
 

 În atenţia judecătorilor şi  

tuturor persoanelor interesate  

 
Notă: Proiectul Ghidului privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese în cadrul 

sistemului judecătoresc este plasat pentru discuţii publice, propuneri de modificare şi completare 

ce urmează a fi prezentate pînă la data de 25 iunie 2013 la adresa aparatul@csm.md sau prin fax: 

(022)22-38-40. 

 

 

 

GHID 

privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese în cadrul sistemului 

judecătoresc 
 

INTRODUCERE 

 

Prezentul ghid conţine mecanismele de prevenire a conflictelor de interese în sistemul 

judecătoresc şi are drept scop asigurarea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 16-XVI din 

15.02.2008 (cu modificările şi completările ulterioare) cu privire la conflictul de interese, prin 

prezentarea/precizarea măsurilor de susţinere a legalităţii, imparţialităţii, integrităţii şi 

corectitudinii judecătorilor în procesul de luare a deciziilor, precum şi de asigurare a încrederii 

cetăţenilor în sistemul judecătoresc, excluderea intereselor private în exercitarea funcţiei de 

judecător, prevenirea abuzurilor şi actelor de corupţie în cadrul activităţii acestuia, la fel 

prevenirea conflictelor de interese în rîndul personalului aparatului instanţelor judecătoreşti. 

Scopul principal al Ghidului este de a permite identificarea modalităţilor de 

prevenire a conflictelor de interese, acest Ghid avînd importanţă practică pentru judecători şi 

pentru personalul aparatului instanţelor judecătoreşti. 

Ghidul reflectă următoarele obiective: 

1. Expunerea noţiunii de conflict de interese şi prezentarea mecanismelor de prevenire a 

conflictelor de interese. 

2. Promovarea unei culturi a funcţiei de judecător şi de personal aparatului instanţelor 

judecătoreşti, în care conflictele de interese să fie identificate şi rezolvate sau tratate corect, în 

mod transparent şi la timp, fără a afecta nejustificat eficienţa şi competenţa instanţelor 

judecătoreşti. 

 

I. NOŢIUNI.  

PRINCIPIILE CONFLICTELOR DE INTERESE 

 

În Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese este expusă 

noţiunea de conflict de interese, adoptînd această noţiune de conflict de interese la obiectul 

prezentului ghid, rezultă: 

 Un conflict de interese - situaţia în care judecătorul sau personalul Secretariatului 

instanţelor judecătoreşti trebuie să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii, sau să 

întreprindă, în îndeplinirea atribuţiilor sale, alte acţiuni ce influenţează sau pot influenţa 

interesele sale personale. 

Conform legii menţionate mai sus, interes personal în sensul prezentului ghid înseamnă: 

orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru 

sine sau pentru persoane apropiate de către judecător sau de către personalul Secretariatului 

instanţelor judecătoreşti ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu. 

Noţiunea “interesele personale” nu se limitează doar la interesele financiare sau pecuniare 

sau la acele interese care generează un beneficiu personal direct pentru un judecător sau pentru 

personalul Secretariatului instanţelor judecătoreşti. Un conflict de interese se poate referi şi la o 

activitate care altfel poate fi legitimă în calitate de persoană privată, la afiliaţii şi asocieri 

personale şi la interese de familie, dacă aceste interese pot fi considerate în mod plauzibil că 

influenţează necorespunzător modul în care judecătorul îşi îndeplineşte atribuţiile.  
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În interesul păstrării încrederii cetăţenilor în sistemul judecătoresc, Ghidul reflectă faptul 

că judecătorii trebuie să respecte în special următoarele principii fundamentale în tratarea 

conflictelor de interese, pentru a promova corectitudinea îndeplinirii sarcinilor şi 

responsabilităţilor oficiale, aceste principii se aplică în măsura în care este posibil şi personalului 

secretariatului instanţelor judecătoreşti: 

 

1. Înfăptuirea justiţiei în numele legii 

a) judecătorul trebuie, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, să ia decizii şi să facă 

recomandări pe baza legislaţiei şi caracteristicilor fiecărui caz, fără să ia în consideraţie cîştigul 

personal (adică să fie “dezinteresaţi”). Corectitudinea procesului de luare a deciziilor în 

exercitarea atribuţiilor sale de serviciu nu trebuie să fie prejudiciată de preferinţele religioase, 

profesionale, politice, etnice, familiale sau alte preferinţe sau angajamente ale factorului de 

decizie. 

b) judecătorul trebuie să renunţe sau să restrîngă interesele personale care ar putea 

compromite deciziile la care participă. Dacă acest lucru nu este posibil, judecătorul trebuie să nu 

se implice în luarea deciziilor care ar putea fi afectate de interesele şi relaţiile lui personale.  

c) judecătorul trebuie să evite să se implice ca persoană privată în acţiuni din care ar putea 

obţine un beneficiu incorect datorită “informaţiilor din interior” obţinute în timpul îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu, dacă aceste informaţii nu sunt disponibile publicului larg şi trebuie să nu se 

folosească incorect de poziţia sa în beneficiul personal. 

d) judecătorul nu trebuie să caute să obţină sau să accepte nici un fel de beneficiu incorect în 

vederea influenţării îndeplinirii sau neîndeplinirii sarcinilor sau responsabilităţilor de serviciu.  

 

2. Publicitatea şedinţelor de judecată 

a) judecătorul trebuie să acţioneze într-o manieră care să permită publicitatea şedinţelor de 

judecată. 

b) judecarea proceselor în şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite în codul de 

procedură penală şi codul de procedură civilă, cu respectarea tuturor regulilor de procedură. 

 

3. Susţinerea transparenţei şi controlului exercitat 

a) în aplicarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul 

de interese, judecătorul trebuie să-şi declare interesele personale care ar putea compromite 

îndeplinirea dezinteresată a îndatoririlor lor profesionale, pentru a permite un control adecvat şi 

găsirea unei soluţii. 

b) judecătorul trebuie să asigure un grad corespunzător de deschidere în procesul de rezolvare 

sau tratare a unei situaţii de conflict de interese. 

 

4. Promovarea responsabilităţii individuale şi a exemplului personal 

a) judecătorul trebuie să acţioneze în orice moment astfel încît integritatea lui să servească 

drept exemplu pentru alţi judecători, personalul aparatului instanţelor judecătoreşti şi alţi 

funcţionari din cadrul sistemului judecătoresc. 

b) judecătorul trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru modul în care îşi desfăşoară 

activităţile în calitate de persoană privată, în măsura în care este posibil, 

astfel încît să prevină apariţia unor conflicte de interese. 

c) judecătorul trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru identificarea şi prevenirea 

conflictelor de interese în beneficiul exercitării corecte a atribuţiilor sale. 

 

II. POLITICA CU PRIVIRE LA CONFLICTUL DE INTERESE 

 

Politica cu privire la conflictul de interese constă în atingerea unui echilibru între controlul 

strict al exercitării intereselor personale ale judecătorului sau ale personalului Secretariatului 

instanţelor judecătoreşti, care intră sau pot intra în conflict cu obligaţiunile de funcţie, şi realizarea 

altor drepturi ale acestuia. 

Politica cu privire la conflictul de interese este realizată prin: 

a) identificarea riscurilor legate de corectitudinea judecătorilor şi a instanţelor judecătoreşti; 

b) interzicerea situaţiilor de conflict de interese; 

c) tratarea corespunzătoare a situaţiilor de conflict de interese; 



d) informarea persoanelor oficiale cu privire la apariţia conflictelor de interese; 

e) asigurarea introducerii unor proceduri eficiente pentru identificarea, declararea, 

soluţionarea şi promovarea soluţiei adecvate pentru situaţiile de conflict de interese. 
 

1.Identificarea situaţiilor de conflict de interese 

1. 1 Situaţiile de conflict de interese sunt identificate prin: 

a) interpretarea de către autoritatea judecătorească a acelor situaţii de conflict de interese şi 

activităţi specifice care sunt incompatibile cu rolul sau funcţia de judecător sau personal al 

Secretariatului instanţelor judecătoreşti ; 

b) declararea iniţială şi periodică a intereselor personale şi raportarea imediată a situaţiilor de 

conflict de interese de către judecători; 

c) cereri şi petiţii depuse de către cetăţeni sau prin alte modalităţi prevăzute de lege. 

1.2. Declaraţia de interese personale se depune în scris de către persoana care urmează a fi numită 

în funcţia de judecător. În cazul judecătorilor instanţelor judecătoreşti declaraţia se depune în 

Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii. 

1.3. Declaraţia de interese personale se actualizează anual, pînă la data de 31 martie. La fel, 

judecătorii vor actualiza declaraţia de interese personale ori de cîte ori intervin schimbări în 

declaraţia depusă anterior, în termen de 15 zile de la data intervenirii schimbărilor.  

1.4. Informarea imediată despre situaţiile de conflict de interese reprezintă o declaraţie a situaţiei 

de conflict de interese a judecătorului, care a apărut în timpul exercitării funcţiei sale cînd situaţia 

s-a schimbat după ce a depus declaraţia de interese personale sau atunci cînd apare o situaţie nouă 

care ar putea duce la existenţa unui conflict de interese. Această declaraţie se face în scris şefului 

ierarhic sau organului ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării 

situaţiei de conflict de interese şi în cazurile prevăzute la art. 9 al Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 

cu privire la conflictul de interese. 

1.5. Prin declaraţie sau informare imediată judecătorul identifică şi îşi declară interesele personale 

care ar putea intra sau sunt în conflict cu îndatoririle sale oficiale. Declaraţia inclusiv informarea 

imediată trebuie să fie completă şi să conţină suficiente detalii cu privire la interesele conflictuale, 

astfel încît să permită luarea unei decizii cu privire la soluţia adecvată. 
 

2. Tratarea şi rezolvarea situaţiilor de conflict de interese 

2.1. Tratarea situaţiilor de conflict de interese este exprimată prin cerinţele care se înaintează 

judecătorului de a-şi accepta responsabilitatea pentru identificarea intereselor personale, care ar 

putea intra sau sunt în conflict cu îndatoririle sale oficiale, precum şi cerinţele care se înaintează 

judecătorilor sau autorităţilor judecătoreşti de a lua măsuri pentru soluţionarea pozitivă a 

situaţiilor de conflict de interese. 

2.2. Tratarea şi rezolvarea situaţiilor de conflict de interese în cazul judecătorilor, se efectuează 

prin decizia Comisiei Naţionale de Integritate cu informarea ulterioară a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

2.3. Opţiuni pentru soluţionarea pozitivă a unui conflict de interese sunt: 

a) renunţarea sau lichidarea interesului personal de către judecător; 

b) recuzarea- interzicerea implicării judecătorului afectat de un conflict în procesul de luare a 

deciziilor cu păstrarea funcţiei acestuia, în cazul în care un anumit conflict prezintă o probabilitate 

redusă de a se repeta; 

c) restricţionarea accesului judecătorului afectat la anumite informaţii; 

d) trasferul judecătorului într-o funcţie neconflictuală; 

e) redistribuirea cauzei, în cazul în care se consideră că un anumit conflict va continua să existe, 

situaţie în care recuzarea nu mai este indicată; 

f) demisia judecătorului din funcţia conflictuală deţinută în calitate de persoană privată. 

2.4. Judecătorul este obligat să se conformeze oricărei decizii finale care îi sugerează să se retragă 

din situaţia de conflict de interese în care el se află sau să renunţe la avantajul de la originea 

conflictului. 

 

3. Promovarea intoleranţei faţă de conflictul de interese 

Judecătorii vor promova intoleranţă faţă de conflictul de interese prin implementarea de 

politici, proceduri şi practici de conducere pentru: 

- a încuraja controlul şi rezolvarea eficientă a situaţiilor de conflict de interese; 



- a încuraja judecătorii să declare şi să discute problemele legate de conflict de interese cu 

întreprinderea măsurilor de protecţie a acestor informaţii pentru a nu fi incorect utilizate de alţii. 

 

III. PRACTICI ŞI RECOMANDĂRI 

 

A. Practici şi recomandări pentru judecători 
 

Recomandarea 1. Judecătorul exercită liber activităţile exterioare funcţiei, printre care şi 

acelea prin care se exprimă activitatea lor de cetăţeni. Această libertate nu poate fi limitată decît în 

măsura în care activităţile respective sunt incompatibile cu încrederea în imparţialitatea şi 

independenţa judecătorului sau cu disponibilitatea cerută pentru a soluţiona cu atenţie şi într-un 

termen rezonabil litigiile cu care este sesizat. Exercitarea unei activităţi exterioare remunerate, alta 

decît cea didactică şi ştiinţifică este inadmisibilă. 

 Comentariu 

Recomandarea se referă, la acest punct, la problema activităţilor desfăşurate în paralel cu 

funcţia juridică. Ea prevede ca judecătorul să-şi exercite în mod liber activităţile în afara 

mandatului, dintre care şi cele care sunt expresia drepturilor cetăţeneşti. Această libertate, care 

constituie un principiu, nu poate fi limitată decît în unicul caz în care activităţile exterioare ar fi 

incompatibile, fie cu încrederea în imparţialitatea şi independenţa lor, fie cu disponibilitatea cerută 

pentru instrumentarea atentă şi în termen rezonabil a cauzelor care le sunt remise. Este necesară o 

apreciere concretă privind efectele defavorabile ale activităţilor exterioare asupra condiţiilor de 

exercitare a funcţiei juridice. 
 

Recomandarea 2. Organizaţiile profesionale constituite de judecători şi la care aceştia pot 

adera în mod liber contribuie în special la apărarea drepturilor conferite acestora prin statut, 

îndeosebi faţă de autorităţile şi instituţiile ce intervin în deciziile care îi privesc. 

 Comentariu 

Recomandarea recunoaşte rolul organizaţiilor profesionale constituite de către judecători şi 

la care pot adera, în mod liber toţi judecătorii, ceea ce exclude orice fel de discriminare în dreptul 

de a face parte dintr-o organizaţie, arătîndu-se că ele contribuie la apărarea drepturilor statuare a 

judecătorilor pe lîngă autorităţi şi 

instanţe care intervin în deciziile care îi privesc. Nu se poate deci interzice judecătorilor să se 

constituie în astfel de organizaţii profesionale sau să adere la ele. Recomandarea, fără să le dea 

exclusivitate în apărarea drepturilor statutare ale judecătorilor, arată că trebuie cunoscută şi 

respectată contribuţia lor de apărare pe lîngă autorităţi şi instanţe care intervin în deciziile care îi 

privesc pe judecători. 

 

Recomandarea 3. Distribuirea cauzelor nu trebuie să fie influenţată de dorinţa vreunei părţi 

în proces sau a oricărei alte persoane interesate în rezultatul hotărîrii. 

Recomandarea 4. Unui judecător nu-i poate fi „luată” o cauză fără vreun motiv întemeiat, 

cum ar fi o boală gravă sau existenţa unui conflict de interese. Decizia privind retragerea unei 

cauze de la un judecător trebuie să fie luată de organul competent. 

 Comentariu 

Unui judecător nu-i poate fi „luată” o cauză decît dacă există motive temeinice şi această 

decizie este luată de către organul competent. Conceptul de „motive temeinice” acoperă toate 

temeiurile de retragere care nu afectează independenţa judecătorilor. Motive legate de eficienţă, 

pot de asemenea, constitui motive temeinice. De exemplu, atunci cînd un judecător se confruntă 

cu un număr mare de dosare restante datorită unei cauze medicale, este posibil ca unele speţe să 

fie retrase de la acel judecător şi repartizate altora. În mod similar, se poate dovedi necesar de a 

retrage anumite cauze de la judecătorii care au primit spre soluţionare un dosar care consumă mult 

timp şi care îi poate împiedica să rezolve alte cauze deja repartizate acestora. 
 

Recomandarea 5. Participarea judecătorilor în activităţi politice ridică unele probleme 

majore. Bineînţeles, judecătorii rămîn cetăţeni şi ar trebui să li se permită 

să îşi exercite drepturile politice cetăţeneşti. Cu toate acestea, avînd în vedere dreptul la un proces 

corect şi aşteptările legitime ale publicului, judecătorii ar trebui să fie rezervaţi în exercitarea 

activităţilor politice publice. 
 



Recomandarea 6. Judecătorilor ar trebui să li se permită să ia parte în anumite dezbateri 

privind politica juridică naţională. Ei trebuie să poată fi consultaţi şi să joace un rol activ în 

pregătirea legislaţiei care priveşte statutul lor şi, mai general, funcţionarea sistemului 

judecătoresc. 
 

Recomandarea 7. Judecătorul va avea grijă să nu se implice într-o speţă a soţului/soţiei sau 

fostului soţ/soţie sau rude apropiate. 
 

Recomandarea 8. Judecătorul va avea grijă să nu se implice într-o speţă a unei cunoştinţe 

personale sau profesionale, dacă această relaţie poate influenţa imparţialitatea lui. Dacă unul 

dintre participanţii în cadrul procedurii face parte din aceste cercuri, i se poate cere judecătorului 

să nu se implice în speţă. 
 

Recomandarea 9. Ocupaţia soţului/soţiei sau fostului soţ/soţiei sau a unei rude apropiate 

ale unui judecător. O astfel de poziţie poate influenţa imparţialitatea şi poate duce la situaţia în 

care nu se recomandă ca un judecător să preia o anumită speţă. Un judecător care are un soţ/soţie 

care este avocat sau participant la procedură în orice alt fel va avea grijă să nu fie numit judecător 

într-o speţă la care participă şi susnumiţii. Un judecător care are un soţ/soţie care este procuror va 

avea grijă să nu fie numit judecător într-o speţă la care lucrează susnumitul. Dacă una dintre părţi 

este angajator sau angajat al soţului/soţiei, judecătorul va decide dacă această situaţie îi va afecta 

imparţialitatea.  
 

Recomandarea 10. Fostul angajat. Judecătorul va avea grijă să nu se implice în speţe care 

îi privesc pe foştii săi angajaţi. Această prevedere se referă la situaţia cînd judecătorul a fost 

anterior angajator. Dacă una dintre părţi este un fost client al 

judecătorului, acesta poate ajunge la concluzia că judecătorul se poate recuza pentru speţa 

respectivă. De exemplu, judecătorul a fost anterior avocat şi a reprezentat interesele uneia din 

părţile procesului, în care la moment are calitatea de judecător. 
 

Recomandarea 11. Preşedinţii de instanţe şi toţi judecătorii vor avea grijă să 

urmărească cu atenţie fenomenul imparţialităţii, în strânsă legătură cu acest ghid şi 

suplimentele sale. Judecătorii noi în funcţie vor fi informaţi de existenţa acestui ghid. 

 

B. Practici şi recomandări pentru personalul secretariatului instanţelor judecătoreşti 

 

Recomandarea 1. Personalul secretariatelor  instanţelor judecătoreşti va depune în mod 

constant eforturi pentru a-şi îndeplini atribuţiile oficiale în mod corespunzător şi cu diligenţă. 

Orice membru din personalul secretariatului instanţelor judecătoreşti îşi va îndeplini 

responsabilităţile de funcţionar public sau de funcţionar al instanţei judecătoreşti în modul cel mai 

politicos şi amabil cu putinţă. 

Recomandarea 2. În activitatea profesională, personalul secretariatului instanţelor 

judecătoreşti trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influenţe legate de rasă, sex, religie, 

limbă. Prin întreaga sa conduită, personalul secretariatului instanţelor judecătoreşti ar trebui să 

contribuie la respectarea supremaţiei legii, la asigurarea transparenţei şi a încrederii cetăţeanului 

în autoritatea judecătorească. 

Recomandarea 3. În exercitarea profesiei, personalul secretariatului instanţelor 

judecătoreşti trebuie să manifeste competenţă, imparţialitate şi celeritate, fiind obligat să se abţină 

de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii justiţiabililor ori prestigiului justiţiei.  

Recomandarea 4. Personalul secretariatului instanţelor judecătoreşti trebuie să servească în 

mod loial autoritatea judecătorească şi să-şi îndeplinească îndatoririle cu bună-credinţă. În 

îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, personalul secretariatului instanţelor judecătoreşti trebuie 

să se abţină de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la influenţe externe.  

Recomandarea 5. Oricărui membru din personalul secretariatului instanţelor judecătoreşti 

îi este interzisă folosirea calităţii oficiale pentru obţinerea de privilegii sau avantaje pentru sine 

sau pentru altul. 

Recomandarea 6. În îndeplinirea îndatoririlor profesionale, personalul secretariatului 

instanţelor judecătoreşti nu poate pretinde sau primi cadouri ori servicii. 

 


