor omului este 
necesară modificarea procedurii penale pentru a investigarea eficientă 
a cazurilor de tortură și pedepsire a torţionarilor; introducerea unui 
sistem de identificare a mascaţilor în cazul intervenţiilor în forţă; 
introducerea unui sistem public de evidenţă statistică a măsurilor de 
urmărire penală, inclusiv a arestărilor, interceptărilor etc; elaborarea 
unei strategii pentru prevenirea și combaterea discursului de ură. 
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La 28 februarie 2023, noul Guvernul a aprobat Planul naţional de dezvoltare 
pentru anii 2023-2025 care propune îmbunătăţirea condiţiilor de trai, crearea unui 
sistem de protecţie socială solid și incluziv, asigurarea unei guvernări incluzive și 
transparente, precum și edificarea unui sistem de justiţie echitabil, incoruptibil și 
eficient. La fel, a fost aprobat Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2023. O 
serie largă de priorităţi conceptuale transmise de către societatea civilă au fost 
incluse în documentele de politici aprobate. În total, planul prevede realizarea 
a 656 de acţiuni, structurate în 16 capitole care corespund direcţiilor sectoriale 
de dezvoltare. Monitorizarea executării documentului va fi realizată lunar de 
Cancelaria de Stat. 

DEMISIILE DE LA CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE – 
SABOTAJ, PROTEST SAU SIMPLĂ COINCIDENȚĂ?

La 14 februarie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat cererile de 
demisie onorabilă a 16 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ). Aceștia 
sunt: Ala Cobăneanu, Svetlana Filincova, Iurie Diaconu, Victor Boico şi Victor Burduh 
- din 1 martie 2023; Elena Cobzac - din 13 martie 2023; Nadejda Toma, Liliana Catan, 
Maria Ghervas, Galina Stratulat, Iurie Bejenaru şi Ghenadie Plămădeală - din 31 
martie 2023, precum şi Victor Micu, Petru Moraru și Luiza Gafton, membri detașaţi în 
CSM, - din 17 martie 2023 și, respectiv, din 3 aprilie 2023. O singură cerere de demisie 
din 17 martie 202, a judecătoarei Nina Vascan, 3, are legătură cu atingerea plafonului 
de vârstă de 65 de ani. Ulterior, la data de 23 februarie 2023, CSM a aprobat cererile 
de demisie onorabilă ale alţi patru judecători din cadrul CSJ, și anume: Dorel Mustaţă 
– președintele interimar al CSM, Vladimir Timofti – președintele interimar al CSJ, și 
magistraţii Nicolae Craiu și Dumitru Mardari.

Magistraţii demisionari nu au oferit detalii cu privire la demisie, însă, un motiv ar 
putea fi anunţarea de către Ministerul Justiţiei a proiectului noii legi cu privire la 
CSJ, avizat pozitiv de către Comisia de la Veneţia. Proiectul în cauză urmează 
a fi adoptat în luna martie a anului curent și presupune evaluarea integrităţii 
etice, financiare și a profesionalismului judecătorilor CSJ. Potrivit proiectului, 
consecinţele eșuării procedurii de evaluare pentru actualii judecători ai CSJ 
sunt: pierderea indemnizaţiei unice de concediere (circa 12 000 EUR pentru un 
judecător cu 15 ani de experienţă), pierderea pensiei speciale de judecător (circa 
17 000 MDL lunar), imposibilitatea reprofilării în alte profesii juridice, precum ar 
fi avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat ș.a.

În următoarea perioadă CSJ va rămâne doar cu cinci judecători din cei 25 
numiţi în funcţie. În aceste condiţii, activitatea CSJ va fi afectată considerabil. 
De exemplu, din completul de judecată care examinează dosarul penal al ex-
președintelui ţării Igor Dodon, 2 din 3 judecători și-au anunţat demisia. Respectiv, 
continuitatea examinări acestui dosar este pusă sub semnul întrebării. Mai mult, 
din completul special creat pentru examinarea contestaţiilor înaintate împotriva 
deciziilor Comisiei pre-Vetting, toţi judecătorii și-au anunţat demisia, inclusiv 
judecătorul supleant. Blocarea procedurii de contestare ar putea însemna 
blocajul reformei de pre-Vetting pentru o perioadă nedeterminată. 

Deschiderea 
negocierilor de 

aderare la Uniunea 
Europeană, 

asigurarea ordinii 
în instituţiile 

statului, dezvoltarea 
economică și 

asigurarea păcii în 
Republica Moldova 
– printre priorităţile 

noului Guvern.

 
2

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-907-cs-2022.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-907-cs-2022.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-03-nu-77-cs-2023.pdf
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2023/02/sinteza.pdf
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2023/02/sinteza.pdf
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2023/03/Sinteza.pdf
https://www.csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2023/03/Sinteza.pdf
https://justice.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-cu-privire-la-curtea-suprema-de-justitie-nota-informativa-la-proiect
https://justice.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-cu-privire-la-curtea-suprema-de-justitie-nota-informativa-la-proiect
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)049-e
http://csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-justitie/judecatorii-curtii-supreme-de-justitie
http://csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-justitie/judecatorii-curtii-supreme-de-justitie


Buletinul CRJM Nr. 54   |  februarie 2023

La 20 februarie 2023, ministra justiţiei Veronica Mihailov-Moraru a avut o 
întrevedere cu mai mulţi judecători din cadrul CSJ. Ministra a subliniat, printre 
altele, că evaluarea judecătorilor este un exerciţiu unic care facilitează punerea 
în prim plan a judecătorilor integri și onești, iar magistraţii care vor trece cu brio 
acest exerciţiu vor beneficia de o creștere salarială substanţială. Mai târziu, la 
21 februarie 2023, o întrevedere similară, la care s-a pus accentul pe importanţa 
primării interesului public suprem, a avut loc între ministra justiţiei și membrii CSM. 

După finalizarea procedurii de pre-vetting, despre care CRJM a scris mai detaliat 
în Buletinele informative nr.51, 52 și 53, judecătorii urmează să se întrunească 
în cadrul Adunării Generale, convocată de către CSM pentru data de 17 martie 
2023. La această adunare, judecătorii ar urma să aleagă o parte din viitoarea 
componenţă a noului CSM.

REPUBLICA MOLDOVA, CONDAMNATĂ LA CTEDO 
ÎN URMA SANCȚIONĂRII DISCIPLINARE A UNUI 
JUDECĂTOR 

La 21 februarie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunţat 
hotărârea în cauza Catană v. Republica Moldova. Cauza vizează sancţionarea 
disciplinară a judecătoarei Angela Catană, actuala vicepreşedintă a Judecătoriei 
Chişinău, sediul Buiucani. În anul 2011 și 2012, în urma acţiunilor disciplinare 
intentate de către Procurorul General, magistrata a fost sancţionată cu „mustrare 
aspră” pentru că ar fi amnistiat într-un mod abuziv o persoană condamnată 
pentru viol în formă agravată și pentru că ar fi anulat ordonanţele de începere a 
urmăririi penale într-un caz de delapidare a averii, astfel depășind atribuţiile sale 
de judecător de instrucţie.

În faţa Curţii Europene, Angela Catană a invocat încălcarea dreptului la un proces 
echitabil, privind sancţiunile disciplinare aplicate. În special, judecătoarea a 
deplâns lipsa garanţiilor de independenţă și imparţialitate a organului abilitat 
cu sancţionarea judecătorilor, adică a CSM. 

CtEDO a confirmat faptul că reclamantei i-a fost încălcat dreptul la un proces 
echitabil în cauza ce vizează sancţiunile disciplinare aplicate, subliniind că 
prezenţa, chiar și pasivă a unui membru al Guvernului, în cadrul unui organ abilitat 
să aplice sancţiuni disciplinare judecătorilor este problematică în raport cu 
cerinţele Art. 6 din CEDO, în special cu cerinţa de independenţă și imparţialitate 
a organului disciplinar. La fel de problematică a fost și prezenţa Procurorului 
General în cadrul acestui organ, în special atunci când procedurile disciplinare 
sunt iniţiate de acesta. Lipsa transparenţei cu privire la procesul decizional și 
rolul Procurorului General în cadrul CSM, dar și lipsa unei proceduri echitabile și 
transparente de selecţie a membrilor non-judecători ai CSM, demonstrează că 
cerinţele de independenţă și imparţialitate nu au fost îndeplinite. 

CtEDO a atras atenţia asupra faptului că în urma modificării Constituţiei în 
anul 2021, componenţa CSM a fost și ea modificată. Astfel, cei trei membri 
ex-officio, inclusiv Ministrul Justiţiei și Procurorul General, nu mai fac parte din 
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CSM, iar membrii non-judecători ai acestuia trebuie să fie selectaţi pe bază de 
merit, prin votul majorităţii calificate a Parlamentului și în urma unei proceduri 
transparente. Condamnarea Republicii Moldova la CtEDO confirmă încă o dată 
relevanţa modificărilor Constituţiei prin care din componenţa CSM au fost 
excluși membrii ex-officio. 

Prin prezenta hotărâre, CtEDO a obligat Republica Moldova să achite reclamantei 
Angela Catană 3 600 EUR drept prejudiciu moral și 1 355 EUR pentru costuri și 
cheltuieli de judecată. 

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AR URMA SĂ SUFERE 
MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE. DESPRE CE ESTE 
VORBA?

La 3 februarie 2022, Ministerul Justiţiei, în parteneriat cu CRJM și Fundaţia 
Soros Moldova, a organizat o masă rotundă pentru a discuta proiectul de lege 
privind modificarea Codului de Procedură Penală (CPP). CRJM, alături de experţi 
naţionali, a propus mai multe recomandări novatoare la proiectul de lege elaborat 
de Ministerul Justiţiei pentru îmbunătăţirea acestuia. Propunerile se referă, în 
principal, la transparenţa procesului penal, simplificarea procedurilor penale, 
fortificarea garanţiilor procesuale împotriva unor eventuale abuzuri, precum și 
restabilirea rigorilor care impun o mai bună motivare a hotărârilor judecătorești. 

În vederea transparentizării urmăririi penale și liberalizării prevederilor privind 
drepturile părţii apărării la etapa urmăririi penale, s-a propus ca materialele 
urmăririi penale să nu mai fie confidenţiale în automat. Experţii CRJM mai 
propun ca victima și apărarea să aibă acces la materialele urmăririi penale și să 
participe la măsurile de urmărire penală, reducând astfel riscul abuzurilor. 

În vederea înlăturării unor practici defectuoase curente, în proiectul de lege 
prezentat de Minister sunt reglementate situaţiile care duc la nulitatea probelor 
și a încălcărilor de procedură care nu atrag după sine asemenea efecte. De 
asemenea, experţii CRJM au propus sporirea garanţiilor pentru un proces 
echitabil. Asta înseamnă că admisibilitatea probelor urmează a fi examinată 
de judecătorul care examinează cauza în fond. Această modificare va ușura 
soluţionarea cauzelor complexe. 

Printre propunerile înaintate de Minister se regăsește și simplificarea procedurii 
de documentare și examinare a cauzelor penale. În cadrul reformei instituţionale 
a sistemului judiciar, digitalizarea a constituit o prioritate. Astfel, pe lângă 
prevederea din proiectul de lege de a audia prin teleconferinţă persoanele aflate 
în detenţie, experţii au mai propus audierea prin teleconferinţă a martorilor și a 
altor persoane. În același timp, o altă recomandare a fost renunţarea la practica 
de transmitere în judecată a dosarului penal. Acest fapt va asigura că judecătorii 
nu și-au format o opinie în baza probelor inadmisibile din dosar. 
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Modificările urmăresc, inclusiv, fortificarea garanţiilor procesuale împotriva 
abuzurilor acuzării prin eficientizarea procedurii de apel și recurs și prin 
introducerea regulii potrivit căreia judecătorul de instrucţie trebuie să examineze 
toate plângerile primite până la transmiterea dosarului în instanţa de judecată. 
Experţii au recomandat și renunţarea la dispozitivele hotărârilor judecătorești. 
Hotărârile judecătorești trebuie emise integral, pentru a facilita calcularea 
termenului de atac și a spori calitatea motivării hotărârilor judecătorești. 

În urma discuţiilor dintre experţi și reprezentanţii Ministerului Justiţiei, va fi 
elaborat un proiect de lege ce urmează a fi consultat public și supus avizării de 
către instituţiile abilitate.

PE SCURT 

La 2 februarie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură 
finală amendamentele ce ţin de răspunderea disciplinară a judecătorilor și 
privind activitatea inspecţiei judiciare. Proiectul are drept scop reformarea 
inspecţiei judiciare, asigurarea clarităţii și previzibilităţii abaterilor disciplinare, 
simplificarea procedurii de examinare a acestora, dar și a contestării sancţiunilor 
disciplinare aplicate. Proiectul mai prevede instituirea unei subdiviziuni în cadrul 
secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care va asigura suport 
inspectorilor-judecători și colegiului disciplinar. Cu toate acestea, proiectul nu 
rezolvă problema lipsei de independenţă funcţională a inspecţiei judiciare faţă de 
CSM. Ultimul, în continuare, poate menţine un control puternic asupra întregului 
mecanism de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor.

La 8 februarie 2023, Judecătoria Chișinău a admis parţial cererea de chemare în 
judecată împotriva Ministerului Justiţiei și a decis încasarea sumei de 800 000 
MDL în beneficiul președintei Curţii Constituţionale, Domnica Manole. În 2016, 
pe numele ei a fost deschis un dosar penal în care i se incrimina că ar fi adoptat 
o decizie ilegală. În 2019, procurorul și-a retras acuzaţiile și instanţa a achitat-o. 
Reprezentanţii Ministerului Justiţiei și ai Procuraturii Generale au declarat că 
despăgubirea este excesivă și că vor contesta decizia la Curtea de Apel. 

La 16 februarie 2023, în dosarul profesorilor turci, judecătorii Curţii de Apel 
Chișinău au admis cererea depusă de Galina Tufecki, soţia unuia dintre cei șapte 
profesori turci înstrăinaţi ilegal din R. Moldova în septembrie 2018, anulând astfel 
ordonanţa procurorului pe caz din 16 ianuarie 2020, prin care i-a fost retrasă 
calitatea de parte vătămată (pentru mai multe detalii, a se vedea Buletinul CRJM 
nr.19 și Apelul public al CRJM). Dosarul va fi remis Procuraturii municipiului 
Chișinău pentru înlăturarea încălcărilor în privinţa Galinei Tufecki.

În perioada 23 – 24 februarie 2023, echipa CRJM a organizat un atelier de 
instruire în domeniul standardelor internaţionale cu privire la conceptul de 
Apărător al Drepturilor Omului (ADO). Beneficiarii instruirii au fost, în principal, 
angajaţii Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsman) și colegii din cadrul 
societăţii civile de la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile 

Scopul discuţiilor 
privind modificarea 

CPP a fost de a 
identifica cele mai 
bune soluţii pentru 

protecţia drepturilor 
omului în procesul 

penal.
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https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135622&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135622&lang=ro
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-presedinta-curtii-constitutionale-domnica-manole-va-primi-de-la-stat-800-de-mii-de-lei-drept-prejudiciu-moral-cauzat-de-dosarul-in-care-a-fost-trasa-ilegal-la-raspundere-penala/
https://www.zdg.md/stiri/politic/cum-justifica-autoritatile-dosarul-penal-pe-numele-magistratei-domnica-manole/
https://zdg.md/web/editia-print/politic/cum-justifica-autoritatile-dosarul-penal-pe-numele-magistratei-domnica-manole
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/ex-magistrata-domnica-manole-achitata-de-judecatoria-chisinau-in-dosarul-referendumului/
https://tv8.md/2023/08/02/ministerul-justitiei-nu-e-de-acord-sa-ii-achite-lui-manole-800-de-mii-de-lei-va-contesta-la-ca-decizia-privind-prejudiciul-moral/222317
https://moldova.europalibera.org/a/pre%C8%99edinta-cur%C8%9Bii-constitu%C8%9Bionale-vs-omul-obi%C8%99nuit-ce-desp%C4%83gubiri-morale-stabilesc-instan%C8%9Bele-pentru-urm%C4%83rirea-penal%C4%83-ilegal%C4%83/32270786.html
https://anticoruptie.md/ro/stiri/exclusiv-doc-abuz-de-mari-proportii-ministerul-de-interne-a-antedatat-documentele-de-expulzare-ale-cetatenilor-turci
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/de-ce-un-episod-din-dosarul-expulzarii-ilegale-a-profesorilor-turci-va-fi-intors-procuraturii-municipiului-chisinau-ce-spune-pg-si-avocatul-sotiei-unuia-dintre-profesori/
https://old.crjm.org/wp-content/uploads/2019/01/Buletin-Informativ-nr.19_RO.pdf
https://old.crjm.org/wp-content/uploads/2019/01/Buletin-Informativ-nr.19_RO.pdf
https://crjm.org/patru-ani-expulzare-ilegala-profesori/
https://crjm.org/oficiul-avocatului-poporului-mai-aproape-de-standardele-internationale-de-protectie-a-aparatorilor-drepturilor-omului/
https://crjm.org/oficiul-avocatului-poporului-mai-aproape-de-standardele-internationale-de-protectie-a-aparatorilor-drepturilor-omului/
https://www.facebook.com/Oficiul-Avocatului-Poporului-Moldova-497701353616168/
https://www.facebook.com/ciddc/
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Copiilor. Instruirea a fost facilitată de experţii internaţionali din cadrul Comisiei 
Internaţionale a Juriștilor (ICJ). În cadrul evenimentului, beneficiarii au avut 
ocazia să participe la exerciţii practice ce ţin de identificarea, monitorizarea, 
raportarea și protecţia cazurilor ADO.
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