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PARTEA 1. Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii 
– evaluare a organizării și funcționării -  Cristi Danileț (Expert internațional) 

 
 
Introducere: 
 
  Independența justiției este o cerință de bază a statului de drept, care derivă din 
principiul separației puterilor în stat. Această cerință impune atât independența 
structurală (instituțională) a sistemului de justiție1, cât și independența individuală 
(personală) a judecătorilor.  
 
Fără independența judecătorilor, nu se poate vorbi de o activitate autentică de 
înfăptuire a justiției. Iar realizarea principiului independenței judecătorului se asigură 
prin procedura de înfăptuire a justiției, precum și prin modul de numire, suspendare, 
demisie și eliberare din funcție a judecătorului.  
 
O metodă potrivită de a garanta această independență este înființarea consiliului 
judiciar, care să fie reglementat chiar la nivel constituțional cu privire la compunerea, 
atribuțiile și autonomia sa. Un astfel de consiliu trebuie să aibă o influență decisivă în 
numirea, promovarea și disciplinarea judecătorilor2.  
 
În Republica Moldova, acest consiliu judiciar este Consiliul Superior al Magistraturii 
(CSM), o instituție fundamentală a statului.  
 
CSM are două categorii de atribuții: unele de autoritate (cele exercitate de Plenul CSM 
sau de structurile din cadrul său în legătură cu atribuțiile de carieră a magistraților) și 
unele strict administrative (cele desfășurate în cadrul organizației, cu raporturi 
stabilite pe verticală și pe orizontală). 
 
Ca organ colegial, de putere, CSM are atribuții corespunzătoare rolului său de 
autoritate judiciară. CSM are rolul de organism de autoguvernare. O parte consistentă 
din prezentul studiu are ca obiect evaluarea instituțională, în ce măsură CSM are 
atribuțiile necesare misiunii sale.  
 
Ca organ administrativ, CSM este o instituție publică, organizată ierarhic. Prezentul 
studiu își propune și o evaluare managerială, care vizează analiza CSM ca organizație, 
adică capacitatea sa de a-și îndeplini atribuțiile. 
 
Pentru întocmirea acestui studiu au fost avute în vedere prevederile din legislația 
primară și secundară incidente, rapoartele de activitate ale CSM și deciziile relevante 
ale Curții Constituționale. De asemenea, s-au avut în vedere constatările personale ale 
expertului, informațiile obținute în urma discuțiilor cu membri CSM, ai secretariatului, 

                                                             
1
 Numită și „autonomia puterii judecătorești”. 

2
 Raportul privind numirile din justiție, adoptat de Comisia de la Veneția în 16-17 martie 2007, CDL-

AD(2007)028, para. 48-49 
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ai colegilor și Inspecției Judiciare. Un rol important au avut, totodată, rapoartele 
întocmite de organizații profesionale cu privire la CSM sau magistrați. 
 
 
 

CAP. I STANDARDELE INTERNAȚIONALE PRIVIND CONSILIUL JUDICIAR 
 
 

1. Misiunea unui consiliu judiciar 

 

Pentru a înțelege necesitatea existenței unui consiliu judiciar, trebuie pornit de la rolul 
judecătorului și modul în care este acesta protejat pentru realizarea misiunii sale.  
Astfel, justiția este coloana vertebrală menită să susțină valorile democratice din orice 
stat modern. În concret, justiția se înfăptuiește prin judecător, care într-o societate 
democratică are trei roluri3:  

 

a. să rezolve disputele dintre cetățeni și cele dintre aceștia și autorități; 

b. să garanteze drepturile și libertățile fundamentale ale omului;  

c. să promoveze și să susțină statul de drept4. 

 

În centrul sistemului de justiție astfel conceput este justițiabilul, ale cărui garanții 
la un proces echitabil sunt asigurate de un judecător care trebuie să fie independent, 
competent și imparțial. Ca urmare a importanței funcției sale sociale, rolul 
judecătorului trebuie asigurat atât la nivel legal, cât și la nivel instituțional. În epoca 
modernă, protecția judecătorului în acest context se asigură, atât cu privire la sistem 
în ansamblu, cât cu privire la persoana fiecărui magistrat, printr-un organism numit 
„Consiliul Judiciar” sau „Consiliul de Justiție”. Rolul acestuia este, prin urmare, 

                                                             
3
 Pentru prima dată, aceste trei roluri sunt enumerate în Declaraţia Universală privind Independenţa 

Justiţiei adoptată de Prima Conferinţă Mondială privind Independenţa Justiţiei, Montreal - Quebec, 
Canada, 1983: „2.01. Obiectivele şi funcţiile judecătorilor includ, printre altele: a. Să soluţioneze 
conflictele şi să aplice legea în mod imparţial în conflictele dintre particulari, şi între particulari şi 
autorităţile publice; b. Să promoveze, în limitele normale ale atribuțiilor judiciare, respectarea 
drepturilor omului; c. Să se asigure că fiecare individ poate trăi în siguranţă în cadrul statului de 
drept”.  
4
 Pentru o analiză comprehensivă a dispozițiilor interne și internaționale care obligă magistratul să 

promoveze și să susțină statul de drept, a se vedea postarea „Dacă și cum trebuie magistrații să 
promoveze statul de drept” din 21 februarie 2013, disponibilă la adresa 
http://cristidanilet.wordpress.com/2013/02/21/promovare-statul-de-drept/ 

http://cristidanilet.wordpress.com/2013/02/21/promovare-statul-de-drept/
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garantarea și apărarea independenței justiției, ceea ce înseamnă în concret 
următoarele5: 

 

a. la nivelul sistemului judiciar: 

 separația puterilor în stat, pentru a asigura guvernarea autonomă a 
justiției; 

 indicatori și evaluare de sistem, pentru promovarea eficienței și calității 
justiției; 

 responsabilitate față de public, prin asigurarea transparenței și educației 
juridice6. 

 

b. la nivelul fiecărui judecător: 

 selectarea, numirea și promovarea magistraților7: pe baza principiului 
meritocrației, luându-se în considerare, pe lângă cunoștințele juridice 
temeinice, stăpânirea unor noțiuni de etică și chiar sensibilitate la 
problemele sociale; 

 asigurarea disciplinei și deontologiei judiciare: la un nivel care să nu 
permită verificarea legalității și temeiniciei hotărârilor judecătorești (căci 
acestea pot constitui obiect doar al căilor de atac); 

 protecția imaginii justiției, pentru prezervarea încrederii în judecător. 

 

Așadar, Consiliul Judiciar trebuie, pe de o parte, să protejeze independența justiției8 
iar, pe de altă parte, să garanteze eficiența și calitatea acesteia. Gândit astfel, Consiliul 
e menit să asigure un echilibru între independența și responsabilitatea justiției9.  

                                                             
5
 Pe larg, despre atribuțiile unui Consiliu Judiciar, a se  vedea Avizul nr. 10 (2007) referitor la 

Consiliul Justiţiei în serviciul societăţii adoptat de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, 
disponibil la www.coe.int/ccje.  
6
 In acest context, un consiliu judiciar va ajuta la formarea și instaurarea unei noi culturi juridice la 

nivelul întregii societăți: cea a statului de drept, în care legea și hotărârea judecătorească sunt 
respectate și puse în executare. 
7
 Vom folosi denumirea de magistrați pentru a desemna atât judecătorii, cât și procurorii, care în 

România, Franța etc. au aceeași evoluție a carierei judiciare, rolul lor fiind însă diferit, evident, în 
cursul procesului. 
8
 Cu privire la definiția și condițiile pe care le presupune independența justiției a se vedea, pe larg, 

Cristi Danileț, „Independența justiției în statul de drept (I): Standardele de independență 
structurală”, în revista THEMIS a INM nr. 1/2010, pp. 75-86, și „Independența justiției în statul de 
drept  (II): Standardele de independență personală”, în revista THEMIS a INM nr. 2-3/2010, p. 63-
73, disponibile la www.inm-lex.ro.  

http://www.coe.int/ccje
http://www.inm-lex.ro/
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2. Consilii Judiciare în alte țări 
 

În prezent există consilii judiciare în următoarele țări europene: Anglia și Țara 
Galilor, Andora, Belgia, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franţa, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldova, 
Olanda, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Scoția, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, 
Ucraina, Ungaria.  
 

Unele țări au consilii doar pentru judecători. În alte țări există consilii pentru 
judecători și, separat, consilii specializate pentru procurori – spre exemplu, în Bosnia 
şi Herțegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina. În fine, sunt ţări 
precum Franţa, Italia şi Turcia care au consilii judiciare ce sunt competente atât 
pentru judecători, cât şi pentru procurori (consiliul din Franţa, de exemplu, are o 
secţie separată pentru procurori, întocmai ca și în România, cu atribuții distincte 
asupra celor două categorii de magistrați).10 
3. Standardele internaționale  
 

Consilii Judiciare sunt constituite peste tot în lume, din Asia până în America 
Latină: toate au atribuții cu privire la cariera magistraților, iar unele au atribuții și cu 
privire la managementul de sistem judiciar11. Referindu-ne la cele din Europa, vom 
enumera principalele reglementări din dreptul internațional. Acestea nu au un 
caracter obligatoriu, ci doar de recomandare. Dar, în timp, ele au devenit adevărate 
standarde de referință care trebuie luate în considerare atunci când se creează astfel 
de consilii sau când se îmbunătățesc reglementările privind consiliile existente. 
 
3.1. Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, adoptată sub egida Consiliul 
Europei la Strasbourg, 8-10 iulie 1998: 
 

Pct. 1.3. În privinţa oricărei decizii ce poate afecta selecţia, recrutarea, numirea, 
evoluția în carieră sau încetarea mandatului unui judecător, statutul prevede 

                                                                                                                                                                                          
9
 Independența fără responsabilitate înseamnă, de fapt, arbitrariu. Totuși, a nu se confunda 

noțiunile de „responsabilitate” cu „răspundere”. Pentru o analiză a reglementărilor internaționale cu 
privire la răspundere (care poate fi penală, civilă, disciplinară, etică, administrativă) a se vedea 
Cristi Danileț, Răspunderea magistraților – standarde internaționale, august 2011,  
disponibilă la www.csm1909.ro/csm/linkuri/05_08_2011__42877_ro.doc  
10

 Pentru sistemele din alte țări, a se vedea chestionarele completate de țările membre ale 
Consiliului Europei în cadrul activității preliminare adoptării de către Consiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni a Avizului nr. 10 (2007), chestionare disponibile la adresa www.coe.int/ccje. 
Pentru consiliile din țările membre ale Uniunii Europene, a se vedea lucrarea Prof. Wim Voermans 
și Dr Pim Albers Councils for the Judiciary in EU Countries, disponibilă la www.recj.eu. De 
asemenea, referiri cu privire la structura și atribuțiile consiliilor din diverse țări se regăsesc în Avizul 
nr. 1 din 2001 al CCJE referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi 
inamovibilitatea judecătorilor. Cu privire la competența consiliilor din diverse țări în materie 
disciplinară, a se vedea Avizul nr. 3 din 2002 al CCJE referitor la principiile şi regulile privind 
conduita profesională a judecătorilor şi în mod deosebit etica, comportamentul inadecvat şi 
imparţialitatea. 
11

 Pentru un material de drept comparat, a se vedea V. Autheman, S. Elena, Global Best Practice: 
Judicial Councils. Lessons learned from Europe and Latin America, The IFES Rule of Law White 
Paper Series, 2004, disponibil la www.ifes.org.  

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/05_08_2011__42877_ro.doc
http://www.coe.int/ccje
http://www.recj.eu/
http://www.ifes.org/
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intervenţia unei autorități independente de puterea executivă şi puterea legislativă, în 
care cel puţin jumătate dintre membri să fie  judecători aleşi de către egalii lor după o 
modalitate care să garanteze cea mai largă reprezentare a acestora. 
 

Expunere de motive: 1.3. Carta prevede intervenţia unui organ independent de 
puterea executivă sau de puterea legislativă pentru orice decizie care afectează 
selecţia, recrutarea, numirea, derularea carierei sau încetarea mandatului din 
funcţie a unui judecător. 
  

Formularea aşa cum a fost reţinută, vizează să acopere situaţii variate, care 
merg de la un sfat al organului independent dat puterii executive sau al puterii 
legislative, până la luarea unei decizii de către acest organ independent. 
  

Trebuia să se ţină cont în această privinţă de anumite diferenţe între 
sistemele naţionale. În unele dintre ele, va fi greu de admis ca un organ 
independent să înlocuiască autorităţile politice de numire. Oricum, cerința de a 
primi cel puţin recomandarea sau avizul unui organ independent are un efect 
important, dacă nu chiar obligatoriu, pentru autoritatea care face numirea. În 
spiritul Cartei, recomandările sau avizul organului independent nu constituie 
garanţii că ele vor fi și urmate în practică. Autoritatea politică sau administrativă 
care nu ţine cont de o astfel de recomandare sau un astfel de aviz ar trebui cel 
puţin să fie obligată să facă cunoscute motivele refuzului. 
  

Formularea din Cartă permite intervenţia organului independent sub forma 
atât a unui aviz, cât şi a unei recomandări, a unei propuneri sau a unei decizii.  
 

S-a pus şi problema compunerii organului independent. Carta stipulează că în 
acest organ cel puţin jumătate din membru sunt judecători aleşi de către egalii 
lor, ceea ce înseamnă că ea nu a vrut să permită ca judecătorii să fie minoritari, 
dar în acelaşi timp nu a vrut nici să impună ca ei să fie majoritari. În cazul unor 
diferite concepţii şi dezbateri filozofice din statele europene, s-a părut că 
referirea la un nivel minim care reprezintă 50% din judecători asigură un nivel 
înalt de garanţii care respectă totodată cerințele de principiu din  din sistemele 
naţionale. 
  

Carta arată că judecătorii care fac parte din organul independent sunt aleşi de 
către egalii lor. Carta a considerat că independenţa acestui organ exclude ca 
judecătorii care fac parte din el să fie aleşi sau numiţi de o autoritate politică 
aparţinând puterii executive sau legislative. Altfel, ar fi un risc de bănuială de 
parti-pris politic cu privire la numire și rolul judecătorilor. Se așteaptă în mod 
cert ca judecătorii din acest organ independent să se abțină de a obține favoruri 
din partea unor partide politice sau din partea unor organisme ce-şi datorează 
desemnarea sau alegerea unor partide. 
  

În sfârşit, fără a impune un mod particular de vot, Carta indică că modalităţile 
de alegere a reprezentanţilor judecătorilor în interiorul acestei instanţe trebuie 
să asigure reprezentarea cea mai largă a acestora. 
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Pct. 3.1. Decizia de numire ca judecător al unui candidat selecţionat şi decizia de 

repartizare într-o instanţă sunt luate de către organul independent menţionată la 
punctul 1.3. sau la propunerea ori recomandarea acesteia, sau cu acordul ori după 
avizul său12. 
 

Expunere de motive: Sistemele naţionale pot distinge între procedura de 
selecţie propriu-zisă și apoi cea de numire în funcţia de judecător şi procedura 
de repartizare a acelui judecător la o anumită instanță judecătorească. Este 
important de precizat că deciziile de numire şi de repartizare sunt luate de 
autoritatea independentă prevăzută la punctul 1.3. sau la propunerea, 
recomandarea, cu acordul sau urmând avizul acesteia. 

 
 
3.2. Avizul nr. 10 (2007) referitor la Consiliul Justiţiei în serviciul societăţii, 
adoptat de  Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliului 
Europei. În acest aviz CCJE recomandă următoarele: 
 

„A. În general: 
a) este important să se pună la punct în state un organism specific de garantare a 
independenţei judecătorilor, cum ar fi Consiliul Justiţiei, în calitate de element 
indispensabil al statului de drept şi respectând principiul separării puterilor; 
b) Consiliul Justiţiei trebuie să aibă drept funcţie protejarea independenţei atât a 
sistemului judiciar, cât şi a fiecărui judecător în parte şi să garanteze, în acelaşi timp, 
eficienţa şi calitatea justiţiei în conformitate cu articolul 6 al CEDO pentru a întări 
încrederea justițiabililor în justiţie; 
c) Consiliul Justiţiei ar trebui să fie protejat împotriva riscului de a-şi vedea autonomia 
limitată de puterile legislativă şi executivă, figurând la nivelul cel mai ridicat al 
ierarhiei normelor; 

 
B. Asupra componenţei Consiliului Justiţiei: 

a) pentru a evita corporatismul şi a reflecta diferitele curente de opinie ale societăţii, 
Consiliul Justiţiei ar trebui să aibă o componenţă mixtă cuprinzând o majoritate 
substanţială de judecători, chiar dacă unele sarcini pot fi rezervate unei secții 
constituită numai din judecători. Consiliul Justiţiei poate fi, de asemenea, format în 
exclusivitate din judecători; 
b) desemnarea membrilor, judecători sau nu, trebuie să se facă pe baza competenţei 
lor, experienţei lor, înţelegerii din partea lor a vieţii judiciare şi culturii independenţei. 
Ei nu ar trebui să fie politicieni activi sau membri ai executivului ori legislativului; 
c) membrii judecători ar trebui să fie aleşi de egalii lor, fără amestecul autorităţilor 
politice sau al ierarhiei judiciare, prin metode care să garanteze cea mai amplă 
reprezentare a sistemului judiciar; dacă selecţia se face prin intermediul unei alegeri 

                                                             
12

 Curtea Constituțională din Republica Moldova a arătat că instanța care realizează dispozițiile 
stipulate în punctele 1.3 și 3.1 ale Cartei este CSM (Hotărîrea nr. 9/2003, publicată în M.Of. nr. 123 
din 20.06.2003, para. 5; Hotărârea nr. 23/2011, publicată în M.Of. nr. 203-205 din 25.1..20122, 
para.32). 
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directe, Consiliul Justiţiei ar trebui să enunţe regulile pentru aceasta, în scopul de a  
minimaliza orice atingeri aduse încrederii din partea beneficiarilor justiţiei; 
d) membrii nejudecători, cu sau fără experienţă juridică, ar trebui să fie desemnaţi de 
autorităţile nepolitice; dacă totuşi sunt aleşi de Parlament, ei nu ar trebui să fie 
membri ai Parlamentului, ar trebui să fie aleşi de o majoritate calificată necesitând o 
susţinere semnificativă a opoziţiei şi ar trebui să permită o reprezentare diversificată 
a societăţii în structura globală a Consiliului Justiţiei; 

 
C. Asupra funcţionării Consiliului Justiţiei: 

a) mandatele membrilor ar putea necesita o activitate cu program normal, dar limitate 
ca număr şi durată pentru a păstra contactul cu practica jurisdicţională; membrii 
(judecători şi nejudecători) ar trebui să beneficieze de garanţiile de independenţă şi 
imparţialitate; 
b) Consiliul Justiţiei ar trebui să-şi administreze propriul buget şi să dispună de 
mijloace financiare adecvate care să îi permită o funcţionare optimă şi independentă; 
c) unele decizii ale Consiliului Justiţiei trebuie să fie motivate şi să aibă valoare de 
constrângere, dar să fie supuse căilor de atac; 
d) drept condiţie esenţială a încrederii justițiabililor, Consiliul Justiţiei ar trebui să 
acţioneze cu toată transparenţa şi trebuie să se justifice pentru activităţile sale, 
îndeosebi prin intermediul unui raport de activitate periodic destinat de asemenea să 
sugereze îmbunătăţiri în privinţa funcţionării justiţiei. 

 
D. Asupra competenţei Consiliului Justiţiei: 

a) Consiliul Justiţiei ar trebui să aibă o gamă amplă de atribuții care să îi permită să 
protejeze şi să promoveze independenţa judiciară şi eficienţa justiţiei, veghind în 
acelaşi timp la evitarea conflictelor de interese cu ocazia îndeplinirii acestor atribuții 
diferite; 
b) selecţia, numirea şi promovarea judecătorilor ar trebui, de preferinţă, să fie în 
competenţa Consiliului Justiţiei, efectuată cu toată independenţa faţă de puterea 
legislativă sau executivă şi cu toată transparenţa, în special cu privire la criteriile de 
selecţie a judecătorilor; 
c) Consiliul Justiţiei ar trebui să se implice activ în activitatea de evaluare a calităţii 
justiţiei şi în punerea în practică a tehnicilor destinate să asigure eficienţa activității 
judecătorului, fără a se substitui totuşi autorităţii judiciare competente pentru 
evaluarea individuală a judecătorilor; 
d) Consiliul Justiţiei ar putea fi instanţa competentă în materie de etică; el poate primi, 
între altele, plângerile beneficiarilor justiţiei; 
e) Consiliul Justiţiei ar putea fi organismul însărcinat cu organizarea şi controlul 
pregătirii profesionale, chiar dacă concepţia şi punerea în practică a programelor de 
pregătire revine unui centru de pregătire, cu care trebuie să coopereze pentru a 
garanta calitatea pregătirii iniţiale şi continue a judecătorilor; 
f) Consiliul Justiţiei ar putea avea competenţe financiare extinse privind negocierea şi 
administrarea bugetului justiţiei, precum şi competenţe privind administrarea şi 
gestionarea instanţelor în vederea îmbunătăţirii calităţii justiţiei; 
g) Consiliul Justiţiei ar putea fi organul capabil să joace un rol direct mai amplu în 
protejarea şi promovarea imaginii justiţiei; 
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h) orice proiect de lege care ar putea avea incidenţă asupra puterii judiciare şi 
independenţei judecătorilor sau asupra garanţiei de acces a cetăţenilor la justiţie ar 
trebui obligatoriu să fie supus, înainte de votul din Parlament, avizului Consiliului 
Justiţiei; 
i) trebuie încurajată cooperarea dintre Consiliile Justiţiei la nivel european şi 
internaţional”. 
 
 

3.3. Rezoluția „Auto-guvernarea puterii judecătoreşti:  echilibrul între 
independenţă şi responsabilitate” adoptată de Adunarea Generală a Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare, reunită la Budapesta, între 21-23 mai 2008: 
 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 
1) În majoritatea statelor europene, există un Consiliu Judiciar sau o instituţie similară 
care este independentă sau autonomă de puterile legislativă şi executivă ale statului, 
şi care este responsabilă de înfăptuirea independenţă a justiţiei. 
2) unele Consilii Judiciare sunt reglementate constituţional ca având rolul de a garanta 
si apăra independenţa justiţiei.  
3) alte Consilii Judiciare sau Consilii de administraţie a Instanţelor au responsabilităţi 
specifice de gestiune administrativă a instanţelor, incluzând managementul  
nefinanciar, resursele umane,  organizarea şi tehnologia informaţiei. 
4) fiecare Consiliu Judiciar este produsul unei evoluţii a propriului său sistem judiciar, 
care este adânc înrădăcinat în  dezvoltarea istorică, culturală  şi socială; 
5) cu toate acestea, toate Consiliile împărtăşesc experienţe şi provocări comune şi 
sunt guvernate de aceleaşi principii generale; 
 
APROBĂ URMATOAREA REZOLUŢIE: 

1) Auto-guvernarea puterii judecătoreşti garantează şi contribuie la consolidarea 
independenţei puterii judecătoreşti şi la o înfăptuire eficientă a justiţiei; 
 

2) următoarele sarcini (toate sau în parte) ar trebui să fie plasate sub autoritatea 
Consiliului Judiciar sau a unuia ori a mai multor organisme autonome şi 
independente: 

 
-numirea şi promovarea judecătorilor 
-formarea profesională 
-disciplina şi etica judiciară  
-administrarea instanţelor 
-bugetul puterii judecătoreşti 
-gestiunea performanţei puterii judiciare 
-procesarea plângerilor din partea justiţiabililor 
-protecţia imaginii justiţiei 
-formularea de avize cu privire la politicile judiciare ale statului 
-stabilirea unui sistem de evaluare a sistemului judiciar 
-alcătuirea de proiecte sau formularea de propuneri legislative privind 
puterea judecătorească şi/sau instanţele. 
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3) în statele cu o Constituţie scrisă, independenţa puterii judecătoreşti trebuie să 
fie garantată în Constituție; 

 
4) În ceea ce priveşte  componenţa Consiliilor Judiciare: 

a. Consiliul poate fi compus fie exclusiv din magistraţi, fie din judecători 
şi membri care nu sunt magistraţi; 
b. în cazul în care alcătuirea sa este mixtă, Consiliul trebuie să aibă ca 
majoritate magistraţi, dar nu mai puţin de 50%;  
c. în orice caz, (indiferent dacă există o alcătuire mixtă sau nu) 
magistraţii, membri ai Consiliului (indiferent de procedura de 
desemnare a lor) trebuie să acţioneze ca reprezentanţi ai întregii puterii 
judecătoreşti. 

 
5) Consiliului Judiciar trebuie să îşi  gestioneze bugetul  independent de puterea 

executivă. 
 
6) auto-guvernarea judiciară impune profesionalizarea administraţiei judiciare. 
 
7) auto-guvernarea puterii judiciare ar trebui să fie realistă, modernă şi 

participativă; 
 
8) datorită independenţei sale, Consiliul Judiciar sau orice alt organism autonom  

trebuie să fie responsabil pentru activităţile sale prin întocmirea de rapoarte  
periodice şi publice. 

 
9)   Consiliul Judiciar  trebuie să promoveze eficienţa şi calitatea justiţiei. 
 
10)  responsabilitatea puterii judiciare nu poate pune în niciun caz la îndoială 

independenţa judecătorilor cu privire la hotărârile judecătoreşti. 
 
 
  
3.4. Recomandarea (2010) 12  cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi 
responsabilităţile, adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei: 

„8. În cazul în care judecătorii consideră că independenţa lor este ameninţată, 
ei ar trebui să poată recurge la un consiliu judiciar sau la o altă autoritate 
independentă, ori ei ar trebui să dispună de mijloace efective de remediere. [...] 

20. Judecătorii, care sunt parte a societăţii pe care o deservesc, nu pot 
administra justiţia într-o manieră efectivă fără încredere din partea publicului. Ei 
trebuie să se informeze despre aşteptările societăţii cu privire la sistemul judiciar şi 
despre nemulţumirile la adresa funcţionării sale. La acestea ar contribui existenţa 
unor mecanisme permanente de obţinere a unor astfel de reacţii, înfiinţate de 
consiliile judiciare sau de alte autorităţi independente. [...] 

26. Consiliile judiciare sunt organisme independente, stabilite prin lege sau prin 
constituţie, care să garanteze independenţa puterii judecătoreşti şi a judecătorilor 
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considerați individual şi care să promoveze astfel funcţionarea eficientă a sistemului 
judiciar. 

27. Nu mai puţin de jumătate din membrii unor asemenea consilii trebuie să fie 
judecători aleşi de către colegii lor de la toate nivelurile sistemului judiciar şi cu 
respectarea pluralismului în interiorul sistemului judiciar. 

28. Consiliile judiciare trebuie să demonstreze cel mai înalt grad de transparenţă 
faţă de judecători şi societate, prin dezvoltarea unor proceduri prestabilite şi prin 
decizii motivate. 

29. În exercitarea atribuţiilor lor, consiliile judiciare nu trebuie să interfereze cu 
independenţa individuală a fiecărui judecător. [...] 

46. Autoritatea care ia decizii privind selecţia şi cariera judecătorilor trebuie să fie 
independentă de puterile executivă şi legislativă. Pentru garantarea independenţei 
sale, cel puţin jumătate din membrii acestei autorităţi trebuie să fie judecători aleşi de 
către colegii lor. 

47. Cu toate acestea, în cazul în care reglementările constituţionale sau legale 
prevăd că şeful statului, guvernul sau puterea legislativă pot lua decizii referitoare la 
selectarea şi cariera judecătorilor, trebuie abilitată o autoritate independentă şi 
competentă, în componenţa căreia să fie în majoritate membri din sistemul judiciar 
(fără a aduce atingere normelor aplicabile la consiliile judiciare cuprinse în capitolul 
IV) care să facă recomandări sau să emită avize pe care autoritatea competentă în 
privinţa numirii să le urmeze în practică. 

48.  Modul de alcătuire a autorităţilor independente de care se menţionează la 
punctele 46 şi 47 ar trebui să asigure cea mai largă reprezentare posibilă. Procedurile 
lor trebuie să fie transparente, iar motivele care au stat la baza deciziilor să fie puse la 
dispoziţia candidaţilor care formulează o asemenea cerere. Un candidat respins 
trebuie să aibă dreptul de a contesta decizia sau cel puţin procedura prin care a fost 
luată decizia. [...] 

69. Pot fi demarate procedurile disciplinare în cazul în care judecătorii nu reuşesc 
să îşi îndeplinească obligaţiile într-o manieră eficientă şi adecvată. Aceste proceduri ar 
trebui să fie efectuate de către o autoritate independentă sau o instanţă 
judecătorească, cu toate garanţiile unui proces echitabil şi care să îi asigure 
judecătorului dreptul de a contesta decizia şi sancţiunea. Sancţiunile disciplinare 
trebuie să fie proporţionale cu abaterea comisă”. 
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3.5. Raport Privind Standardele Europene referitoare la Independenţa 
Sistemului Judiciar, Comisia de la Veneţia, Partea I: Independenţa Judecătorilor, 
adoptat de Comisia de la Veneţia (12-13 martie 2010). Acest raport 
concluzionează: 

„4. O metodă adecvată pentru garantarea independenţei puterii judecătoreşti 
este crearea unui Consiliu Judiciar independent care să aibă un rol determinant 
asupra deciziilor privind numirea şi cariera judecătorilor. Respectând varietatea 
sistemelor de drept existente, Comisia de la Veneţia recomandă ca statele să aibă în 
vedere constituirea unui astfel de organism acolo unde el nu există încă. În toate 
cazurile, consiliul ar trebui să aibă o componenţă pluralistă, unde judecătorii să 
reprezinte o parte importantă, dacă nu chiar majoritară. Cu excepţia membrilor de 
drept, aceşti judecători trebuie aleşi sau numiţi de către colegii lor. [...] 

6. Consiliile judiciare sau autoritățile disciplinare trebuie să aibă o influenţă 
decisivă în procedurile disciplinare. Împotriva unei decizii a organismelor disciplinare 
trebuie asigurată şi posibilitatea exercitării unei căi de atac în faţa unei instanţe 
judecătoreşti”. 
 
 

3.6. Recomandările de la Kiev privind Independenţa Judiciară în Europa de 
Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală: „Administrarea sistemului judecătoresc, 
selectarea şi responsabilitatea”, Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice și 
Drepturile Omului, Kiev, 23-25 iunie 2010: 
 
Partea I – Administrarea judiciară 
 

1.  Administrarea instanţelor şi a sistemului judiciar îşi va consolida independenţa 
şi imparţialitatea decizională în conformitate cu drepturile procedurale şi statul de 
drept. Administrarea judiciară nu trebuie niciodată folosită pentru a influenţa luarea 
deciziilor judiciare. Procesul de administrare judiciară trebuie să fie transparent. 
 
Consiliile judiciare, Comisiile de calificare şi Organele de autoguvernare 
 
Separarea competenţelor în cadrul administrării judiciare 
 

2.  Consiliile judiciare sînt organe menite să realizeze sarcini specifice de 
administrare judiciară şi posedă competenţe independente în vederea garantării 
independenţei judiciare. Pentru a se evita concentrarea excesivă a puterii într-un 
organ judiciar şi percepţiile de corporatism, este recomandat să se facă distincţia şi să 
se separe competenţele diferite, cum ar fi cele de selectare (a se vedea aliniatele 3-4, 
8), promovare şi instruire a judecătorilor, disciplina (a se vedea aliniatele 5, 9, 14, 25-
26), evaluarea profesională (a se vedea aliniatele 27-28) şi bugetul (v. aliniatul 6). O 
bună opţiune este de a stabili diferite organe independente competente pentru 
aspecte specifice de administrare judiciară, fără a le supune controlului unei singure 
instituţii sau autorităţi. Componenţa fiecărui din aceste organe ar trebui să reflecte 
misiunea lor particulară. Activitatea lor ar trebui să fie reglementată mai degrabă prin 
lege statutară decît prin ordin executiv. 
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Selectarea judiciară 
 

3. Cu excepţia cazului în care există un alt organ independent abilitat cu această 
sarcină, o comisie separată de experţi ar trebui să fie creată pentru a desfăşura 
examenele în scris şi oral în procesul de selectare judiciară (a se vedea, de asemenea, 
aliniatul 8). În acest caz competenţa Consiliului judiciar ar trebui să se limiteze la 
verificarea corectitudinii respectării procedurilor şi la desemnarea candidaţilor 
selectaţi de către comisie sau de a-i recomanda autorităţii de numire. (Pentru procesul 
de recrutare, a se vedea aliniatele 21-23). 
 

4. Alternativ, Consiliile judiciare sau Comisiile de calificare sau Colegiile de 
calificare pot fi direct responsabile pentru selectarea şi instruirea judecătorilor. În 
acest caz, este vital ca aceste organe să nu se afle sub controlul executivului şi ca 
acestea să funcţioneze independent de guvernele (organele executive) regionale (cu 
privire la componenţă, a se vedea de asemenea aliniatul 8). 
 
 
 
Disciplina 
 

5. Pentru a preveni acuzaţiile de corporatism şi a garanta o procedură disciplinară 
echitabilă, Consiliile judiciare nu trebuie să deţină concomitent competenţe de a) a 
primi plîngeri şi a desfăşura investigaţii disciplinare cît şi de b) a audia cauze şi a lua 
hotărîri cu privire la măsurile disciplinare. Deciziile disciplinare trebuie să fie obiectul 
unei revizuiri în apel din partea unei instanţe competente (a se vedea, de asemenea, 
aliniatele 9, 14, 25-26). 
 
Consultanţă bugetară 
 

6. Fără a aduce atingere responsabilităţilor existente ale Guvernului în înaintarea 
propunerilor vizînd bugetul judiciar şi ale Parlamentului de adoptare a bugetului, ar fi 
recomandabil ca un organ care reprezintă interesele sistemului judiciar, precum ar fi 
Consiliul judiciar, să prezinte guvernului necesităţile bugetare ale sistemul judiciar în 
scopul facilitării luării unei decizii informate. Acest organ ar trebui de asemenea să fie 
audiat de către parlament în cadrul dezbaterilor asupra bugetului. Consiliile judiciare 
de asemenea pot juca un rol în distribuirea bugetului în cadrul sistemului judiciar. 
 
Componenţa Consiliilor judiciare 
 

7. Atunci cînd este creat un Consiliul judiciar, membrii săi judecători trebuie să fie 
aleşi de colegii lor şi reprezintă sistemul judiciar în general, inclusiv judecătorii de la 
instanţele de primul nivel. Consiliile judiciare nu trebuie să fie dominate de către 
judecătorii instanţei de apel. Atunci cînd preşedintele unei instanţe este numit în 
Consiliu, el sau ea trebuie să demisioneze din funcţia de preşedinte al instanţei. În 
afară de un număr important de membri judiciari aleşi de judecători, Consiliul judiciar 
ar trebui să cuprindă profesori de drept şi, de preferinţă, un membru al baroului, 
pentru a promova incluziunea şi o mai mare transparenţă. Procurorii ar trebui să fie 
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excluşi în cazul în care procurorii nu fac parte din acelaşi corp judiciar ca şi 
judecătorii. Alţi reprezentanţi ai organelor de drept de asemenea ar trebui să fie 
excluşi de la participare. Nici Preşedintele statului, nici Ministrul justiţiei nu ar trebui 
să prezideze asupra Consiliului. Preşedintele Consiliului judiciar ar trebui să fie ales 
prin vot majoritar din rîndul membrilor săi. Activitatea Consiliului judiciar nu trebuie 
să fie dominată de reprezentanţi ai ramurii executive şi legislative. 
 
Apartenenţa la organele ce iau decizii cu privire la selectarea judiciară 
 

8. Membrii comisiilor speciale pentru selectarea judiciară (a se vedea aliniatul 3) 
ar trebui să fie numiţi de către Consiliul judiciar din rîndul specialiştilor de drept, 
inclusiv a membrilor sistemului judiciar. În cazul în care Consiliile judiciare, Comisiile 
de calificare sau Colegiile de calificare sînt responsabile în mod direct pentru 
selectarea judiciară (a se vedea aliniatul 4), membrii ar trebui să fie numiţi în funcţie 
pe termene fixe. În afara unui număr substanţial de membri judiciari în acest organ de 
selectare, includerea altor grupuri profesionale este binevenită (profesori de drept, 
avocaţi) şi ar trebui să fie stabilită în baza culturii şi experienţei juridice relevante. 
Componenţa sa trebuie să asigure că considerentele politice nu prevalează asupra 
calificărilor atribuite unui candidat la funcţie judiciară (a se vedea aliniatul 21). 
 
Apartenenţa la organele ce iau decizii disciplinare 
 

9. Organele competente să examineze cauze disciplinare şi să ia decizii cu privire 
la măsurile disciplinare (a se vedea aliniatul 5, b) nu trebuie să fie compuse exclusiv 
doar din judecători, dar necesită o reprezentare inclusiv din afara profesiei judiciare. 
Membrii judiciari în timpul mandatului lor nu trebuie să îndeplinească alte funcţii 
referitoare la judecători sau comunitatea judiciară, cum ar fi administrarea, bugetul 
sau selectarea judiciară. Organele ce decid cu privire la cauze de disciplină judiciară 
nu trebuie să fie controlate de ramura executivă şi nici nu trebuie să existe vreo 
influenţă politică referitoare la disciplină. Orice fel de control de către Executiv asupra 
Consiliilor judiciare sau organele cu atribuţii disciplinare trebuie să fie evitat (a se 
vedea, de asemenea, aliniatele 5, 25-26). 
 
Transparenţa administrării judiciare 
 

10. Consiliul judiciar se va întruni periodic pentru a-şi realiza misiunea. Accesul 
publicului la dezbaterile Consiliului judiciar şi publicarea deciziilor sale trebuie să fie 
garantate prin lege şi în practică. 
 
Rolul preşedinţilor instanţelor 
 

11. Rolul preşedinţilor de instanţe ar trebui să fie strict limitat în următorul sens: 
ei pot doar să asume funcţii judiciare care sînt echivalente celor exercitate de alţi 
membri ai instanţei. Preşedinţii instanţelor nu trebuie să se implice în procesul 
decizional al altor judecători şi nu trebuie să fie implicaţi în selectarea judiciară. De 
asemenea, ei nu se vor implica în materie de remunerare (a se vedea aliniatul 13 cu 
privire la premii şi privilegii). Ei pot avea funcţii reprezentative şi administrative, 
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inclusiv de control asupra personalului ne-judiciar. Funcţiile administrative necesită 
instruiri în materie de capacităţi manageriale. Preşedinţii instanţelor nu trebuie să-şi 
utilizeze abuziv puterea de distribuire a resurselor instanţei pentru a exercita 
influenţă asupra judecătorilor. 
 
Atribuirea cauzelor 
 

12. Deciziile administrative care ar putea afecta substanţial adjudecarea nu ar 
trebui să ţină doar de competenţa exclusivă a preşedinţilor instanţelor. Un exemplu 
este atribuirea cauzelor, care ar trebui să fie aleatoare sau pe bază de criterii 
predeterminate, clare şi obiective stabilite de un consiliu de judecători ai instanţei. 
Odată adoptat, mecanismul de distribuţie nu poate fi alterat. 
 
 
Premii şi privilegii individuale 
 

13. Pe termen lung, premiile şi privilegiile ar trebui să fie eliminate, iar salariile să 
fie ridicate la un nivel adecvat care să satisfacă nevoile judecătorilor pentru un 
standard adecvat de viaţă şi să reflecte în mod adecvat responsabilitatea profesiei lor. 
Atît timp cît există premii şi privilegii, acestea ar trebui să fie atribuite pe baza unor 
criterii prestabilite şi a unei proceduri transparente. Preşedinţii instanţelor nu trebuie 
să decidă asupra premiilor sau privilegiilor. 
 
Rolul limitat în disciplinarea judecătorilor 
 

14. Preşedinţii instanţelor pot depune petiţie la organul care are competenţa să 
primească petiţii şi să desfăşoare investigaţii disciplinare (a se vedea aliniatul 5, a). 
Pentru a asigura o examinare independentă şi obiectivă a petiţiei, preşedinţii de 
instanţe nu ar trebui să aibă puterea de a iniţia sau adopta o măsură disciplinară. 
 
Mandat limitat 
 

15. Preşedinţii de instanţe ar trebui să fie numiţi pe un număr limitat de ani, cu 
posibilitatea unei singure prelungiri. În caz de numire executivă, mandatul ar trebui să 
fie unul de termen scurt, fără posibilitatea de prelungire. 
 
Selectare transparentă şi independentă a preşedinţilor de instanţe 
 

16. Selectarea preşedinţilor instanţelor trebuie să fie transparentă. Posturile 
vacante pentru funcţia de preşedinte de instanţă trebuie să fie publicate. Pot participa 
toţi judecătorii cu vechimea în muncă / experienţa necesară. Organul competent 
pentru selectare poate intervieva candidaţii. O bună opţiune este ca judecătorii din 
instanţă să aleagă preşedintele instanţei. În caz de numire executivă, un organ 
consultativ - cum ar fi un Consiliu judiciar sau Comisie de calificare (a se vedea 
aliniatul 4) - luînd de asemenea în considerare punctele de vedere din instanţa 
respectivă, ar trebui să fie în drept să facă o recomandare pe care executivul să o 
poată respinge doar printr-o decizie motivată. În acest caz, organul consultativ poate 
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recomanda un alt candidat. În plus, pentru a evita influenţa executivă excesivă, 
organul consultativ ar trebui să poată trece peste veto-ul executiv prin votul 
majorităţii calificate. 
 
 
Partea II – Selectarea şi instruirea judiciară 
 
Diversitatea accesului la profesia judiciară 
 

17. Accesul la profesia judiciară ar trebui să fie oferit nu doar juriştilor tineri cu 
instruire specială, dar şi juriştilor cu experienţă semnificativă de lucru în profesiune 
juridică (adică prin intermediul accederii în sistemul judiciar în mijlocul carierei). 
Gradul în care experienţa acumulată în profesia relevantă poate califica candidaţii 
pentru funcţii judiciare trebuie să fie atent evaluat. 
 
Îmbunătăţirea învăţămîntului juridic 
 

18. Accesul la profesia juridică ar trebui să fie limitat la candidaţi cu studii de 
drept superioare. Curriculum-ul universitar ar trebui să atragă o atenţie sporită 
instruirii deprinderilor analitice. Elemente precum studiu de caz, experienţă practică, 
clinici de drept şi proces judiciar de instruire ar trebui să fie integrate. Acelaşi nivel de 
educaţie ar trebui să fie garantat în universităţi de stat şi private, inclusiv privind 
programele de învăţămînt la distanţă.  Evaluarea externă a curriculumului universitar 
poate contribui pozitiv la aceste îmbunătăţiri. 
 
Îmbunătăţirea instruirii speciale a judecătorilor 
 

19. În cazul cînd şcolile pentru judecători sînt parte a procedurilor de selectare, 
ele trebuie să fie independente de puterea executivă. Programele de instruire ar 
trebui să se concentreze asupra necesităţilor serviciului judiciar şi să completeze 
învăţămîntul universitar. Ele trebuie să includă aspecte de etică, aptitudini de 
comunicare, capacităţi de soluţionare a disputelor, abilităţi administrative şi de 
elaborare. Acolo unde există un Consiliu judiciar, acesta poate adopta recomandări 
pentru instruirea juridică a judecătorilor. Aceasta include specificarea competenţelor 
relevante şi sugestii cu privire la formarea continuă a judecătorilor. 
 

20. Instruirea specială la care s-a făcut referinţă în aliniatul 19 ar trebui să fie 
oferită şi pentru reprezentanţi ai altor profesiuni juridice care aderă la sistemul 
judiciar. 
 
Procesul de recrutare 
 

21. În vederea asigurării transparenţei în procesul de selectare, procedura şi 
criteriile pentru selectare judiciară trebuie să fie clar definite de lege. Informaţia 
despre locul vacant, cît şi termenii şi condiţiile, ar trebui să fie anunţate în mod public 
şi difuzate pe scară largă. O listă a tuturor candidaţilor aplicanţi (sau cel puţin o listă a 
celor pre-selectaţi) ar trebui să fie disponibilă publicului. Organul de selectare ar 
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trebui să fie independent, reprezentativ şi responsabil faţă de public (v. aliniatele 3-4). 
Acesta trebuie să realizeze un interviu cel puţin cu candidaţii care au ajuns la runda 
finală, cu condiţia că atît subiectul interviului cît şi ponderea sa în procesul de 
selectare este predeterminat. 
 

22. Dacă există verificări de fond, ele ar trebui să fie efectuate cu cea mai mare 
atenţie şi strict în condiţiile unui stat de drept. Autoritatea de selectare poate solicita 
poliţiei o verificare standard privind cazierul judiciar şi orice alte elemente 
discalificante. Rezultatul acestei verificări ar trebui să fie accesibil candidatului, care 
ar trebui să fie în drept să-l atace în instanţă. Nici un fel de alte verificări de fond nu ar 
trebui să fie efectuate de nici un serviciu de securitate. Decizia de a refuza un candidat 
în baza verificărilor de fond trebuie să fie motivată. 
 

23. În cazul cînd numirea finală a unui judecător ţine de Preşedintele de stat, 
discreţia de numire ar trebui să fie limitată la candidaţii nominalizaţi de organul de 
selectare  (de pildă, Consiliu judiciar, Comisia de calificare sau Comisia de expertiză; v. 
aliniatele 3-4). Refuzul de numire a unui atare candidat se poate baza numai pe motive 
procedurale şi trebuie să fie motivat. În acest caz organul de selectare ar trebui să-şi 
reexamineze decizia. O opţiune ar fi să i se acorde organului de selectare puterea să 
treacă peste veto-ul prezidenţial printr-un vot de majoritate calificată. Toate deciziile 
trebuie să fie luate în scurt timp în conformitate cu prevederile legii. 
 
Reprezentarea minorităţilor în cadrului sistemului judiciar 
 

24. În general, ar fi de dorit ca componenţa sistemului judiciar să reflecte 
componenţa întregii populaţii. Pentru a spori reprezentarea minorităţilor în sistemul 
judiciar, grupurile sub-reprezentate ar trebui să fie încurajate să dobîndească 
calificările necesare unui judecător. Nimeni nu trebuie să fie exclus pe motiv că este 
membru al unui anumit grup minoritar. 
 
 
Partea III – Răspunderea judecătorilor şi independenţa judiciară în adjudecare 
 
Procedurile disciplinare 
 

25.  Procedurile disciplinare împotriva judecătorilor trebuie să implice cazurile de 
presupuse abateri profesionale care sînt grave şi de neiertat şi care discreditează 
sistemul judiciar. Răspunderea disciplinară a judecătorilor nu se extinde la conţinutul 
hotărîrilor sau verdictelor lor, inclusiv diferenţele de interpretare juridică între 
instanţe; sau la exemple de erori judiciare; sau la critica instanţelor. 
 
Organ decizional independent în materie disciplinară 
 

26. Va exista un organ independent special (instanţă, comisie sau consiliu) pentru a 
se pronunţa asupra cazurilor de disciplină judiciară (a se vedea aliniatul 9). Organele 
care se pronunţă asupra cazurilor de disciplină judiciară nu trebuie să aibă 
competenţa de a le iniţia, sau să includă ca membri persoane care le pot iniţia. Aceste 
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organe trebuie să-i ofere judecătorului acuzat garanţii procedurale, inclusiv dreptul de 
a prezenta o apărare şi, de asemenea, dreptul de a înainta un recurs la o instanţă 
competentă. Transparenţa trebuie să fie o regulă pentru audierile disciplinare ale 
judecătorilor. Astfel de audieri vor fi deschise, cu excepţia cazului cînd judecătorul 
acuzat solicită ca acestea să fie închise. În acest caz, instanţa va decide dacă solicitarea 
este justificată. Hotărîrile referitoare la disciplina judiciară vor fi motivate. Hotărîrile 
finale privind măsurile disciplinare vor fi publicate. 
 
Evaluarea profesională a judecătorilor 
 

27. În cazul cînd sînt efectuate evaluări profesionale ale judecătorilor, ele nu 
trebuie să fie utilizate pentru a dăuna adjudecării independente. Evaluarea 
performanţei judecătorilor va trebui să fie în primul rînd una calitativă şi să fie axată 
pe capacităţile lor, inclusiv competenţa profesională (cunoaşterea legii, capacitatea de 
a conduce procesul de judecată, capacitatea de a scrie hotărîri motivate), competenţa 
personală (capacitatea de a face faţă volumului de lucru, capacitatea de a lua hotărîri, 
deschiderea faţă de tehnologii noi), competenţa socială (abilitatea de a media, 
respectarea părţilor) şi, pentru promovarea posibilă la funcţie administrativă, 
competenţa de a conduce. Aceleaşi calificări ar trebui să fie cultivate în programe de 
instruire judiciară şi la locul de muncă. 
 

28. Judecătorii nu vor fi evaluaţi nici într-o circumstanţă pentru conţinutul 
hotărîrilor sau verdictelor lor (fie direct sau prin calcularea ratelor de anulări). Modul 
cum un judecător hotărăşte o cauză niciodată nu trebuie să servească drept bază 
pentru sancţionare. Statisticile cu privire la eficienţa activităţilor instanţei vor fi 
utilizate în principal în scopuri administrative şi vor servi doar ca unul dintre factorii 
de evaluare a judecătorilor. Evaluările judecătorilor pot fi utilizate pentru a acorda 
ajutor judecătorilor în identificarea aspectelor activităţii lor pe care ar dori să le 
amelioreze cît şi pentru scopuri de posibilă promovare. Examinări periodice pentru 
judecători (atestări) ce pot duce la concediere sau alte sancţiuni nu sînt adecvate 
pentru judecători cu mandat pe viaţă. 
 

29. Criteriile de evaluare profesională ar trebui să fie clar explicate, transparente 
şi uniforme. Criteriile de bază ar trebui să fie stipulate în lege. Criteriile precise 
folosite în evaluările periodice vor fi stipulate în regulamente, inclusiv calendarul şi 
mecanismele de efectuare a evaluărilor. 
 
Evaluări independente 
 

30.  În timp ce un Consiliu judiciar poate juca un rol în specificarea criteriilor şi a 
procedurii, evaluările profesionale ar trebui să fie efectuate la nivel local. Evaluările ar 
trebui să fie efectuate în principal de alţi judecători. Preşedinţii instanţelor nu ar 
trebui să posede competenţă exclusivă de a evalua judecătorii, însă rolul lor ar trebui 
să fie completat de un grup de judecători din aceeaşi instanţă sau din altele. Acest 
grup ar trebui de asemenea să ia în considerare opiniile persoanelor terţe care 
contactează în mod regulat cu judecătorul (cum ar fi avocaţii) şi profesorilor de drept 
cu privire la diligenţă, respectul pentru părţi şi normele de procedură din partea 
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judecătorului. 
 

31. Evaluările ar trebui să includă examinarea hotărîrilor în scris ale judecătorului 
şi a modului în care el/ea desfăşoară procesele de judecată. Evaluările trebuie să fie 
transparente. Judecătorii ar trebui să fie audiaţi şi informaţi cu privire la rezultatul 
evaluării, cu posibilităţi de reexaminare în recurs. 
 
Responsabilitatea profesională prin transparenţă 
 

32. Transparenţa trebuie să fie regulă pentru procesele de judecată. Pentru a 
furniza dovezi cu privire la conduita judecătorilor în sala de judecată, precum şi 
corectitudinea evidenţei procesului, audierile vor fi înregistrate cu dispozitive 
electronice cu furnizarea reproducerii complete. Procesele verbale şi rapoartele 
stenografice sînt insuficiente. Pentru a spori responsabilitatea profesională şi publică 
a judecătorilor, deciziile vor fi publicate în baze de date şi pe site-uri în moduri care le 
fac cu adevărat accesibile şi gratuite. Deciziile trebuie să fie indexate în funcţie de 
subiect, aspectele juridice abordate, precum şi numele judecătorilor care le-au scris. 
Deciziile organelor disciplinare de asemenea trebuie să fie publicate (a se vedea, de 
asemenea, aliniatul 26). 
 

33. Pentru a facilita încrederea publicului în instanţele judecătoreşti, autorităţile 
ar trebui să încurajeze accesul jurnaliştilor la instanţe şi să creeze funcţii de purtător 
de cuvânt sau de funcţionar mass-media. Nu trebuie să existe bariere sau obstacole 
pentru asistarea ziariştilor la procese de judecată. 
 
Soluționarea independentă a cauzelor penale 
 

34. Suspiciunile de partizanat privind sistemele de justiţie din majoritatea ţărilor 
din Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală necesită măsuri de remediere. 
Achitările încă sânt considerate ca fiind o notă rea sau un eşec. În vederea diminuării 
presiunii asupra judecătorilor de a evita achitări, este puternic recomandată o 
schimbare în sistemul evaluării lor profesionale (şi, dacă este cazul, examinarea 
necesităţii de a schimba şi evaluarea procurorilor şi anchetatorilor). Numărul 
achitărilor nu ar trebui nicicînd să fie un indicator pentru evaluarea judecătorilor. 
Judecătorii au nevoie să dobîndească o discreţie reală în examinarea cererilor de 
aprobare a arestului preventiv. Revizuirea în recurs a achitărilor ar trebui limitată la 
cele mai excepţionale circumstanţe. 
 
Independenţa internă 
 

35. Emiterea de către instanţele superioare a directivelor, explicaţiilor, sau 
rezoluţiilor trebuie să fie descurajată, dar atît timp cît ele există, ele nu trebuie să fie 
obligatorii pentru judecătorii instanţelor inferioare. Altfel, ele reprezintă încălcarea 
independenţei individuale a judecătorilor. În plus, hotărîrile exemplare ale instanţelor 
superioare şi hotărîrile special elaborate ca precedente de aceste instanţe vor avea 
statut de recomandări şi nu sînt obligatorii pentru judecătorii instanţelor inferioare în 
alte cazuri. Ele nu trebuie folosite pentru restricţionarea libertăţii instanţelor 
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inferioare în responsabilitatea lor şi procesul lor decizional. Uniformitatea 
interpretării legii trebuie încurajată prin studiile practicii judiciare care de asemenea 
nu au caracter obligatoriu. 
 

 
3.7. Declarația de la Sofia „cu privire la independența și responsabilitatea”, 

adoptată Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, reunită la 
Sofia, între 5-7 iunie 2013:  
 

(V) Protecția independenței justiției poate fi realizată în mod corespunzător de 
către un consiliu judiciar sau un organism independent similară care să ia în 
considerare și de a determina sau de a face recomandări guvernului cu privire la toate 
aspectele relevante pentru remunerația și condițiile privind sistemul judiciar.  
(vi) Este sarcina  esențială a RECJ și a tuturor Consiliilor Judiciare de a menține și 
consolida independența sistemului judiciar, mai ales atunci când este amenințată.  
(vii) Regula prudentă cum că judecătorii ar trebui să rămână tăcuți în probleme de 
controverse politice nu ar trebui să se aplice în cazul în care integritatea și 
independența justiției este amenințată. Există acum o datorie colectivă a sistemul 
judiciar european să se precizeze clar și convingător opoziția  față de propunerile din 
partea guvernului, care au tendința de a submina independența judecătorilor priviți în 
mod individual sau a Consiliilor Judiciare. 

 
 

 
CAP. II NATURA JURIDICĂ ȘI ROLUL CSM 

 
Normele de reglementare a CSM se găsesc în Constituție, lege și regulamente.  În 

Constituția Republicii Moldova, norme cu privire la CSM sunt cuprinse în Titlul III și în 
Titlul V. Modul de organizare şi de funcţionare al CSM este reglementat de legile 
privind CSM13, organizarea  judecătorească14, statutul  judecătorului15 şi de alte acte 
normative16. 
 
1. Natura juridică a CSM 
 
                                                             
13

 Art. 72 alin. 3 lit. c) din Constituție stabilește că organizarea şi funcţionarea CSM se 
reglementează prin lege organică (dispoziția este reluată, inutil, în art. 123 alin. 2) – este vorba de 
Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în anul 1998 și 
modificată ultima dată prin Legea nr. 153/2012. 
14

 Este vorba de Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească, modificată ultima dată 
prin Legea nr. 153/2012. 
15

 Este vorba de Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, modificată ultima dată prin 
Legea nr. 153/2012. 
16

 Există reglementări cu privire la CSM în următoarele acte normative: Legea nr. 789/1996 cu 
privire la Curtea Supremă de Justiție, Legea nr. 950/1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la 
răspunderea disciplinară a judecătorilor, Legea nr. 294/1998 cu privire la Procuratură (care 
stabilește atribuții numai pentru Președintele CSM), Legea nr. 152/1996 cu privire la Institutul 
Național al Justiției, Legea nr 950/1996 cu privire la Colegiul disciplinar și răspunderea disciplinară 
a judecătorilor (care stabilește atribuții și pentru membrii CSM priviți individual), Legea nr. 154/2012 
privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor. 
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Din reglementările constituționale17, legale18 și practica Curții Constituționale19, 
rezultă că CSM este: 

 o componentă a autorității judecătorești; 
 o autoritate publică a Republicii; 
 o autoritate fundamentală a statului; 
 un organ  de autoadministrare judecătorească20; 
 organ independent şi se supune în activitatea sa doar Constituţiei şi legilor. 

 
 
2. Rolul CSM 
 
Sub acest aspect, legea prevede că CSM21: 

 asigură autoadministrarea judecătorească; 
 este format  în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc22; 
 este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti (art. 1 Legea CSM)23. În 

această privință este de remarcat jurisprudența Curții Constituționale care 
declară că CSM este garantul independenței judecătorului, al instanței 
judecătorești și în ansamblu al puterii judecătorești în Republica Moldova, 
limitând astfel dispozițiile constituționale24 

 
 
  

                                                             
17

 Titlul III intitulat „Autoritățile publice”, în cadrul cap. IV „Autoritatea judecătorească” la Secțiunea a 
2-a „Consiliul Superior al Magistraturii”. 
18

 Art. 1 și 8 Legea CSM, art. 24 LOJ. 
19

 Hotărârea nr. 23/2011, publicată în M.Of. nr. 203-205 din 25.11.2011, para. 33. 
20

 Potrivit unei alte reglementări, mai este un astfel de organ: „Organele autoadministrării 
judecătoreşti sînt Adunarea Generală a Judecătorilor şi CSM” (art. 23

1
 alin. 4 LOJ). 

21
 Art. 24 LOJ și art. 1 Legea CSM. 

22
 Sub acest aspect, Curtea Constituțională a arătat că rolul primar al CSM privește procedurile 

privind numirea, promovarea, transferarea, demisia sau eliberarea din funcția de judecător, 
președinte și vicepreședinte al instanței de judecată (Hotărârea nr. 11/2010 publicată în M.Of. nr. 
68-69 din 7 mai 2010; Hotărârea nr. 23/2011 publicată în M.Of. nr. 203-205 din 25.11.2011, 
para.36). 
23

 În legătură cu acest rol, trebuie avut în vedere o posibilă confuzie cu privire la beneficiarul acestei 
independențe. Astfel, din cap IX al Constituției rezultă că sunt trei componente ale autorității 
judecătorești – una este CSM (și e firesc ca CSM să asigure independența propriei instituții), alta 
este instanțele judecătorești (și iar e firesc ca CSM să asigure independența acestora în activitatea 
de înfăptuire a justiției), dar o alta este Procuratura. Or, din dispoziția art. 1  ar rezulta că CSM 
garantează și independența Procuraturii

23
. Însă, pentru acest din urmă aspect, se pare că atribuția 

revine Consiliului Superior al Procurorilor constituit potrivit Legii nr. 294/1998 și declarat prin art. 80 
drept organ reprezentativ şi de autoadministrare a procurorilor, garant al autonomiei, obiectivităţii şi 
imparţialităţii procurorilor.  
24

 Hotărârea nr. 9/2012, publicată în M.Of. nr. 149-154 din 20.07.2012, para.32; Hotărârea nr. 
23/2011, publicată în M.Of. nr. 203-205 din 25.11.2011, para.34. 
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CAP. III ATRIBUȚIILE CSM 
 

Art. 123 din Constituție stabilește care sunt atribuţiile CSM: asigură numirea, 
transferarea, detaşarea, promovarea în funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă 
de judecători. Alte atribuții sunt cuprinse în art. 116 care reglementează „Statutul 
judecătorilor”25 și în art. 136 alin. 2 referitor la structura Curții Constituționale26.  
 
Utilizarea cuvântului „asigură”27 pare în concordanță cu faptul că CSM „propune” 
numirea judecătorilor28, în timp ce un alt organ este cel care ia decizia de numire. Însă 
e discutabil dacă astfel se asigură autoguvernarea puterii judecătorești. Practic, e 
posibil ca organul decizional (Președintele statului sau Parlamentul) să respingă 
propunerea venită de la CSM, ceea ce ar constitui o intruziune a unei alte puteri în cea 
judecătorească. Prin urmare, dacă vor fi menținute atribuțiile Președintelui țării sau 
Parlamentului în legătură cu cariera magistraților, trebuie să se prevadă în mod 
expres caracterul formal al acestei intervenții, decizia urmând a fi luată exclusiv de 
CSM. 
 
CSM are trei categorii de atribuții pentru realizarea funcțiilor sale: administrative, 
legislative și jurisdicționale29. 
 
 
  

                                                             
25

 (2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, 
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. (3) Preşedinţii şi vicepreşedinţii 
instanţelor judecătoreşti sînt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea 
Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. (4) Preşedintele, vicepreşedinţii şi 
judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi în funcţie de Parlament la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în funcţia de judecător de cel puţin 10 ani 
26

 Doi judecători sînt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
27

 Curtea Constituțională a evitat să interpreteze această sintagmă. O referire se regăsește în 
Opinia separată la Hotărârea nr. 9/2003: „Interpretarea logico-gramaticală a cuvîntului "asigură" 
denotă faptul că el oferă o garanţie pentru înfăptuirea unui lucru; face ca înfăptuirea să fie sigură; 
pregăteşte ceva în mod sigur, durabil, garantat”. 
28

 Potrivit Legii CSM, consiliul propune nu doar numirea, așa cum menționează Constituția, ci și 
transferul, promovarea la instanța superioară, numirea în funcția de conducere, eliberarea din 
funcție. 
29

 CSM are o dublă calitate: administrativă (de regulă, această autoritate desfășoară o activitate de 
natură administrativă) și jurisdicțională (atunci când acționează în calitate de instanță disciplinară) – 
a se vedea pct. 32 din Hotărîrea Curții Constituționale nr. 9/2012, publicată în M.Of. nr. 149-154 din 
20.07.2012. Consiliului Superior al Magistraturii i-a fost delegată prin lege competenţa de a aproba 
regulamente (…) – a se vedea pct. 71 din  Hotărîrea Curții Constituționale nr. 17/2013, publicată în 
M.Of. nr. 177-181 din 16.08.2013. 
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Secțiunea 1. Atribuții administrative 
 
1. Atribuții referitoare la cariera judecătorilor30:  
 

- propune numirea în funcția de execuție sau de conducere, transferarea, promovarea, 
eliberarea judecătorilor din funcția de execuție și de conducere.  
- primește jurământul judecătorilor; 
- dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanței31; 
- aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor; 
- numeşte membrii colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi ai colegiului de 
evaluare a performanţelor judecătorilor, conform competenţei sale; 
- are în subordine colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, respectiv colegiul 
de evaluare a performanţelor judecătorilor;  
- inițiază procedura de evaluare a performanţelor judecătorului 
- întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale judecătorilor din instanţele 
judecătoreşti; 
- asigură inviolabilitatea judecătorului; 
- numește judecătorii de instrucție la propunerea președintelui instanței. 

 

Constatare: Cu privire la cariera judecătorilor din Republica Moldova au atribuții atât 
CSM, cât și Parlamentul/Președintele țării. Pe de o parte, standardele internaționale și 
dreptul comparat prevăd că pentru numirea în funcția de judecător și eliberarea din 
funcția de judecător intervenția unei alte puteri este acceptabilă, dar aceasta trebuie 
să fie doar formală; iar pentru evoluția în carieră a judecătorului ar fi suficientă doar 
decizia CSM. Pe de altă parte, implicarea unei alte autorități creează dificultăți 
birocratice care pot duce la întârzieri în luarea deciziilor. 
Propunere: Odată cu creșterea importanței justiției și respectarea ei de către celelalte 
puteri ar trebui renunțat la implicarea altor puteri în cariera magistraților. 

 
 
2. Atribuții referitoare la formarea judecătorilor şi a personalului 
secretariatului instanţelor judecătoreşti32: 
 

- desemnează și revocă pe cei 6 judecători membri în cadrul Consiliului Institutului 
Naţional al Justiţiei;  
- aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă 
opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia; 
- examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului 
de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a 
planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul 

                                                             
30

 Cuprinse în art. 4 alin. 1 lit. a), b), e), f), g), art. 4 alin. 7, art. 7 alin. 1 lit a) și b), art. 19, art. 20, 
art. 23 din Legea CSM; art. 16 alin. 3-6 și art. 16

1
 alin.1 lit. e din LOJ; art. 13 Legea SEPCJ. 

 
31

 Această prerogativă, care vizează inclusiv președintele CSJ, aparține în exclusivitate CSM 
(Curtea Constituțională, Hotărârea nr. 18/2011, publicată în M.Of. nr. 170-175 din 14.10.2011, 
para.41-42). 
32

 Cuprinse în art. 4 alin.2 lit a)-e) din Legea CSM, art. 6 alin. 2 lit. a) și alin 4, din Legea INJ 
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institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea 
posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru examenele de 
admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei; 
- primește spre informare raportul anual de activitate al INJ; 
- deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi 
deplasări în interes de serviciu33;  
- expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru 
instruirea iniţială a judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei; 
- examinează contestaţiile la hotărîrile colegiului pentru selecţia şi cariera 
judecătorilor şi ale colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor. 

 

Constatare: Atribuția cu privire la delegarea judecătorilor pentru participare la 
seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu implică 
decizii care de cele mai multe ori trebuie luate rapid. Acordarea acestei atribuții către 
CSM îngreunează luarea deciziei: CSM trebuie să ceară informații la instituția care 
organizează cursul și la instanța la care funcționează judecătorul și 
delegarea/deplasarea trebuie aprobate în ședința CSM care are loc, de regulă, o 
singură dată pe săptămână.  
Propunere: Decizia trebuie lăsată la președintele instanței, iar în cazul președintelui 
aceasta să fie luată de conducătorul instanței superioare. CSM ar trebui să fie implicat 
doar în aprobarea deplasărilor externe, iar judecătorul să fie obligat să elaboreze un 
raport ca urmare a vizitei sale oficiale care să fie înaintat CSM și publicat pe site-ul 
instituției. Evidența acestor seminarii, conferințe, cursuri ar trebui păstrate la dosarul 
profesional al judecătorului. 

 
 
3. Atribuții referitoare la etica judecătorilor 
 
Atribuțiile CSM în legătură cu etica sunt următoarele34: 

- adoptă hotărîri privind petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica 
judecătorilor, după ce acestea sunt examinate de Inspecția Judiciară.. 
- solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la 
venituri şi proprietate ale judecătorilor; 
- solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre 
venituri ale membrilor familiilor judecătorilor; 
- plasează pe pagina sa web din internet declaraţiile cu privire la venituri şi 
proprietate şi declaraţiile de interese personale ale judecătorilor şi le menţine pe tot 
parcursul anului. 

 

Constatare: Legislația nu explică ce înseamnă „etica judecătorilor”, dar arată că: este în 
competenţa Adunării Generale a Judecătorilor să aprobe Codul de etică al 
judecătorului şi modificările operate în acesta (art. 233 din LOJ); nu poate candida la 
funcția de judecător cel care are un comportament incompatibil cu normele Codului 
de etică al judecătorilor (art. 6 alin. 4 lit. c) LSJ ); judecătorii sunt obligați să respecte 

                                                             
33

 Mai degrabă această atribuție ține de cariera judecătorilor decât de formarea lor. 
34

 Cuprinse în art. 4 alin. 3 lit. a), e)-g) și art. 7
1
 alin. 6 lit. b) din Legea CSM. 
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prevederile Codului de etică al judecătorului (art. 15 alin. 1 lit. e) LSJ). Încălcarea 
Codului de etică este considerat abatere disciplinară (art. 22 alin. 1 lit. k LSJ și art. 15 
Codul de etică)35. Astfel, se face o confuzie între normele de etică și normele 
disciplinare: în timp ce primele sunt de recomandare și asumate de însuși corpul 
judecătoresc, celelalte sunt obligatorii și sunt impuse de legiuitor.  
Propunere: Pentru întărirea integrității magistraților, în afară de sancționarea lor 
pentru încălcarea normelor disciplinare, ar trebui creat un mecanism de monitorizare 
a respectării normelor de etică cu valoare de prevenire a încălcării regulilor 
disciplinare. Codul de etică trebuie aprobat de Adunarea Generală a Judecătorilor, nu 
de CSM 36. În caz de încălcare a normelor de etică, ar trebui informat Colegiul de 
evaluare a judecătorilor. 

 
 
 
4. Atribuții referitoare la administrarea instanţelor judecătoreşti37: 
 

- audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind 
asigurarea organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti; 
- aprobă Regulamentul privind modul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru 
examinare în instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi 
imparţialitatea acestui proces; 
- examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul 
bugetelor instanţelor judecătoreşti; 
- prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui 
Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a 
instanţelor judecătoreşti în anul precedent; 
- aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, 
promovează, transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de 
aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare38;  
- acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor 
judecătoreşti; 
- are în subordine Inspecția Judiciară care verifică activitatea organizatorică a 
instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei potrivit volumului, metodelor, 
temeiurilor şi procedura de verificare aprobate de CSM; 
- propune împreună cu Ministerul Justiției spre aprobare Guvernului: necesarul de 
personal al poliţiei judecătoreşti, mijloacele pentru  întreţinerea ei şi regulamentul de 
serviciu; 

                                                             
35

 De altfel, de la 1 ianuarie 2015 se renunță la această abatere disciplinară.  
36

 Cu toate acestea, organul care a aprobat codul în vigoare este CSM  - prin hotărârea nr. 
366/2007. 
37

 Cuprinse în art. 4 alin. 4, art. 7, art. 7
1
 alin. 6 lit. a) și art. 7

2
 din Legea CSM, respectiv art. 16

1
 

alin. 1 lit. k) și m), art. 21 alin. 4, alin. 6 și alin. 9-10, art. 22 alin. 1, art. 23
2
, 

 
art. 50 alin. 2, art. 54 și 

art. 56
1
 alin.2 din LOJ. 

38
 Această atribuție a fost inclusă în mod greșit în această categorie, deoarece nu ține de 

administrarea instanțelor judecătorești, ci de activitatea proprie a CSM. 



Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii 
Pagina 25 

 

- e informat de președintele instanței cu privire la activitatea de generalizare a 
practicii judiciare şi de analiză a statisticii judiciare și cu privire la programul 
concediilor de odihnă anuale ale judecătorilor; 
- stabilește numărul necesar de judecători pentru fiecare instanţă, numărul de 
posturi vacante temporar care pot fi ocupate pe durată nedeterminată, repartizează 
posturile din fondul de rezervă;  
- aprobă alocarea și eventual micșorarea de către Parlament a mijloacelor financiare 
necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti; 
- inițiază convocarea Adunării Generale a Judecătorilor;  
- primește de la instanțe informaţii statistice referitoare la cauzele examinate în 
materie civilă, comercială, de contencios administrativ, contravenţională şi penală. 
- aprobă modelul ţinutei vestimentare şi al insignei judecătorilor. 

 

Constatare 1: Acordarea concediilor de odihnă anuale a preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti presupune o întrunire a Plenului CSM 
pentru o activitate care, de cele mai multe ori, este un formală. 
Propunere 1: Această atribuție ar putea reveni: președintelui instanței pentru 
vicepreședinte; președintelui curții de apel pentru președintele Judecătoriei; 
Președintelui CSJ pentru președinții curților de apel; și Președintelui CSM pentru 
Președintele CSJ. 

 

Constatare 2: Atribuția  de a colecta datele statistice de la instanțe aparține atât CSM, 
cât și Ministerului Justiției.  
Propunere 2: Există soft-uri performante care permit colectarea automată a datelor, 
fără implicarea omului, cele două instituții centrale putând afla instantaneu orice dată 
despre numărul și tipul de dosar soluționat de fiecare instanță și judecător39. Până la 
achiziționarea unui astfel de soft de către CSM, pentru eficientizarea activității ar 
trebui evitată dublarea de activități cu Ministerul Justiției. 

 
5. Atribuții referitoare la autoadministrarea consiliului40: 
 

- aprobă statul de personal al secretariatului CSM; 
- Preşedintele CSM coordonează activitatea Consiliului; 
- CSM are buget propriu, care este parte integrantă a bugetului de stat și Președintele 
CSM este ordonatorul mijloacelor financiare ale Consiliului. 

 
 

Secțiunea 2. Atribuții legislative 
 

Consiliului i-a fost delegată prin lege competența de a opera în domeniul legislativ de 
ordin secundar. Astfel, uneori legea precizează în mod expres că CSM va adopta un 
anumit regulament, alteori face referire la anumite criterii ce urmează a fi stabilite de 
CSM și pe care acesta a decis să le încorporeze tot într-un regulament.  
 

                                                             
39

 CSM din România deține un astfel de soft, dezvoltat chiar de această instituție. 
40

 Art. 6 și art. 27 alin. 1 din Legea CSM. 
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CSM are atribuții arătate în Legea CSM41: 
 

- aprobă regulamentele privind criteriile şi procedura de selectare a candidaţilor la 
funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă superioară, 
de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi de transferare 
a judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară; 
- aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului pentru  suplinirea funcţiilor 
vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi asigură 
organizarea şi desfăşurarea concursului; 
- aprobă acte normative întru executarea prevederilor legislaţiei din domeniul 
organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc.  

 

Constatare: Art. 8 alin. 2 din Legea CSM prevede că CSM poate sesiza Parlamentul, 
Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul cu privire la orice problemă care, potrivit 
legii, ţine de competenţa sa. Cu toate acestea, legea nu prevede în mod expres că 
celelalte puteri au obligația de a supune avizării de către CSM a proiectelor de acte 
normative care vizează sistemul de justiție și codurile țării42. 
Propunere: Să se prevadă în legea CSM atribuția acestei instituții de a aviza proiectele 
de acte normative sau inițiativele legislative care privesc sistemul de organizare 
judecătorească, statutul magistraților și codurile. În același timp, pentru a exercita 
efectiv această activitate de avizare a actelor normative, dar și pentru a  participa în 
comisiile ori în dezbaterile de la Ministerul Justiției sau Parlament, propun 
organizarea unui birou cu personal de specialitate în cadrul CSM. 

 
CSM are atribuții arătate în LOJ43: 
 

- aprobă regulamentul cu privire la constituirea completelor de judecată,  cel privind 
modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, cel privind criteriile de stabilire a 
numărului de judecători în instanţele judecătoreşti; 
- stabilește modul de înregistrarea audio şi/sau video a şedinţelor de judecată; 
- stabilește în regulamentul CSM procedura și condițiile de numire a judecătorilor de 
instrucție. 

 
CSM are atribuții arătate în Legea SEPCJ44: 
 

- aprobă regulamentul privind activitatea colegiului pentru selecţie; 
- aprobă regulamentul privind procedura şi criteriile detaliate de evaluare a 
performanţelor judecătorilor și pe cel privind activitatea colegiului de evaluare  

 
 

  

                                                             
41

 Cuprinse în art. 4 alin. 1 lit. c) și d) din Legea CSM și reluate în art. 2 alin. 3 Legea SEPCJ. 
42

 O oarecare dispoziție în acest sens există în Legea nr. 178/2014: Regulamentul privind selecția 
membrilor colegiului disciplinar este aprobat de MJ după consultarea CSM (art. 10 alin.  3). 
43

 Cuprinse în art. 6
1
 alin. 1

1
, art. 10 alin.5, art. 14 alin.1, art. 15 alin. 2

1
, art. 21 alin. 4. 

44
 Cuprinse în art.9 alin. 4, art. 14 alin. 2, art. 21 alin. 4. 
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Secțiunea 3. Atribuții jurisdicționale 
 
Aceste atribuții sunt arătate în Legea CSM45: 
 

- are în subordine colegiul disciplinar și inspecţia judiciară; 
- examinează contestaţiile împotriva hotărîrilor  adoptate de colegiul pentru selecţia 
şi cariera judecătorilor, de colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor şi de 
colegiul de disciplină; 
- aplică sancţiuni disciplinare în privinţa judecătorilor46; 
- validează hotărîrile colegiului disciplinar. 

 

Constatare 1: Curtea Constituțională a stabilit că, în examinarea contestațiilor, CSM 
acționează în calitate de primă autoritate, adică le examinează pe fond, cu respectarea 
tuturor garanțiilor prevăzute de art. 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului47. 
Nu se prevede ce se întâmplă dacă CSM constată greșeli de procedură în 
activitatea/hotărârea colegiului, ajungându-se astfel ca respectiva lucrare să se refacă 
în cadrul CSM, astfel că se ajunge ca Plenul Consiliului să înlocuiască un colegiu al său. 
Propunere 1: Este necesar ca legea să prevadă că, în cazul în care constată încălcarea 
procedurii de către colegiu, CSM ar putea returna lucrarea la colegiu pentru a fi 
refăcută. 

 

Constatare 2: Hotărârea CSM poate fi contestată, la rândul el, la CSJ, care o examinează 
în drept, adică în partea referitoare la procedura de emitere și adoptare (art. 25 din 
Legea CSM).  
Propunere 2: Aparent, este vorba de o verificare pe procedură. Considerăm greșită 
această interpretare având în vedere o recentă decizie a CCMd48 dar și pentru 
următoarele motive: hotărârea colegiului care este subordonat nu aparține unei 
entități distincte, ci este chiar hotărârea CSM; procedura de contestare a hotărârii 
colegiului trebuie interpretată ca un recurs grațios, care se adresează organului 
administrativ emitent sau celui ierarhic superior acestuia; de aici rezultă că numai 
atunci când hotărârea este atacată la CSJ ea este contestată în fața unei instanțe 
judecătorești, care are plenitudinea competenței de a verifica atât pe procedură, cât și 
în fond hotărârea contestată. 

 
1. Comentarii privind actuala lege 
 

În primul rând, trebuie lămurită implicarea și relația dintre colegiul disciplinar și 
a CSM în raport cu procedura disciplinară. Potrivit Constituției, CSM asigură aplicarea 

                                                             
45

 Cuprinse în art. 4 alin. 3 lit. b)-d), art. 4 alin. 6, art. 7, art. 7
1 
alin. 6 lit. c), art. 21, art. 22. 

46
 Este de reținut că CSM nu poate aplica în mod discreționar normele care consacră răspunderea 

disciplinară a judecătorilor (Hotărârea Curții Constituționale nr. 12/2011, publicată în M.Of. nr. 102 
din 18.06.2011). 
47

 Hotărârea nr. 21/2013, publicată în M.Of. nr. 262-267 din 22.11.2013, para 40. 
48

 Curtea Constituțională care a decis că  prin examinarea în drept a hotărârilor CSM se înțelege 
„verificarea deplină a respectării de către CSM, în procesul examinării pe fond a contestărilor și de 
adoptare a deciziilor, a tuturor garanțiilor procedurale prevăzute de art. 6 para. 1 din CEDO” – a se 
vedea Hotărârea nr. 17/2013, publicată în M.Of. nr. 177-181 din 16.08.2013, para.43. 
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sancțiunilor disciplinare în privința judecătorilor, însă legea conferă atribuții în 
domeniul stabilirii răspunderii disciplinare și aplicării de sancțiuni și Colegiului 
Disciplinar.  
 

Însăși jurisprudența Curții Constituționale pare contradictorie. Astfel, într-o 
hotărâre ea stabilește că „CSM este instanță disciplinară, care poate reține în sarcina 
judecătorului săvârșirea unei abateri disciplinare după ce stabilește dacă sunt 
întrunite elementele constitutive ale acesteia, respectiv latura obiectivă și cea 
subiectivă”49. Într-o altă hotărâre, Curtea stabilește că CSM și colegiul disciplinar sunt 
instanțe disciplinare, având atribuțiile descrise mai sus50. În fine, într-o nouă hotărâre 
Curtea precizează că examinarea acțiunii disciplinare este competența exclusivă a 
colegiului disciplinar, căruia îi revine sarcina de a emite hotărâri motivate, cu 
menționarea probelor și aplicarea sancțiunilor disciplinare (para. 36); apoi, după ce 
citează Legea CSM potrivit căreia CSM are atribuția de a aplica sancțiuni disciplinare în 
privința judecătorilor (para. 37), Curtea conchide în mod curios că dreptul decizional 
privind aplicarea sancțiunii disciplinare față de judecător aparține colegiului 
disciplinar și CSM (para. 41)51. 
 

În legătură cu atribuțiile disciplinare, Legea CDRDJ acordă membrilor CSM priviți 
individual dreptul de a intenta procedura (art. 10), de a contesta hotărârea colegiului 
disciplinar (art. 23) sau de a propune anularea sancțiunii disciplinare înainte de 
termen (art. 24 alin. 2). Colegiul disciplinar este în subordinea CSM. În această situație, 
se ajunge ca organul de tutelă (CSM) să declanșeze procedura disciplinară, organul 
subordonat (Colegiul disciplinar) să soluționeze cauza disciplinară, apoi din nou 
organul de tutelă să verifice hotărârea organului subordonat. Or, între funcția de 
„învinuire” și cea de „judecată”, inclusiv în materie disciplinară, trebuie să existe o 
separarea a lor, pentru a asigura un caracter de echitate a procedurii potrivit art. 6 din 
CEDO52. 
 

Este de remarcat că nu există vreo consecință a sancționării disciplinare a 
judecătorului – acest lucru va fi corectat prin noua lege care prevede că în perioada de 
acțiune a sancțiunii disciplinare judecătorul nu poate fi transferat, promovat, numit în 
funcție de conducere (art. 7 alin. 5) 
 

Constatare: Membrii ne-judecători sunt, de regulă avocați și e posibil ca aceștia să să 
reprezinte clienți în fața unor judecători împotriva cărora să inițieze apoi procedura 
disciplinară. De asemenea, membrii colegiului disciplinar care sunt judecători pot fi 
implicați în procedura disciplinară împotriva judecătorului a cărui hotărâre 
judecătorească tocmai au verificat-o. 

                                                             
49

 Hotărârea nr. 12/2011, publicată în M.Of. nr. 102 din 18.06.2011. 
50

 Hotărârea nr. 28/2010, publicată în M.Of. nr. 254-256 din 24.12.2010. 
51

 Hotărîrea Curții Constituționale nr. 9/2012, publicată în M.Of. nr. 149-154 din 20.07.2012 
52

 Inclusiv recomandările de la Kiev prevăd: „26. Va exista un organ independent special (instanţă, 
comisie sau consiliu) pentru a se pronunţa asupra cazurilor de disciplină judiciară. Organele care se 
pronunţă asupra cazurilor de disciplină judiciară nu trebuie să aibă competenţa de a le iniţia, sau să 
includă ca membri persoane care le pot iniţia”. 
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Propunere: Să se prevadă interdicția ca membrii CSM să inițieze acțiuni disciplinare în 
cauzele în care au un interes personal. 

 
 
2. Comentarii privind noua lege 
 

De la 1 ianuarie 2015 va intra în vigoare un nou act normativ: Legea nr. 
178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor53.  
 
Aparent, ea constituie o evoluție în materie, în primul rând prin faptul că declară 
Colegiul disciplinar ca fiind un organ independent (art. 8 alin. 1). În mod curios însă, 
sunt dispoziții legale care creează dependențe ale acestui colegiu de alte organisme. 
Astfel, CSM aprobă Regulamentul cu privire la activitatea colegiului disciplinar (art. 8 
alin. 3); ministrul justiției organizează concursul și numește membrii care sunt 
reprezentanți ai societății civile, iar CSM are reprezentanți în comisia de selecție a 
candidaților pentru colegiu civile (art. 10 alin. 3); CSM asigură activitatea 
organizatorică și lucrările de secretariat ale colegiului (art. 16 alin. 1); Colegiul 
disciplinar prezintă CSM un raport anual de activitate (art. 17); la Secretariatul CSM se 
depun sesizările împotriva judecătorilor (art. 21 alin. 1); Inspecția Judiciară din cadrul 
CSM face verificările cu privire la aspectele din sesizare (art. 21 alin. 2); hotărârile 
Colegiului se publică pe site-ul CSM (art. 35 alin 4); hotărârea de eliberare din funcție 
se trimite la CSM pentru a se înainta la Președintele țării/Parlamentului (art. 38 alin. 
1). Practic, din aceste norme rezultă fără dubiu că se păstrează relația de subordonare 
a Colegiului disciplinar față de CSM. 
 

Încă nu este clar cine plătește indemnizația de ședință a membrilor Colegiului de 
disciplină care sunt reprezentanți ai societății civile (art. 13 alin. 3). 
 

Constatare: Legea arată expres că acest Colegiu are competența de a aplica sancțiuni 
disciplinare judecătorilor, ceea ce pune problema compatibilității cu art. 123 alin. 1 
din Constituție în interpretarea dată de  Curtea Constituțională, după cum am arătat 
mai sus, potrivit căruia această competență trebuie să revină (și) CSM.  
Propunere: Pentru a evita o decizie de neconstituționalitate și astfel, a evita un blocaj 
instituțional, propun fie eliminarea din lege a colegiului disciplinar și transformarea 
CSM într-un veritabil și unic organ competent în materie disciplinară, fie eliminarea 
din Constituție a atribuțiilor CSM în materie disciplinară. 

 
Potrivit Notei Informative care însoțește proiectul, legea și-a propus să creeze un 

sistem efectiv și transparent de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor – 
definind clar acțiunile sau inacțiunile ce constituie abateri disciplinare, reglementând 
proporționalitatea sancțiunilor disciplinare, fortificând calitatea procedurilor 
disciplinare –, fără ca acest sistem să influențeze sau să interfereze cu activitatea 
judecătorului de înfăptuire a justiției. Câteva obiecțiuni cu privire la noua lege se pot 
ridica: 
 
                                                             
53

 Publicată la 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246. 
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a. Abateri disciplinare 
- abaterea disciplinară constând în „încălcarea normelor imperative ale legislației 

în procesul de înfăptuire a justiției” poate da naștere la urmărirea disciplinară a unui 
judecător pentru modul în care soluționează o cauză, lucru interzis de principiile care 
garantează independența justiției. Cel nemulțumit de măsurile sau hotărârea unui 
judecător le poate contesta pe căile legale judiciare (excepții, apel, recurs), nu prin 
plângere la CSM. Plângerea disciplinară nu poate viza decât conduita judecătorului, 
astfel că dacă va fi păstrată această abatere, ea ar trebui să pună accept nu pe faptă, ci 
pe reaua-voință sau neglijența gravă a judecătorului. De altfel CCMd s-a pronunțat în 
sensul că judecătorii beneficiază de imunitate în exercitarea funcției, astfel că anularea 
sau modificarea hotărârii judecătorești nu este un temei determinant pentru 
sancționarea judecătorului”54. De asemenea, Curtea a arătat că sentințele și hotărârile 
judecătorești pot fi verificate doar de către instanțele judecătorești, nu de colegiul 
disciplinar și CSM care, dacă apreciază supra legalității hotărârii și a corectitudinii 
aplicării legislației, își arogă atribuțiile organului de înfăptuire a justiției55; 

- abaterea disciplinară constând în „atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire 
a justiției față de colegi, avocați, experți, martori sau alte persoane” este cuprinsă în 
noua abatere disciplinară „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității 
profesionale ori prestigiului justiției, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau 
în afara acestora”. 
 
 
b. Componența colegiului 

- membrii colegiului disciplinar (de acum 9 în loc de 10) cuprinde și patru 
persoane din societatea civilă (dar nu neapărat profesori de drept) care sunt 
desemnate prin concurs organizat de MJ. Consider că implicarea MJ în această 
procedură nu este oportună, în contextul discuțiilor despre evitarea oricărei 
intruziuni politice în activitatea magistraților și, deci, inclusiv a organului de auto-
administrare. Apoi, nu se precizează care sunt criteriile după care trebuie desemnați 
acești reprezentanți. În fine, e posibil ca unii din membri colegiului să fie avocați de 
carieră și să pledeze cazuri în fața judecătorului împotriva căruia ulterior decid să 
inițieze procedura disciplinară – acest lucru ar trebui evitat pentru a nu da naștere la 
presiuni asupra judecătorilor în fața căruia pledează un membru CSM sau un membru 
al colegiului disciplinar. De asemenea, cum membrii care sunt judecători nu au 
activitate permanentă, ar fi posibil ca ei să inițieze procedura disciplinară împotriva 
colegilor ale căror hotărâri le-au verificat în căile de atac, ceea ce iar nu este de primit; 

- membrii înlocuitori: nu se specifică în ce situații aceștia îi pot înlocui pe membrii 
titulari; 

- Colegiul disciplinar cuprinde două subdiviziuni: completul de admisibilitate și 
plenul. Credem că admisibilitatea poate fi verificată chiar de către Inspecția Judiciară 
(IJ), nu e nevoie de un complet special din cadrul colegiului disciplinar. În măsura în 
care IJ va fi alcătuită numai din judecători detașați și va fi posibilă contestarea deciziei 
IJ de clasare la colegiul disciplinar, necesitatea de a verifica admisibilitatea va 
dispărea. 

                                                             
54

 Hotărârea Curții Constituționale nr. 12/2011, publicată în M.Of. nr. 102 din 18.06.2011. 
55

 Hotărârea Curții Constituționale nr. 28/2010, publicată în M.Of. nr. 254-256 din 24.12.2010. 
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c. Procedura disciplinară 

- în noua procedură disciplinară vor fi implicate șase organisme, făcând lucrurile 
și mai complicate față de vechea reglementare: Inspecția Judiciară face verificări, 
completul de admisibilitate verifică lucrările Inspecției, plenul Colegiului disciplinar 
soluționează contestațiile privind respingerea sesizării de către completul de 
admisibilitate, Colegiul Disciplinar judecă sesizarea completului de admisibilitate, CSM 
judecă contestația la hotărârea Colegiului, completul de 5 judecători al CSJ judecă 
contestația împotriva hotărârii CSM și pe procedură, și pe fond. Considerăm că e o 
procedură prea birocratică, care ar putea fi gândită mult mai simplu: un organ de 
triere care face verificări cu privire la sesizări, reținându-le pe cele care se referă la 
abateri disciplinare (Inspecția Judiciară), un organ de judecată a acestora fapte și de 
sancționare (Colegiul disciplinar sau CSM, dar nu amândouă56), o instanță de judecată 
care să verifice pe procedură și pe fond soluția de sancționare (CSJ); 

- în procedura de soluționare a contestației împotriva hotărârii de respingere a 
sesizării de către completul de admisibilitate, Plenul colegiului disciplinar poate 
admite contestația și prelua cauza disciplinară spre examinare în fond (art. 29 alin. 2 
lit.b). Or, în această situație, sunt de opinie că membrii colegiului participanți la 
soluționarea contestației sunt incompatibili să judece pe fond cauza disciplinară, 
întrucât s-au antepronunțat cel puțin în mod tacit. Dacă adăugăm aici și pe cei trei 
membri din completul de admisibilitate care deja și-au spus părerea în mod explicit, 
rezultă că nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru judecarea în condiții de 
imparțialitate a cauzei disciplinare57. De asemenea, membrii CD care sunt și judecători 
la CSJ nu ar trebui să poată soluționa contestația la instanța supremă; 

- legea permite în fața Colegiului desfășurarea unei proceduri contradictorii între 
persoana care a depus sesizarea și judecătorul vizat, la care participă obligatoriu și 
reprezentantul Inspecției Judiciare (art. 31 alin.1). Acest lucru e inadmisibil: dacă 
persoana care a depus sesizarea e chiar un justițiabil și procedura de judecată e în 
curs, pe de o parte poate fi o hărțuire a judecătorului, pe de altă parte justițiabilul va 
avea motive să obțină înlăturarea judecătorului din cauza sa pe temei de dușmănie. 
Dacă persoana care a depus sesizarea este un membru CSM, înseamnă că el va susține 
cauza și colegii săi o vor soluționa cauza, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la 
exigențele aparenței de imparțialitate. Dacă Inspecția este cea care a sesizat, atunci 
cum ea este subordonată CSM, din nou sunt motive de suspiciuni. Cel mai bine ar fi ca 
Inspecția să fie autonomă, în afara sau cel mult pe lângă Consiliu și să exercite rolul de 
urmărire disciplinară, întocmai după cum are Procuratura rol de urmărire penală. 
Oricum, este exclus ca un justițiabil sau un membru CSM să susțină cauza disciplinară 
în fața consiliului disciplinar; 

                                                             
56

 De altfel, Avizul 10 din 2007 al CCJE, care a fost luat în considerare la întocmirea proiectului de 
lege, prevede că hotărârea comisiei disciplinare trebuie să fie supusă unui recurs la o instanță de 
judecată (pct. 64). 
57

 Or, independența și imparțialitatea sunt trăsături care trebuie să caracterizeze organul cu atribuții 
în materie disciplinară, după cum rezultă din hotărârea din 9 ianuarie 2013 dată în cauza Oleksandr 
Volkov c. Ucrainei. 
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- în procedură este implicat un judecător raportor. Având în vedere că este o 
judecată în primă instanță, nu în recurs, nu vedem necesitatea acestui judecător 
raportor. Cauza ar trebui susținută de Inspecție în contradictoriu cu judecătorul vizat. 

- s-a eliminat procedura de validare a soluțiilor Colegiului disciplinar, deci de data 
aceasta nu vor mai ajunge automat în fața CSM toate hotărârile. Teoretic, aceasta 
înseamnă că hotărârile de respingere a acțiunii disciplinare nu vor ajunge în fața CSM 
decât dacă le contestă cel care a depus sesizarea (art. 39 alin. 1). Oricum, legea nu 
prevede persoanele participante în fața CSM: de exemplu, dacă judecătorul 
formulează contestația, nu reiese dacă persoana care a depus sesizarea trebuie sau nu 
să participe. După noi, este de neacceptat o procedură care să implice o confruntare 
între justițiabil și judecător. 
 

Potrivit noii legi, Inspecția nu poate da o soluție de clasare/respingere a sesizării 
dacă aceasta este neîntemeiată sau tardivă, ci acest rol revine completului de 
admisibilitate a Colegiului disciplinar (art. 27 alin. 1). Nu vedem de ce această soluție 
nu ar putea fi dată chiar de Inspecție, ceea ce ar simplifica procedurile. 

 
 

 
 

CAP. IV STRUCTURA CSM 
 

1. Componența 
 

Secțiunea a 2-a a Capitolul IX din Constituție este rezervată expres Consiliului. În 
art. 122 se stabilește componenţa CSM, din care fac parte membri aleși – judecători și 
profesori titulari - pentru 4 ani, respectiv membri de drept - Preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.  
 

Constatare: Cu privire la membrii de drept, e posibil ca uneori aceștia să nu poată 
participa la ședința CSM, ceea ce poate afecta cvorumul de prezență la ședință.  
 
Propunere: Pentru asigurarea funcționării în bune condiții a CSM, ar trebui ca, în caz 
de lipsă ocazională a membrilor de drept sau de vacanță a postului, să fie permisă 
prezența înlocuitorilor de drept (adjunct, vicepreședinte)58. Aceasta pentru că 
membrii ex officio sunt în CSM nu în calitate intuitu personae, ci ca reprezentanți ai 
instituțiilor pe care le conduc. 

 
Legea CSM stabilește numărul membrilor Consiliului. Astfel, CSM are 12 membri: 6 

sunt judecători aleși de colegii lor (la care se adaugă 2 membri supleanți), 3 sunt 

                                                             
58

 Așa s-a procedat în practică, în perioada 2010-2011, cu președintele  CSJ. Curtea 
Constituțională a considerat că nu este de competența sa să dea o soluționare aceste probleme, 
dar a remarcat că există texte legale care permit înlocuirea Ministrului justiției, Procurorului General 
și Președintelui CSJ cu viceministrul, primul-adjunct, respectiv vicepreședintele pentru realizarea 
sarcinilor în cadrul instituțiilor pe care le conduc. 
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profesori titulari de drept59 aleși de Parlament și 3 sunt membrii de drept prevăzuți de 
Constituție.  
 

Art. 3 alin. 7 prevede că la alegerea în calitate de membru al CSM, persoanele care 
ocupă funcţii administrative, în termen de 30 de zile de la data alegerii, depun cerere de 
suspendare a activităţii administrative pe perioada exercitării mandatului de membru 
al CSM.  
 

Constatare: Judecători care ocupă o funcție de conducere au un mandat de 4 ani, dar și 
mandatul de membru CSM este tot pentru 4 ani. Rezultă că, teoretic, o instanță ar 
trebui să funcționeze fără președintele numit de Președinte/Parlament care a câștigat 
acest drept, ce ar trebui înlocuit de un președinte interimar numit de CSM și după 
expirarea mandatului de membru CSM președintele inițial să își reia mandatul.  
 
Argument internațional: pct. 7 Recomandările de la Kiev: „7. Atunci cînd preşedintele 
unei instanţe este numit în Consiliu, el sau ea trebuie să demisioneze din funcţia de 
preşedinte al instanţei”. 
 
Propunere: Pentru a se asigura funcționarea instanței și un management eficient, o 
soluție ar putea fi ca la acceptarea funcției de membru CSM mandatul de președinte să 
înceteze fie de drept, fie prin demisie obligatorie. 

 
 
2. Conducerea  
 

Conducerea CSM revine președintelui, iar în lipsa acestuia unui membru al 
consiliului60 numit prin hotărâre a CSM (art. 5 Legea CSM). 
 

Constatare 1: Rolul administrativ al președintelui CSM este foarte mare. Cu toate 
aceste, el nu beneficiază de un ajutor și de un cabinet propriu.  
 
Propunere 1: Pentru desfășurarea unei activități eficiente, Președintele CSM are 
nevoie să fie ajutat: 
- de un vicepreședinte: acesta poate prelua o parte din sarcinile președintelui, 
delegate în mod expres de el; în plus, vicepreședintele îl va înlocui pe președinte în caz 
de lipsă, fără a mai fi nevoie de desemnarea de fiecare dată a unui înlocuitor ales 
- de cel puțin de un consilier căruia să îi revină sarcini specifice, cum ar fi: fixarea 
întâlnirilor, stabilirea audiențelor, pregătirea discursurilor, întocmirea adreselor etc. 

 

Constatare 2: Sunt atribuții care revin CSM deși ele nu au legătură directă cu cariera 
magistraților sau activitatea instanței, ci sunt mai degrabă chestiuni administrative. 
Or, rezolvarea lor de către Plenul CSM doar îngreunează activitatea acestuia. 

                                                             
59

 Este de remarcat că în Constituție nu se prevede că profesorii sunt de drept. Oricum „societatea 
civilă” e redusă doar la corpul academic. 
60

 Atât timp cât lege prevede că președintele nu poate fi din rândul membrilor de drept, credem că 
aceeași rațiune ar trebui aplicată și în cazul înlocuitorului său. 
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Propunere 2: Transferarea de la Plenul CSM la președintele instanței a unor atribuții 
precum: aprobarea și rechemarea din concediul de odihnă, suspendarea pe perioada 
concediului de maternitate, aprobarea decontării chiriei, aprobarea a delegațiilor în 
străinătate. 

 
3. Colegiile 
 

Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor, colegiul de evaluare a 
performanţelor judecătorilor și colegiul disciplinar sunt în subordinea CSM potrivit 
legii cadru (art. 7 Legea CSM)61.  
 

Prin subordonare se înțelege că aceste entități nu au autonomie (de altfel nici nu au 
personalitate juridică), ele fiind dependente de CSM care are atribuții în ce privește 
organizarea și funcționarea lor. Această relație de subordonare este explicată în 
următoarele norme: membrii primelor două colegii sunt numiți, potrivit competenței 
sale, de CSM62 (art. 4 alin. 1 lit g Legea CSM); CSM examinează contestațiile la 
hotărârile celor trei colegii putând să le mențină, modifice sau dispune reluarea 
procedurii (art. 4 alin 2 lit. e, art. 4 alin. 3 lit. b, art. 22); CSM validează hotărîrile 
colegiului disciplinar putând să le mențină, să le modifice sau să le invalideze (art. 4 
alin. 3 lit. b și d, art. 21 Legea CSM); pe site-ul CSM se publică hotărârile colegiului 
pentru selecție și al colegiului de evaluare (art. 10 alin.4 și art. 22 alin. 4 Legea SEPCJ) 
și ale colegiului disciplinar (art. 20 alin.4 Legea CDRDJ); CSM asigura baza tehnico-
materială, personalul pentru efectuarea lucrărilor și secretarii colegiului pentru 
selecție și celui de evaluare (art. 26 Legea SEPCJ), respectiv baza tehnico-materială63 
și personalul pentru întocmirea lucrărilor de secretariat ale colegiului disciplinar (art. 
26 alin. 3 și art. 25 alin. 1 Legea CDRDJ).64 Sub acest aspect, se poate chiar discuta dacă 
colegiile și Inspecția Judiciară ar putea emite singure hotărâri și dacă nu cumva doar 
CSM ar fi cel îndrituit să o facă în domeniile ce revin în competența lor – de exemplu, 
potrivit legii actuale răspunsurile trimise petenților nici măcar nu sunt trimise de 
inspectori, ci de un membru CSM. 
 

Selectarea în funcția de judecător, transferul, promovarea, numirea în funcţia de 
preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti65 şi eliberarea din funcţie 
se face de CSM în baza recomandărilor colegiului pentru selecţia şi cariera 
judecătorului (art. 19 alin. 2 și art. 20 alin. 31).  
 
                                                             
61

 O incoerență legislativă am sesizat în legătură cu colegiul pentru selecție declarat „în subordinea” 
CSM (art. 3 alin.1 Legea SEPCJ) și colegiul de evaluare care se constituie „pe lângă” CSM (art. 15 
alin. 1 Legea SEPCJ). 
62

 Legea specială stabilește că în colegiul de selectare numai reprezentanții societății civile sunt cei 
selectați și numiți de CSM (art. 4 alin. 2 Legea SEPCJ), iar în colegiul de evaluare reprezentanții 
societății civile  și doar 2 membri judecători (art. 16 alin. 1 Legea SEPCJ). 
63

 Inclusiv ședințele colegiilor se desfășoară la sediul CSM. 
64

 În timp ce Legea SEPCJ vorbește de „angajații secretariatului CSM”, Legea CDRDJ menționează 
„colaboratorii aparatului CSM”. Credem că e doar o incoerență legislativă. 
65

 Cu privire la numirea în funcția de conducere la instanță, am sesizat o reglementare dublă cu 
același conținut: art. 19 alin. 2 și art. 20 alin. 3

1
 din Legea CSM.   
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Constatare: Există o contradicție între textele legale:  art. 10 alin.2 din LSJ arată că 
„Candidaţii la funcţia de judecător sînt selectaţi de colegiul pentru selecţia şi cariera 
judecătorilor”, iar art. 19 alin.2 din Legea CSM că „Selectarea candidaţilor (….) se face 
de către Consiliul Superior al Magistraturii în baza hotărîrii colegiului pentru selecţia 
şi cariera judecătorilor”. Legea spune că hotărârea CSM este motivată. În practică s-au 
înregistrat cazuri când CSM nu a fost de acord cu recomandarea Colegiului, preferând 
un alt judecător decât cel propus de Colegiu, dar motivele pentru care s-a făcut acest 
lucru nu rezultă din conținutul hotărârii. 
 
Argument internațional: pct. 3 Recomandările de la Kiev: „Cu excepţia cazului în care 
există un alt organ independent abilitat cu această sarcină, o comisie separată de 
experţi ar trebui să fie creată pentru a desfăşura examenele în scris şi oral în procesul 
de selectare judiciară. În acest caz competenţa Consiliului judiciar ar trebui să se 
limiteze la verificarea corectitudinii respectării procedurilor şi la desemnarea 
candidaţilor selectaţi de către comisie sau de a-i recomanda autorităţii de numire”. 
 
Propunere: Pentru asigurarea unei funcționări corecte a CSM, ar trebui lămurit cine 
are autoritatea finală de a face această selecție: Colegiul – și atunci CSM nu poate decât 
valida din punct de vedere formal hotărârea acestuia; sau CSM – și atunci colegiul nu 
face decât o propunere. Oricum, cariera unui judecător trebuie să fie caracterizată de 
meritocrație66, nu de arbitrariu, astfel că hotărârea CSM trebuie motivată. Atunci când 
CSM nu își însușește opinia Colegiului și optează pentru o altă persoană decât cea 
propusă de Colegiul, hotărârea sa trebuie să conțină criteriile obiective potrivit căreia 
s-a decis astfel. 

 
 
4. Inspecția Judiciară 
 

IJ este parte din structura staff-ului CSM. În prezent sunt 5 inspectori în această 
structură. 
 

Constatare 1: nu toți inspectorii sunt judecători, iar unii din cei care sunt judecători 
pot activa la Judecătorie. 
 
Propunere 1: Pentru a nu se ajunge la situația în care un jurist să verifice activitatea 
sau conduita unui judecător, ar trebui ca toți membrii din IJ să fie judecători detașați 
din instanțe sau judecători pensionați. Având în vedere că inspectorii trebuie să 
verifice și pe judecătorii de la instanțele superioare, inclusiv de la CSJ, se impune 
necesitatea fie a selectării inspectorilor din rândul judecătorilor de la Curțile de apel și 
de la CSJ, fie cel puțin a îndeplinirii unei condiții de vechime minimă pentru a ocupa 
funcția de inspector. În fine, inspectorilor judiciari trebuie să li se asigure condiții de 
pregătire profesională (având în vedere că verifică inclusiv activitatea instanței 
supreme) și de specialitate (de exemplu, în materie etică sau disciplinară). 
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  Art 10 alin. 1 din LSJ: „Procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător se desfăşoară 
potrivit unor criterii obiective bazate pe merit, ţinînd seama de pregătirea profesională, de 
integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor”. 
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Constatare 2: Atunci când Ministrul Justiției sau Procurorul General intentează 
acțiunea disciplinară, Inspecția Judiciară este evitată. Acest lucru generează o 
inechitate, cel puțin prin faptul că creează impresia că acești doi titulari ar fi favorizați. 
Este adevărat că instanța de contencios constituțional a stabilit că nu se încalcă 
prevederile constituționale prin prevederea legală care permite Procurorului General 
să inițieze procedura disciplinară cu privire la un judecător67, însă credem că acest 
mecanism poate deveni un factor de presiune asupra judecătorilor cel puțin pentru 
cauzele în curs care, știind că riscă să fie cercetați disciplinar la cererea Procurorului 
General, vor tinde – cel puțin la nivel de aparență - să favorizeze partea acuzatoare în 
procesul penal. 
 
Propunere 2: Pentru evitarea unor aparențe de favoritism, nu ar trebui să se permită 
celor doi să inițieze acțiuni disciplinare atunci când sunt părți în dosarele soluționate 
de judecătorii împotriva cărora se demarează aceste cercetări. 

 

Constatare 3: Inspectorul-șef și inspectorii sunt selectați de CSM. Toți inspectorii, 
inclusiv inspectorul-șef, redactează nu doar lucrările proprii, ci inclusiv adresele către 
instanțe. Nu există norme cu privire la repartizarea lucrărilor către Inspecție.  
 
Propunere 3: Pentru a eficientiza instituția, trebuie crescută autonomia ei 
(independența operațională) și luate măsurile administrative care se impun. Trebuie 
reglementate criteriile de desemnare și motivele de revocare a inspectorului-șef, 
precum și cine exercită atribuțiile inspectorului șef în caz de lipsa a acestuia. IJ trebuie 
să aibă propriul secretariat (în prezent e nevoie de cel puțin un funcționar). Lucrările 
trebuie distribuite către inspectori nu de Președintele CSM, ci de inspectorul-șef 
(recent s-a instaurat această practică, dar nu există reglementări scrise). Trebuie 
mărit numărul de inspectori care pe noua lege vor primi mai multe atribuții în 
competență; de asemenea, trebuie adaptate termenele de efectuare a lucrărilor68. 

 
 
5. Secretariatul 
 

Staff-ul CSM69 se compune din Secretariat care asigură asistenţa organizatorică şi 
administrativă a activităţii CSM şi a organelor din subordinea Consiliului. E condus de 
un șef. Actualul șef este un nod de informații pentru CSM și supraîncărcat cu atribuții. 
Secretariatul e alcătuit la rândul său din două direcții: Direcţia generală 
autoadministrare judecătorească compusă din funcționari publici (aceasta are atribuții 
pentru sarcinile CSM în raport cu exteriorul) şi Direcţia administrativă compusă din 
funcționari publici și personal contractual (aceasta are atribuții doar cu privire la 
însăși instituția CSM).  

                                                             
67

 Hotărîrea Curții Constituționale nr. 9/2012, publicată în M.Of. nr. 149-154 din 20.07.2012. 
68

 De exemplu, legea prevede un termen de 30 zile pentru finalizarea verificărilor. În același timp, 
un judecător are dreptul la 45 zile de concediu de odihnă. Prin urmare verificările făcute în perioada 
concediului ar fi imposibil de efectuat, căci solicitarea explicațiilor de la judecător este obligatorie. 
69

 Art. 27, art. 27
1
 , art. 27

2
 și art. 27

3
 din Legea CSM. 
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Constatare 1: În momentul de față CSM are 38 persoane în staff, număr considerat 
insuficient pentru îndeplinirea sarcinilor de către CSM (de exemplu, în domeniul 
bugetului CSM și al instanțelor lucrează doar două persoane). Din păcate, salariile mici 
(angajații sunt plătiți ca și funcționari publici, nu li se plătesc orele suplimentare) și 
programul aglomerat al angajaților CSM fac ca aceste posturi să nu fie atractive. 
 
Propunere 1: Mărirea numărului de persoane care să deservească secretariatul CSM și 
cointeresarea lor prin creșterea salariului. 

 

Constatare 2: Din structura CSM lipsește un birou de sinteze (care să asigure 
desfășurarea ședințelor CSM și a colegiilor, și motivarea soluțiilor CSM), un birou de 
contencios și achiziții (alcătuit din consilieri juridici care să avizeze actele din CSM din 
punct de vedere al legalității și care să reprezinte CSM în justiție, respectiv care să se 
ocupe de achizițiile publice pentru CSM), un birou de programe (care să monitorizeze 
îndeplinirea obligațiilor CSM asumate prin diverse programe și strategii70, care să se 
ocupe conceperea de proiecte și de relațiile internaționale) și un birou de audit (deși 
există o Legea pentru auditul intern care ar fi presupus înființarea unui astfel de 
birou). 
 
 
Propunere 2: Reorganizarea secretariatului CSM și înființarea acestor structuri care să 
cuprinsă minim două persoane. 

 
Ar trebui să fie posibilă și detașarea unor judecători, grefieri sau asistenți 

judiciari în Consiliu, care au mai multă experiență și care ar putea ajuta Consiliul de 
exemplu în structurile care se ocupă de redactarea hotărârilor CSM, contenciosul 
administrativ sau relațiile internaționale. Angajații CSM ar trebui să beneficieze de 
instruire, fie la INJ, fie la MJ. 
 
Regulamentul intern al CSM ar trebui să lămurească relația dintre Președinte și 
membrii CSM, pe de o parte și cu staff-ul, pe de cealaltă parte. 
 

Constatare 3:  Datele privind cariera magistraților (recrutare, promovare, instruire 
etc) sunt colectate manual. De asemenea, mapele profesionale se păstreaă în format 
print iar spațul arhivei este redus. 
 
Propunere 3: Alcătuirea unei baze electronice de date cu toate informațiile necesare 
cu privire la judecători. 

 
  

                                                             
70

 De exemplu, CSM este parte dintre toți pilonii Strategiei de reformă a sectorului de justiție 2011-
2016 aprobată prin Legea nr. 231/2011. 
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CAP. V FUNCȚIONAREA CSM 
 

1. Colegialitate 
 
CSM este organ colegial care îşi exercită atribuţiile în plen (art. 15 alin. 1 Legea CSM). 
 
 
2. Cvorumul  
 
La ședință trebuie să participe cel puțin 2/3 din membrii CSM (art. 15 alin.2). Hotărârile 
se adoptă  cu votul  majorităţii membrilor CSM (art. 24 alin. 1).  
 

Constatare: Legea nu este formulată clar: nu se înțelege dacă cvorumul necesar 
adoptării unei hotărâri se referă la totalul membrilor CSM sau doar la cei prezenți. 
 
Propunere: Pentru evitarea blocajelor, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii 
trebuie raportat la numărul membrilor prezenți la ședință. 

 
 
3. Consemnarea lucrărilor 
 

Constatare 1: Lucrările în şedinţă ale Consiliului Superior al Magistraturii se 
consemnează în proces-verbal şi se fixează în stenogramă.  (3) În procesul-verbal  se vor 
consemna:  prezenţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a altor 
participanţi  la şedinţă, conţinutul dezbaterilor şi hotărîrea adoptată, problemele puse 
la vot şi rezultatele votării.  (4) Procesul-verbal se întocmeşte în decursul a 3 zile, se 
semnează de preşedintele şedinţei şi de secretar (art. 26 alin.2-4).  
 
Propunere 1: În condițiile în care ședința se înregistrează audio-video 71 , 
stenografierea nu mai este necesară, iar procesul verbal ar trebui să fie limitat doar la 
prezența membrilor CSM şi a altor participanţi  la şedinţă și rezultatul votării asupra 
tuturor chestiunilor supuse votului, după care acest proces-verbal trebuie publicat pe 
site-ul instituției. 

 

Constatare 2: Secretariatul ședințelor CSM este asigurat de personal de la cele două 
direcții, prin rotație.  
 
Propunere 2: Întrucât activitatea cea mai importantă a CSM este cea desfășurată în 
ședințele plenului, trebuie înființat un birou specializat pentru asigurarea 
secretariatului ședințelor. Acesta ar trebui să cuprindă 2- 3 oameni care să se ocupe și 
de pregătirea materialelor pentru ședință, și de încheierea procesului-verbal al 
ședinței și de motivarea hotărârilor CSM. 

 
  
                                                             
71

 Şedinţele CSM se înregistrează prin utilizarea mijloacelor video şi audio şi se consemnează în 
procese-verbale, care se plasează pe pagina web a Consiliului. (art. 8

1
 alin. 5 Legea CSM). 



Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii 
Pagina 39 

 

4. Adoptarea hotărârii 
 
Hotărârile se adoptă  cu vot deschis (art. 24 alin. 1).  
 

Constatare: Hotărârile CSM pot viza activități administrative care privesc activitatea 
instanțelor sau a CSM, dar și persoane. 
 
Propunere: Dacă în problemele administrative, curente, votul deschis e acceptabil, în 
privința votului asupra persoanelor votul ar trebui să fie secret, pentru a fi exercitat în 
deplină libertate de către fiecare membru al CSM. De asemenea, decanul de vârstă și 
președintele CSM ar trebui să își exprime ultimii opinia în cadrul deliberărilor, pentru 
a nu influența prin poziția lor votul celorlalți membri. 

 
5. Opinia separată 
 
În cazul în care un membru al CSM  face opinie separată, aceasta va fi motivată şi se va 
anexa la hotărîre fără a i se da citire (art. 24 alin. 4).  
 

Constatare: Această reglementare poate fi acceptabilă doar pentru hotărârile cu 
caracter jurisdicțional (de exemplu, în materie disciplinară); în restul cazurilor CSM se 
comportă ca un organism administrativ, hotărârile în acest caz neputând avea opinii 
separate, ci ele sunt expresia unui organism administrativ unitar. 
 
Propunere: Aplicarea acestei dispoziții legale numai cu privire la hotărârile date în 
materie disciplinară sau prin care se soluționează vreo contestație. 

 
6. Contestație 
 
Hotărîrile CSM pot fi contestate, la Curtea Supremă de Justiţie, de orice persoană 
interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la 
procedura de emitere/adoptare. Contestaţiile se examinează de un complet format din 9 
judecători (art. 25). 
 

Constatare: Contestația numai pe motive de procedură este firească pentru hotărârile 
administrative ale CSM (instanța judecătorească verifică legalitatea, nu și 
oportunitatea unui act administrativ).  
 
Propunere: Pentru hotărârile disciplinare ale CSM, care sunt hotărâri jurisdicționale, 
contestația trebuie să poată fi formulată atât pe procedură, cât și pe fond; la fel, 
aceleași considerente sunt valabile pentru contestația soluționată de CSJ cu privire la 
hotărârile colegiului. Însă nu ar trebui permis este CSJ să schimbe sancțiunea dată de 
CSM, căci s-ar ajunge ca organul judiciar să decidă în locul organului administrativ. În 
fine, dacă contestația este admisă și hotărârea CSM este anulată, trebuie să se prevadă 
regula trimiterii cauzei înapoi la CSM pentru a se relua dezbaterea și deliberarea în 
condiții legale. 
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7. Transparența (art. 81 Legea CSM) 
 

Mass-media are acces atât la informațiile privind activitatea CSM, cât și la ședinţele 
CSM care sînt publice72. Agenda şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii, proiectele 
de hotărîri şi materialele adiţionale care urmează a fi supuse examinării se plasează pe 
pagina web a Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă. Hotărârile CSM și 
procesele verbale ale ședințelor CSM se publică pe site-ul CSM. 
 

Constatare 1: În privința ședințelor, se constată că cele în care sunt evaluați 
judecătorii de către colegiul de evaluare sunt publice (art. 21 alin. 2 Legea SEPCJ). 
Probabil și cele ale CSM în care se soluționează contestațiile sunt tot astfel.  
 
Propunere 1: Pentru prezervarea încrederii publice în judecători, aceste ședințe ar 
trebui ferite de publicitate. Prezența reprezentanților societății civile în rândul 
membrilor colegiului și al CSM sunt suficiente pentru a se asigura evitarea 
corporatismului și a suspiciunilor de favorizare a membrilor din propriul corp 
judecătoresc. 

 

Constatare 2: CSM a respectat cerința legală de a asigura participarea mass-mediei și a 
altor persoane interesate la ședințe, punând la dispoziție un spațiu adecvat în care se 
poate urmări transmiterea online a ședinței. 
 
Propunere 2: Pentru a se asigura o informare adecvată a celor din interiorul 
sistemului și acelor din exterior, ar trebui ca judecătorii și publicul să aibă acces la 
ședințele on-line sau la înregistrarea acestora. 

 

Constatare 3: Anual, CSM trebuie să întocmească un raport de activitate. În timp ce art. 
29 alin.2 Legea CSM face referire la Raportul de activitate al CSM și a sistemului 
judecătoresc pe anul precedent, în art. 233 alin. 1 lit. a LOJ se menționează doar de 
raportul anual de activitate al CSM.  
 
Propunere 3: Noi credem că din formularea primului text legal indicat se înțelege că 
este vorba de un singur raport cu două componente. Mai mult, întrucât CSM are în 
subordine patru entități (trei colegii și inspecția judiciară) și este deservită de un 
secretariat, credem că Raportul anual de activitate va trebui să cuprindă în partea I: 
activitatea Plenului CSM, Secretariatului CSM, Colegiilor subordonate CSM, Inspecției 
Judiciare73; iar în partea a II-a: activitatea instanțelor.  

 

                                                             
72

  Ședința nu este publică cînd, la cererea motivată a preşedintelui sau a cel puţin 3 membri ai 
Consiliului, se hotărăşte, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, ca şedinţele să fie închise şi cînd 
dezbaterea publică a chestiunilor incluse pe ordinea de zi ar putea să aducă atingere vieţii private a 
persoanelor. 
73

 De aceea, credem că trebuie modificate textele art. 27 din Legea SEPCJ și art. 20 alin. 4 Legea 
CDRDJ ca rapoartele anuale de activitate ale colegiului pentru selecție și de evaluare, respectiv 
colegiul disciplinar să fie cuprinse, după înaintarea lor, în Raportul de activitate al CSM. 
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Constatare 4: CSM are rol de purtător de cuvînt al sistemului judecătoresc. El prezintă 
publicului atât activitatea instanțelor, cât și activitatea sa proprie. Președintele CSM și 
purtătorul de cuvânt al instituției joacă un rol deosebit în această comunicare – sub 
acest aspect, apariția publică a Președintelui CSM în trei emisiuni televizate de la 
preluarea mandatului și reorganizarea informației pe site-ul CSM și deschiderea unui 
cont de FB sunt un real progres.  
 
Propunere 4: Pentru o informare corectă și în timp util a publicului cu privire la 
măsurile privind magistrații, ar trebui lămurit cine e responsabil de comunicarea 
pentru colegiile și inspecția judiciară aflate în subordinea CSM. Pentru a cunoaște 
deficiențele semnalate de mass-media și a reacționa rapid și adecvat, ar trebui ca 
biroul de presă să facă zilnic revista presei și să o trimită via e-mail la toți membrii 
CSM, inspectorii judiciari și responsabililor de relația cu presa din toate instanțele74. 
Pentru toate acestea, CSM ar trebui să aibă un Ghid de comunicare cu presa, după 
modelul celui românesc. 

 

Constatare 5: În discursul public, CSM pare mult prea preocupat pentru îmbunătățirea 
calității condițiilor de muncă a magistraților este firească, dar e de așteptat o 
preocupare pentru responsabilizarea lor.  
 
Propunere 5: Pentru eficientizarea reformei și pentru creșterea încrederii populației 
în justiție, trebuie acordată o preocupare constantă pentru instruirea inițială și 
continuă a judecătorilor, pentru însușirea conduitei etice specifice acestei profesii și 
pentru colaborarea instituțională și onestă cu celelalte puteri. Trebuie asumată lupta 
împotriva corupției judiciare ca o prioritate a CSM și concepută o Strategie de întărire 
a integrității judiciare, însoțită de un plan de acțiuni adecvat75. 

 
 

CAP. VI RELAȚIILE CU CELELALTE AUTORITĂȚI ȘI PUTERI 
   

În relaţiile cu autorităţile publice, CSM este independent (art. 8 alin. 1 Legea CSM). 
Asta nu exclude însă colaborarea cu aceste autorități, aspect consacrat de mai multe 
dispoziții legale, după cum vom arăta mai jos. Dar lipsesc din legislație atribuții de 
garantare a independenței împotriva atacurilor din partea grupurilor de interese sau a 
celorlalte puteri – de exemplu cele prin intermediul presei sau cele din partea unor 
persoane publice. 
 

Constatare: Dincolo de independența instituțională a CSM, consacrată legal și 
constatată în practică, rămâne de asigurat independența instituțională a fiecărei 
instanțe și a fiecărui judecător, atât cu privire la înfăptuirea justiției, cât și cu privire la 
carieră76.   

                                                             
74

 Poate fi utilă abonarea la un serviciu electronic de monitorizare a presei după cuvinte cheie, care 
să privească toata presa scrisă și audio-vizuală, electronică și tipărită. 
75

 În România există o atare Strategie și un Plan de acțiuni adoptate în luna noiembrie 2011. 
76

 De aceea, consider contrar principiului independenței personale a judecătorului deținerea unor 
atribuții care permit decizii cu privire la cariera judecătorului de către alte instituții decât CSM. 
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Argumente naționale: CSM poate sesiza Parlamentul cu privire la orice problemă care, 
potrivit legii, ţine de competenţa sa (art. 8 alin. 2). Credem că această normă poate fi un 
temei ca CSM să ceară Președintelui să nu promulge o lege și să o trimită spre 
reexaminare la Parlament, conform art. 93 alin. 2 din Constituție, dacă acesta aduce 
atingere independenței justiției. 

Standarde internaționale: Misiunea generală a CSM constă în apărarea independenţei 
si imaginea justiției, conform Opinia nr. 7 din 2005 a CCJE77. În particular, se prevede 
că CSM este obligat să facă demersurile necesare apărării sistemului şi magistraţilor, 
inclusiv a membrilor CSM, conform Opiniei nr. 10 din 2007 a CCJE78. Consiliul Europei 
arată clar că membrii celorlalte puteri nu au voie să critice în mod distructiv justiția79. 
Iar Comisia Europeană subliniază că atacul la adresa instituțiilor judiciare și al 
magistraților subminează statul de  drept80.  

  

                                                             
77

 55. Atunci când un judecător sau o instanţă este provocata sau atacată de către mass media 
(sau de actori politici sau alţi actori sociali prin intermediul mass media) pe motive legate de 
administrarea justiţiei, CCJE consideră că, dată fiind obligaţia magistraţilor de rezervă, judecătorul 
ar trebui să se abţină să îşi exprime reacţia pe aceeaşi cale. Având în vedere faptul că instanţele 
pot rectifica informaţiile eronate difuzate în presă, CCJE crede că este de dorit ca sistemele 
judiciare naţionale să se bucure de sprijinul unor persoane sau al unui organ (de ex. Consiliul 
Superior al Magistraturii sau asociaţiile judecătorilor) capabil şi gata să răspundă prompt şi eficient 
la asemenea provocări sau atacuri, dacă este cazul. 
78

  83. Consiliul Justiţiei ar trebui să fie abilitat nu numai să-şi exprime public punctul de vedere, ci şi 
să facă toate demersurile utile pe lângă public, autorităţi publice şi, atunci când este necesar, 
instanţe pentru a apăra reputaţia instituţiei judiciare şi/sau a membrilor săi. 84. Consiliul Justiţiei ar 
putea fi organul capabil să joace direct un rol mai amplu în protecţia şi promovarea imaginii justiţiei, 
acest rol implicând găsirea unui echilibru între, pe de o parte, drepturile şi libertăţile aflate în 
conflict, actorii sociali şi politici şi mass media şi, pe de altă parte, interesul publicului pentru o 
funcţionare independentă şi eficientă a sistemului judiciar. 
79

 Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei arată în Recomandarea (2010) 12: „18. Dacă 
comentează deciziile judecătoreşti, executivul şi legislativul trebuie să evite criticile care ar submina 
independenţa puterii judecătoreşti sau ar slăbi încrederea publicului în justiţie. De asemenea, 
acestea ar trebui să evite acţiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenţia lor de a respecta 
deciziile judecătorilor, altele decât cele prin care îşi manifestă intenţia lor de a formula o cale de 
atac”. 
80

 În Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de 
România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare din 30 ian. 2013 se arată ce nu 
trebuie să se întâmple pentru respectarea statului de drept şi a independenţei sistemului judiciar: 
pag.4 „dovada clară a exercitării de presiuni asupra instituţiilor judiciare şi a lipsei de respect pentru 
independenţa sistemului judiciar; acte de intimidare sau hărţuire comise împotriva unor persoane 
care lucrează în instituţii judiciare  şi  anticorupţie importante, inclusiv ameninţări cu un caracter 
personal împotriva judecătorilor şi a familiilor acestora şi campanii mediatice de hărţuire. Un punct 
critic este acceptarea hotărârilor judecătoreşti: pentru aceasta este necesar ca toţi membrii clasei 
politice să ajungă la un consens privind abţinerea de la criticarea hotărârilor judecătoreşti, de la 
subminarea credibilităţii magistraţilor sau de la exercitarea de presiuni asupra acestora”. 
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Argument de drept comparat: În România există legislația necesară ca CSM să 
reacționeze în spațiul public împotriva atacurilor nepermise sau nejustificate81. Ca 
exemplu a unei astfel de acțiuni, arăt că în comunicatul din 26 iunie 2012 Plenul CSM a 
constatat presiuni într-un dosar de mare corupție intens mediatizat de presă şi 
soluţionat de instanţa supremă: „toate afirmaţiile lansate în spaţiul public fiind încercări 
cointeresate a diverşilor factori de a decredibiliza justiţia română şi magistraţii, în 
legătură directă şi punctuală cu decizia pronunţată în acest dosar.” Acest tip de reacție a 
fost apreciat de Comisia Europeană în raportul din iulie 201282 și de experţii 
independenţi din cadrul Comisia de la Veneția care precizează: „Apărarea împotriva 
presiunii nejustificate asupra judecătorilor şi procurorilor reprezintă o sarcină tipică a 
unui consiliu judiciar”83. Un alt exemplu este cel al  comunicatului din 18 sept 2012, 

când Plenul CSM afirmă cu privire la declarațiile a trei politicieni: „Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a reţinut că declaraţiile analizate sunt de natură a aduce 
atingere independenţei, prestigiului şi credibilităţii justiţiei cu consecinţa subminării 
autorităţii acesteia, inclusiv a sistemului judiciar în ansamblul său şi, considerând 
întemeiată cererea de apărarea independenţei sistemului judiciar şi a magistraţilor în 
înfăptuirea şi realizarea actului de justiţie, a procedat la admiterea ei”. 

Propunere: În prezent CSM este un organ de gestiune a carierei individuale a 
magistraților, înzestrat și cu atribuții bugetare, dar îi lipsesc atribuții majore care derivă 
din rolul său de garant al independenței instituționale a puterii judecătorești. De aceea, 
este necesar ca atunci când se inițiază acte normative prin care se înfrânge principiul 
independenței justiției, ori când politicienii critică în mod nefondat sistemul 
judecătoresc sau când prin intermediul presei au loc atacuri concertate împotriva 
sistemului de instanțe și a judecătorilor, CSM să fie abilitat să reacționeze. 

                                                             
81

 Astfel, în Constituția României se prevede din anul 2003 că „Consiliul Superior al 
Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.” (art. 134 alin. 1). Iar în Legea CSM: „Consiliul 
Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apăra judecătorii 
şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar 
crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără 
reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor.” (art. 30 din Legea nr. 317/2004) 

82
 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de 

România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, 18 iul. 2012, pe http://ec.europa.eu: 
„Pronunțarea în luna iunie a unei condamnări definitive într-un caz emblematic de corupție la nivel 
înalt, precum și acțiunile Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Consiliului Superior al Magistraturii și 
ale Curții Constituționale de a rezista contestărilor politice ale independenței sistemului judiciar și de 
a-și afirma integritatea profesională după pronunțarea verdictului au reprezentat o schimbare 
majoră în acest sens” (pag. 5). „În luna iunie, poziția publică adoptată de Consiliul Superior al 
Magistraturii pentru a apăra independența sistemului judiciar în contextul unor intervenții publice 
privind un important caz de corupție la nivel înalt a transmis un mesaj important” (subsol pag.5). 

83
 Pct. 71 din Aviz cu privire la compatibilitatea cu principiile constituţionale şi statul de drept ale 

acţiunilor luate de guvernul şi parlamentul României în privinţa altor instituţii de stat şi cu privire la 
ordonanţa de urgenţă a guvernului pentru modificarea legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea curţii constituţionale şi cu privire la ordonanţa de urgenţă a guvernului pentru 
modificarea şi completarea legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului din 
România, adoptat de Comisia de la Veneţia în cea de-a 93-a sesiune plenară din 14-15 decembrie 
2012, pe www.venice.coe.int.  

http://ec.europa.eu/
http://www.venice.coe.int/
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1. Relația cu judecătorii și instanțele 
 
În Adunarea Generală a Judecătorilor se aleg membrii CSM.  
 

Constatare: Datorită unei noi reglementări, din 2013 până în prezent s-au organizat 
mai multe întruniri pentru alegerea unui membru CSM, soldate cu eșec cauzat de 
neîntrunirea majorității voturilor celor prezenți de către un candidat. Toate aceste 
întruniri au presupus efectuarea unor cheltuieli, punerea în pericol a siguranței 
desfășurării ședințelor CSM, decalarea perioadei de începere a mandatului pentru 
membrii CSM etc.  
 
Propunere: Ar trebui ca în lege să se prevadă că mandatul întregului CSM, și nu a 
fiecărui membru CSM, este pe perioada de 4 ani De asemenea, ar trebui să se prevadă 
că în cazul în care sunt mai mulți candidați și niciunul nu întrunește votul majorității 
celor prezenți, la al doilea tur de scrutin este declarat câștigător cel ce obține numărul 
mai mare de voturi valabil exprimate. Este de analizat dacă nu ar fi mai eficient dacă 
fiecare nivel de instanțe și-ar alege reprezentanții săi în CSM. 

 
Raportul de activitate al CSM și a sistemului judecătoresc pe anul precedent este 
prezentat public şi supus dezbaterilor la Adunarea Generală a Judecătorilor (art. 29 
alin.2 Legea CSM).  
 

Constatare 1: Este greu de reunit un număr de peste 400 judecători. 
 
Propunere 1: Ar fi suficient dacă la această întrunire fiecare instanță și-ar desemna 
reprezentanți. Legea sau Regulamentul ar trebui să prevadă un sistem de aprobare a 
raportului de activitate.  

 

Constatare 2: Sunt cunoscute poziții individuale ale membrilor CSM diferite de cele 
adoptate de Plenul CSM. De asemenea, uneori sunt reacții publice ale judecătorilor 
împotriva CSM. 
 
Propunere 2: Membrii CSM ar trebui să fie reținuți în a-și exprime public opinii 
contrare hotărârilor CSM, mai ales dacă nu și-au exprimat aceste opinii în faza 
dezbaterilor și nu au solicitat ca poziția lor să fie consemnată. În general, acest gen de 
conduită ar trebui evitată, pentru a prezerva încrederea judecătorilor înșiși în CSM și a 
încuraja respectarea hotărârilor CSM. Pentru întărirea relației cu asociațiile 
profesionale ale judecătorilor, CSM ar trebui să permită unui reprezentant al acestora 
să participe la ședințele CSM și să dezvolte o relație profesională care să nu permită 
atacuri din partea unora către CSM și invers. 

 

Constatare 3: Nu sunt prevăzute responsabilități individuale ale membrilor CSM. 
 
Propunere 3: Legislația ar trebui să consacre obligația membrilor CSM de a face parte 
din grupuri de lucru sau de a ține legătura în mod permanent cu anumite instituții sau 
instanțe. Este un lucru pozitiv că în cursul acestui an s-au desemnat membrii CSM 
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responsabili pe domenii sau instanțe. Pentru facilitarea comunicării între judecătorii 
din diverse raioane, CSM ar trebui să faciliteze instalarea unui sistem de 
videoconferință. 

 

Constatare 4: Pe linie administrativă, între CSM și instanțe există o legătură pentru 
conceperea și realizarea bugetului. Dar necesitățile bugetare se trimit de instanțe 
către CSM fără o evaluare la fața locului.  
 
Propunere 4: Ar trebui ca personal de specialitate de la CSM să meargă în teritoriu și 
să evalueze necesarul de investiții, precum și să stabilească prioritatea investițiilor 
pentru o instanță și nu pentru altele. 

 
 
2. Relația cu Președintele statului 
 

CSM face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova de numire, promovare la o 
instanţă superioară, transferare la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 
inferioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte la judecătorie sau 
curtea de apel ori de eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti (art. 4 alin. 1 lit. a) Legea CSM, art. 16 alin. 3 
din LOJ).  
 

Constatare: Dacă numirea în funcția de judecător la prima instanță și eliberarea din 
funcția de judecător aparțin, tradițional, șefului statului ca simbol al acordării și 
ridicării autorității de a judeca, celelalte decizii cu privire la cariera judecătorului nu 
au de ce să aparțină unei alte puteri. Aceasta cu atât mai mult cu cât cel care poate 
dispune suspendarea din funcție a judecătorului este exclusiv CSM (art.20 lin.7 Legea 
CSM). Cu privire la suspendare, legea arată că măsura trebuie comunicată 
Președintelui țării/Parlamentului, dar această măsură este fără vreun rost, întrucât 
mapa profesională este  păstrată la CSM. 
 
Propunere: Cât timp legislația stabilește atribuții ale Președintelui cu privire la cariera 
judecătorilor, între cele două instituții trebuie să se dezvolte o relație de încredere 
astfel ca, în timp, Președintele să accepte propunerile venite dinspre CSM fără a le mai 
cenzura. 

 
Raportul de activitate al CSM și a sistemului judecătoresc pe anul precedent se 
întocmește până la 1 februarie și este remis Preşedintelui Republicii Moldova spre 
informare (art. 29 alin. 1 și alin. 3).  
Nu este însă clar în ce măsură acest raport nu se suprapune peste un alt raport care 
trebuie prezentat anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Preşedintelui Republicii 
Moldova asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în 
anul precedent (art. 4 alin.4 lit d) Legea CSM). 
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3. Relația cu Guvernul 
 
Ministrul Justiției este membru de drept al CSM (art. 3 alin. 2 Legea CSM) și nu poate fi 
președinte al consiliului (art. 5 alin. 3 Legea CSM).  
 

Constatare: CSM poate sesiza Guvernul cu privire la orice problemă care, potrivit legii, 
ţine de competenţa sa (art. 8 alin. 2 Legea CSM). 
 
Propunere: Pentru armonizarea intereselor dintre CSM și MJ, ar trebui ca 
reprezentanți ai CSM să fie implicați în conceperea proiectelor de legi de către MJ încă 
dintr-o fază incipientă, asta ca o dovadă a cooperării puterilor, principiu consacrat de 
Constituție. 

 
CSM colaborează cu Ministerul Justiției pentru a supune Guvernului spre aprobare: 

necesarul de personal al poliţiei judecătoreşti, mijloacele pentru  întreţinerea ei şi 
regulamentul de serviciu (art. 50 alin. 2 LOJ). 
Între activitățile CSM și MJ pare să existe o suprapunere în ce privește administrarea 
judecătorească. Nu a stat în sarcina subsemnatului să analizez izvorul și realitatea 
acestei suprapuneri, însă este de reflectat dacă statul își poate permite să plătească 
mai mulți funcționari pentru aceeași activitate. 
 
 
4. Relația cu Parlamentul 
 

Parlamentul alege cei trei membri CSM care sunt profesori titulari de drept, la 
propunerea a 20 de deputați (art. 3 alin. 3 Legea CSM). Cât timp inițiativa de numire a 
acestor membri CSM aparține deputaților, suspiciunile de politizare vor plana asupra 
celor nominalizați. De aceea, legea ar trebui să prevadă o procedură de depunere a 
candidaturilor pentru ocuparea unui astfel de post. 
 

CSM poate sesiza Parlamentul cu privire la orice problemă care, potrivit legii, ţine 
de competenţa sa (art. 8 alin. 2).  
 

Constatare: Acesta poate fi temeiul ca CSM să poată fi implicat în activ în procedura de 
concepere și consultare cu privire la legi care privește organizarea și funcționarea 
justiției. 
 
Argument internațional: Avizul nr. 10 (2007) referitor la Consiliul Justiţiei în serviciul 
societăţii, adoptat de  Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul 
Consiliului Europei. recomandă următoarele: „A.h) orice proiect de lege care ar putea 
avea incidenţă asupra puterii judiciare şi independenţei judecătorilor sau asupra 
garanţiei de acces a cetăţenilor la justiţie ar trebui obligatoriu să fie supus, înainte de 
votul din Parlament, avizului Consiliului Justiţiei”. 
 
Propunere: CSM să își dea un aviz, consultativ, pe proiectele de lege interesând 
justiția. 
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Membrul CSM primeşte legitimaţie de un model aprobat de Parlament (art.14). Chiar 
nu credem că pentru un lucru atât de minor este necesară o aprobare de la Parlament. 
CSM poate decide singur asupra modelului său de legitimații și ale judecătorilor din 
sistem. 
 

Raportul de activitate al CSM și a sistemului judecătoresc pe anul precedent este 
remis Parlamentului spre informare (art. 29 alin.3). Aceeași observație o avem și aici cu 
privire la posibila suprapunere cu raportul de care menționează art. 4 alin.4 lit.d) 
 

Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi și eliberați din funcție de către 
Parlament, la propunerea CSM (art. 11 alin. 2 LSJ, art. 20 alin. 4 din Legea CSM, art. 9 
din Legea CSJ)84 și tot astfel sunt numiți judecătorii în funcţia de preşedinte sau de 
vicepreşedinte la această instanță sau de colegiu (art. 19 alin. 1 Legea CSM, art 20 alin. 4 
LSJ, art. 91 alin. 2 Legea CSJ); propunerea se examinează în 30 zile (art. 9 alin. 3 Legea 
CSJ); începerea activității  are loc la data publicării hotărârii Parlamentului (art.20 alin. 
7 LSJ). Nu înțelegem implicarea Parlamentului în această procedură, la nivelul 
instanței supreme85. Oricum, dacă ea se păstrează, nu poate fi decât formală, adică 
Parlamentul nu ar putea respinge propunerea venită de la CSM. În prezent se prevede 
posibilitatea respingerii propunerii (art. 71 alin. 6 lit d și art. 19 alin. 4 Legea CSM) 
pentru probe incontestabile de incompatibilitate (art. 9 alin. 2 Legea CSJ). 
 

Oricum, Curtea Constituțională a stabilit că selectarea judecătorilor, respectiv a 
președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție este o activitate internă și 
exclusivă a CSM și că dacă în procedura de numire Parlamentul și CSM trebuie să 
acționeze, potrivit legii, în comun, această cooperare trebuie să respecte principiul 
independenței sistemului judecătoresc și că respingerea unei candidaturi de către 
deputați nu poate fi făcută decât în condițiile legale86. Așadar, constatând că au fost 
respectate toate dispozițiile legale în vigoare în materia procedurilor, Parlamentul sau 
Președintele Republicii au îndatorirea constituțională de a proceda la numirea 
candidaturilor la funcțiile de judecător, președinte, vicepreședinte ale instanțelor 
judecătorești desemnate de către CSM; după cum în cazul destituirii, Parlamentul sau 
Președintele validează decizia CSM pe care nu o poate nici cenzura, nici refuza, 
verificarea acesteia fiind competența exclusivă a instanțelor judecătorești87. 
 

                                                             
84

 Nu e clar dacă această numire la CSJ nu e de fapt o promovare. 
85

 „Numirea judecătorilor nu este un subiect pentru care Parlamentul sau Președintele țării să își 
exprime votul, din cauza pericolului ca motivări de ordin politic să prevaleze criteriilor obiective ale 
candidatului” (Raportul privind numirile din justiție, adoptat de Comisia de la Veneția în 16-17 martie 
2007, CDL-AD(2007)028, para. 47 ) 
86

 Hotărârea nr. 23/2011 publicată în M.Of. nr. 203-205 din 25.11.2011, para.38-43 și para.47. 
87

 Hotărârea nr. 21/2013 publicată în M.Of. nr. 262-267 din 22.11.2013, para.84 și 87. Este o 
depărtare de la jurisprudența anterioare, când Curtea stabilea că „Analiza textuală a dispozițiilor art. 
116 din Constituție nu denotă obligativitatea Președintelui Republicii Moldova de a se conforma 
propunerilor CSM. Cu atât mai mult aceste propuneri nu pot fi obligatorii pentru un organ colegial 
cum este Parlamentul, deoarece fiecare deputat este liber să voteze după propria convingere” și 
„dreptul Președintelui Republicii Moldova de a nu numi în funcția de judecător candidatura propusă 
de CSM este discreționar” – Hotărîrea nr. 9/2003, publicată în M.Of. nr. 123 din 20.06.2003, para. 5 
și 6. 
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Din aceste explicații, ni se pare evident că rolul esențial în numire în are CSM, pe când 
Parlamentul/Președintele are rol numai de a valida propunerea din partea CSM88, 
adică de a veghea la respectarea procedurilor de numire, neavând un drept de opțiune 
cu privire la candidatura propusă. 
  
 
5. Relația cu INJ89 
 

- desemnează și revocă pe cei 6 judecători membri în cadrul Consiliului Institutului 
Naţional al Justiţiei;  
- aprobă proiectele strategiei privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor şi a 
altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei, întocmite de Consiliul INJ 
- publică lista cu profesiile de specialitate juridică care permit candidatura la funcția de 
judecător 
- publică pe site-ul său rezultatul concursului de admitere la INJ 
- oferă consultanță Consiliului INJ pentru ca persoanele care urmează cursurile de 
formare inițială să fie sancționate cu diminuarea bursei sau exmatriculate din INJ; 

- oferă coordonare INJ cu privire la planul de formare iniţială şi continuă, precum şi 
planul de acţiuni pentru implementarea acestuia, regulamentul de organizare a 
concursului de admitere în INJ, programele didactice şi planurile de învăţămînt pentru 
cursurile de formare iniţială şi continuă, regulamentul de organizare a concursului 
pentru suplinirea posturilor didactice, numărul locurilor scoase la concursul de admitere 
pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, 
componenţa Comisiei pentru examenele de admitere şi a Comisiei pentru examenele de 
absolvire – toate aprobate de Consiliul INJ; pentru stabilirea de către Consiliul INJ a 
disciplinelor pentru examenul de absolvire al INJ, respectiv a programului și graficului 
de formare continuă a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor 
instanţelor judecătoreşti şi a consilierilor de probaţiune. 
 

Constatare: S-a constatat o deficiență în legătură cu numirea și repartizarea unor 
absolvenți ai INJ. Aceștia au trebuit să aștepte aproximativ 4 ani până la numire. 
Propunere: În legislația secundară ar trebui prevăzut un termen în care să aibă loc 
numirea în funcția de judecător a absolvenților INJ. 

  
 
6. Relația cu Procuratura 
 

CSM este chemat să își de acordul pentru urmărirea penală a unui judecător, 
reținerea, aducerea lui silită, arestarea și percheziția90 (art. 19 alin. 4 și 5 LSJ).  
 

                                                             
88

 Curtea Constituțională chiar spune „rol formal” – a se vedea Hotărârea nr. 21/2013, suscit, 
para.89. 
89

 Conform Legii INJ. 
90

 Cu excepția infracțiunilor flagrante și a infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 324 și 326 
C.pen. 



Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii 
Pagina 49 

 

Constatare 1: Nu există norme care să prevadă procedura de acordare a acestui acord: 
ce acte se transmit către CSM, care e modalitatea de convocare a membrilor CSM, care 
e termenul de exprimare a acordului, caracterul nepublic al ședinței, motivarea 
acordului, condițiile și consecințele refuzului acordării acordului, păstrarea 
confidențialității lucrărilor și a hotărârii  
 
Propunere 1: Reglementarea acestor aspecte în Regulamentul CSM. 

 

Constatare 2: După ce CSM își dă acordul, Procurorul General poate începe urmărirea 
penală cu privire la un judecător. CSM are posibilitatea să îl suspende pe judecător din 
funcție (art. 24 alin. 1 lit. a LSJ). 
 
Propunere 2: Pentru evitarea unor situații în care credibilitatea magistratului ar fi 
pusă în discuție, și anume când l este în același timp și urmărit penal și judecător, ar 
trebui prevăzută obligația Procurorului General de a informa CSM cu privire la 
începerea urmăririi penale, pentru ca CSM să poată dispună asupra suspendării. 

 
 
7. Relația cu publicul 
 

Constatare: CSM se rezumă doar la activități pentru magistrați. Chiar și așa, nu există 
un sistem de responsabilitate a reprezentanților societății civile din CSM față de cei 
reprezentați.  
 
Propunere 1: CSM trebuie să se implice în evaluarea în mod regulat a gradului de 
satisfacție a publicului față de serviciile judiciare oferite. În acest fel ar arăta 
publicului că opinia sa contează pentru îmbunătățirea calității justiției. 
 
Propunere 2: CSM ar trebui să se implice în activități de educație juridică a cetățenilor. 
Întocmirea și distribuirea de pliante și broșuri cu informații despre organizarea 
sistemului de justiție și funcționarea acestuia, cu indicarea unor elemente despre 
principalele coduri și legi, ar fi utilă în activitatea de prevenție a comiterii unor 
încălcări ale legilor și pentru sensibilizarea populației cu privire la supremația legii. 
Această activitate ar trebui începută cu elevii de 13-14 ani și continuată cu jurnaliștii, 
care ar trebui să dobândească o specializarea în domeniul justiției. 
 
Propunere 3: Ar trebui să existe un sistem de informare și de consultare a societății 
civile (ONG-uri, presă, facultăți etc), în primul rând de către reprezentanții acesteia 
din CSM.  

 
 
8. Relația cu organisme similare internaționale 
 

CSM din Moldova a semnat un protocol de colaborare cu CSM din România. Mai 
multe vizite reciproce au fost efectuate până în prezent. Unele reglementări legale și 
regulamentare au fost preluate din legislația românească. 



Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii 
Pagina 50 

 

 

Constatare: La nivelul statelor membre ale UE funcționează Rețeaua Europeană a 
Consiliilor Judiciare (www.encj.eu)  
 
Propunere: CSM poate solicita să fie prezentă în RECJ cu statut de observator, pentru a 
prelua din bunele practici europene în materie de justiție. 

 
 
9. Relația cu Curtea Constituțională  
 

CSM numește doi dintre membrii Curții Constituționale, care la intrarea în 
exercitarea funcției depun în fața sa jurământul91. În fiecare an, Curtea Constituțională 
prezintă un raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale către CSM92. 
 

Constatare: Curtea Constituțională are atribuția de a asigura realizarea principiului 
separării puterii de stat în puterea legislativă, executivă și judecătorească (ea fiind 
mediator între puteri), iar CSM este garantul independenței puterii judecătorești. 
Argument internațional: pct. 3.8 din Declarația de la Sofia „cu privire la independența și 
responsabilitatea”, adoptată Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor 
Judiciare, reunită la Sofia, între 5-7 iunie 2013: (vi) Este sarcina  esențială a RECJ și a 
tuturor Consiliilor Judiciare de a menține și consolida independența sistemului 
judiciar, mai ales atunci când este amenințată. (vii) Regula prudentă cum că 
judecătorii ar trebui să rămână tăcuți în probleme de controverse politice nu ar trebui 
să se aplice în cazul în care integritatea și independența justiției este amenințată. 
Există acum o datorie colectivă a sistemul judiciar european să se precizeze clar și 
convingător opoziția  față de propunerile din partea guvernului, care au tendința de a 
submina independența judecătorilor priviți în mod individual sau a Consiliilor 
Judiciare. 
Argument de drept comparat: În România, Președintele CSM are dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională cu privire la conflictul dintre justiție și celelalte două puteri, 
atunci când acestea din urmă încalcă independența justiției. 
 
Propunere: Este necesar a se reglementa o relație între cele două autorități. Astfel, 
pentru realizarea în concret a funcției sale care constă nu doar în gestionarea carierei 
individuale a judecătorului, ci și în protecția instituțională a întregului sistem 
judecătoresc, CSM ar trebui să aibă drept de sesiză a Curții Constituționale în privința 
actelor care afectează separația și colaborarea puterilor în stat, așa cum are dreptul 
ministrul justiției, Curtea Supremă de Justiție sau Procurorul General. 

 
 

 

                                                             
91

 Art. 6 alin. 2 și art. 12 alin. 1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională  nr. 317-XIII din 
13.12.94, publicată în M.Of. nr.8/86 din 07.02.1995. 
92

 Art. 5 lit. 1 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Legea nr. 502-XIII din 16.06.95, publicată în M.Of. 
nr.53-54/597 din 28.09.1995. 
 

http://www.encj.eu/
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CAP. VI CONCLUZII ȘI PROPUNERI 
 

 
1. Concluzii 
 

CSM este o autoritate publică fundamentală a statului, un organ administrativ 
constituit pentru a guverna sistemul de instanțe și judecători. 
 

El face parte din autoritatea judecătorească, este un organ constituțional 
independent și are drept misiune autoadministrarea judecătorească.  
 

Are o serie de atribuții pe care le împarte cu Colegiile, nefiind încă clar dacă 
acestea sunt departamente administrative ale CSM fără capacitate de decizie sau ele 
organisme autonome în raport cu însuși CSM.  
 
 
2. Propuneri: 
 

Propunerile care urmează se bazează pe observațiile din raportul de față și au în 
vedere aspecte care trebuie adăugate, eliminate sau optimizate. Unele vizează 
modificări structurale, altele privesc doar aspecte interne, manageriale. 
 
2.1. Propuneri care privesc funcționarea CSM ca reprezentant al puterii judecătorești 

– vizează creșterea rolului CSM în protejarea independența justiției 

a) relația cu celelalte puteri: 

 CSM să dobândească atribuția de a aviza proiectele de acte normative sau 

inițiativele legislative care privesc sistemul de organizare judecătorească, 

statutul magistraților și codurile. 

 Renunțarea la implicarea altor puteri în cariera magistraților sau aceasta să fie 

doar formală. 

 CSM trebuie să fie abilitat să reacționeze public atunci când politicienii critică 

în mod nefondat sistemul judecătoresc sau când prin intermediul presei au loc 

atacuri concertate împotriva sistemului de instanțe și a judecătorilor. 

 CSM ar trebui să aibă drept de sesiză a Curții Constituționale în privința actelor 

care afectează separația și colaborarea puterilor în stat. 

 

b) creșterea integrității sistemului: 
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 Crearea unui mecanism de monitorizare a respectării normelor de etică cu 

valoare de prevenire a încălcării regulilor disciplinare. Codul de etică trebuie 

aprobat de Adunarea Generală a Judecătorilor, nu de CSM. În caz de încălcare a 

normelor de etică, ar trebui informat Colegiul de evaluare a judecătorilor. 

 Redactarea unei Strategie de întărire a integrității judiciare, însoțită de un plan 

de acțiuni. 

 Reglementarea prin regulament a procedurii de acordare a acordului pentru 

urmărirea penală a unui judecător, reținerea, aducerea lui silită, arestarea și 

percheziția: ce acte se transmit către CSM, care e modalitatea de convocare a 

membrilor CSM, care e termenul de exprimare a acordului, caracterul nepublic 

al ședinței, motivarea acordului, condițiile și consecințele refuzului acordării 

acordului, păstrarea confidențialității lucrărilor și a hotărârii 

 

c) relația cu structurile din CSM: 

 În caz de admitere a contestației împotriva unei hotărâri a colegiului pe 

chestiuni de procedură, CSM trebuie să aibă posibilitatea de a returna lucrarea 

la colegiu pentru a fi refăcută. Contestația împotriva hotărârii CSM trebuie să 

poată fi formulată și pe fond, și pe procedură. 

 Lămurirea suprapunerilor de competențe dintre colegiului disciplinar și ale 

CSM. 

 Membrii CSM nu ar trebui să poată iniția acțiuni disciplinare în cauzele în care 

au un interes personal (de exemplu, în care sunt părți sau reprezintă/asistă 

părțile). 

 Selectarea inspectorilor judiciari să se facă numai din rândul judecătorilor cu 

experiență. 

 Stabilirea dacă CSM trebuie doar să valideze hotărârea Colegiului de selecție 

sau dacă poate adopta o hotărâre distinctă, dar care să fie temeinic motivată. 

 Ședințe Colegiului sau CSM privind evaluarea judecătorilor trebuie ferite de 

publicitate. 

 Stabilirea unui termen în care să aibă loc propunerea de numire a judecătorilor 

absolvenți ai INM. 

d) relația cu publicul: 
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 CSM trebuie să se implice în evaluarea în mod regulat a gradului de satisfacție a 

publicului față de serviciile judiciare oferite.  

 CSM ar trebui să se implice în activități de educație juridică a cetățenilor.  

 Ar trebui să existe un sistem de informare și de consultare a societății civile 

(ONG-uri, presă, facultăți etc), în primul rând de către reprezentanții acesteia 

din CSM.  

 CSM poate solicita să fie prezentă în RECJ cu statut de observator, pentru a 

prelua din bunele practici europene în materie de justiție. 

 

2.2. Propuneri care privesc funcționarea CSM ca instituție publică – vizează creșterea 

eficienței și calității actelor administrative 

a) eliminarea unor atribuții ale CSM:  

 Decizia cu privire la delegarea judecătorilor pentru participare la seminare, 

conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu să fie lăsată la 

președintele instanței, iar în cazul președintelui aceasta să fie luată de 

conducătorul instanței superioare. CSM ar trebui să fie implicat doar în 

aprobarea deplasărilor externe, iar judecătorul să fie obligat să elaboreze un 

raport ca urmare a vizitei sale oficiale care să fie înaintat CSM și publicat pe 

site-ul instituției. Evidența acestor seminarii, conferințe, cursuri ar trebui 

păstrate la dosarul profesional al judecătorului. 

 Atribuția de acordarea a concediilor de odihnă anuale pentru preşedinţii şi 

vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti trebuie să revină: președintelui 

instanței pentru vicepreședinte; președintelui curții de apel pentru 

președintele Judecătoriei; Președintelui CSJ pentru președinții curților de apel; 

și Președintelui CSM pentru Președintele CSJ. 

 Transferarea de la Plenul CSM la președintele instanței a unor atribuții 

precum: aprobarea și rechemarea din concediul de odihnă, suspendarea pe 

perioada concediului de maternitate, aprobarea decontării chiriei, aprobarea a 

delegațiilor în străinătate. 

 

b) automatizarea pentru unele atribuții:  

 Achiziționarea unui soft performant care să permită colectarea automată a 

datelor statistice cu privire la activitatea instanțelor. 
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 Alcătuirea unei baze electronice de date cu toate informațiile necesare cu 

privire la judecători. 

 Asigurararea prin videoconferință a contactului cu judecătorii în cazul 

dezbaterilor unor chestiuni care îi privesc (de exemplu, confirmarea susținerii 

cererii de a participa la concurs de numire sau promovare). 

c) asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea ședințelor CSM: 

 În cazul membrii ex officio ai CSM să se admită prezența înlocuitorilor de drept. 

 Cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii de către CSM trebuie raportat la 
numărul membrilor prezenți la ședință. 
 

 Eliminarea obligației de stenografiere a ședințelor CSM. 

 Exprimarea în secret a votului asupra persoanelor. Decanul de vârstă și 

președintele CSM ar trebui să își exprime ultimii opinia în cadrul deliberărilor. 

 Transmiterea on-line a ședințelor CSM și/sau asigurarea accesului la 

înregistrarea acestora. 

 CSM ar trebui să permită unui reprezentant al asociațiilor profesionale să 

participe la ședințele CSM. 

d) îmbunătățirea managementului instituției: 

 Președintele CSM ar trebui ajutat de un vicepreședinte și de un consilier. 

 Sarcinile membrilor CSM trebuie împărțite în mod echitabil 

 

e) îmbunătățirea funcționării structurilor din cadrul CSM: 

 Trebuie crescută independența operațională a Inspecției Judiciare: să fie 

reglementate criteriile de desemnare și motivele de revocare a inspectorului-

șef, precum și cine exercită atribuțiile inspectorului șef în caz de lipsa a 

acestuia; să aibă propriul secretariat (de cel puțin un funcționar); lucrările să 

fie distribuite către inspectori de inspectorul-șef; numărul de inspectori 

trebuie mărit cu minim doi membri. 

 Reorganizarea secretariatului CSM și înființarea următoarelor structuri (care 
să cuprinsă minim două persoane): birou specializat în domeniul legislativ, 
birou de sinteze, birou de contencios și achiziții,  birou de programe și birou de 
audit. 
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f) mărirea transparenței și responsabilității CSM 
 
 Stabilirea unor responsabilități individuale pentru membrii CSM. 

 Raportul anual de activitate a CSM trebuie să cuprindă în partea I: activitatea 

Plenului CSM, Secretariatului CSM, Colegiilor subordonate CSM, Inspecției 

Judiciare; iar în partea a II-a: activitatea instanțelor. 

 Raportul de activitate a CSM ar trebui aprobat într-o adunare în care ce 

prezenți să fie câte un reprezentant desemnat de fiecare instanță. 

 Biroul de presă să facă zilnic revista presei și să o trimită via e-mail la toți 

membrii CSM, inspectorii judiciari și responsabililor de relația cu presa din 

toate instanțele.  

 Redactarea unui Ghid de comunicare cu presa. 

 Asigurarea accesului la ședințele on-line sau la înregistrarea acestora.  

 

g) creșterea capacității de construirea a bugetului instanțelor 

 Necesitatea și prioritizarea investițiilor trebuie făcută de către personalul de 

specialitate din CSM, care să fie capabil a merge în teritoriu și a evalua 

necesarul de investiții. 
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PARTEA 2. Analiza funțională cantitativă  a CSM și  a procesului de implementare 
a Strategiei de reformă în sectorul justiției – Dr Axel Koetz (Expert Internațional, 

Ion  Graur (Expert local) 

1 Scop, Metodologie  

1.1 Scop 

    Analiza funcţională este un proces analitic şi de diagnosticare bine planificat care 

descrie numeroase tipuri și forme de analiză ce pot fi realizate într-o instituție sau 

organizație. Această activitate are drept scop  analiza funcțiilor, structurii 

organizaționale precum și a responsabilităților instituției supuse analizei.  

    În afară de scopul tradițional al analizei funcționale, Consiliului Superior al 

Magistraturii a fost supus și unei analize în mod special privind implementarea 

Planului de acțiuni a SRSJ de către această instituție.  

1.2 Metodologie  

     Metodologia conform căreia a fost realizată analiza funcțională cantitativă a CSM a 

fost bazată în cea mai mare parte pe instrumentariul KPI (Key Performance 

Indicators), care de altfel este și unul din cele mai eficiente intrumente pentru 

evaluarea și optimizarea performanțelor atât în sectorul public cît și în cel privat.       

Pentru o aplicabilitate eficientă aceste instrumente au fost adaptate la specificul 

instutuției supuse analizei.  Analiza propriuzisă presupune următoarele etape: 

1. Adaptarea metodologiei KPI la scopurile analizei  

2. Prezentarea metodologiei în cadrul unui atelier de lucru cu conducătorii 

unităților structural ale instituției 

3. Completarea a 3 tipuri de chestionare (1 = Informație generală despre 

direcțiile/serviciile instutuției și funcțiile acestoraț; 2a = Implementarea 

Planului de acțiuni a SRSJ; 2b = Structura funcțiilor fiecărei direcții/servicii si 

volumul de resurse necesar petru exercitarea acestora, asistență ulterioară în 

procesul de completare a chestionarelor. 

4. Verificarea corectitudinii completării chestionarelor, după caz, socilitări pentru 

corectare sau optmizare. 

5. Interviuri cu conducătorii unităților structure și cu alți reprezentanți a 

instituției 

6. Crearea bazelor de date agregate în baza chestionarelor.  

7. Analiza datelor și informației obținute 

8. Prezentarea Feedback-ului și Raportarea finală 



Analiza funcțională a Consiliului Superior al Magistraturii 
Pagina 57 

 

 Astfel AF a început cu un atelier de lucru în cadrul cărui a fost efectuată o prezentare 

generală pentru cunducătorii unităților structural, care au fost nemijlocit antrenați în 

procesul de completare a chestionarelor.  

  În procesul de completare resperezentanții CSM au fost permanent asistați de către 

echipa proiectului prin telefon sau prin asistență direct la completarea chestionarelor. 

Pe parcursul etapei de completare a chestionarelor a avut loc o permanent 

monitorizare a calității rezultatelor urmată de analiza datelor si elaborarea a tre baze 

de date:  

a) Baza de date a funcțiilor CSM și a persoanului per unitate structurală (BD1) 

b) Baza de date cu privire la implementarea SRSJ (BD2) 

c) Baza de date cu privire la structura funcțiilor si utilizarea resurselor (BD3) 

În cadrul etapei finale a fost elaborat raportul, bazat în mare parte pe informația 

sistematizată în bazele de date menționate mai sus. 

    Analiza funcțională cantitativă a fost efectuată de către Dr Axel G Koetz (Expert 

internațional) și Ion Graur (Expert local).  

2 Constatări și concluzii  

2.1 Structura organizațională, personal 

     În Formularul nr.1, unitățile structurale au furnizat informații despre cantitatea și 

structura personalului aparatului central al CSM. In total, au fost identificate 39 ENM 

(echivalentul unei norme de muncă).  

La etapa cînd au 

fost completate 

formularele, în 

cadrul aparatului 

central al CSM 

activau 29 unități 

de personal iar 10 

fiind vacante. Din 

numărul total de funcționari care sunt angajați, 21 sunt cu studii superioare în 

domeniul dreptului iar 8 cu alte studii (ex: economie). Serviciile tehnice legate de 

gestionarea sediului CSM și arhivă sunt realizate de Direcția adminstrativă cu excepția 

serviciilor IT care sunt contractate separat astfel că nu există nici o unitate de 

personal responsabilă de acest domeniu.  
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2.2 Tipurile de funcții  

În cadrul acestei analize au fost definite o serie de tipuri de funcții astfel că toate 

funcțiile care au fost identificate au fost atribuite acestor grupuri după cum urmează:  

P Elaborarea politicilor 

B Planificare strategică/bugetară 

C Coordonare și asistență în activitatea Instanțelor judecătorești/Judecători 

H Hotărâri/Acte Normative/Avize 

A Evaluări/Analize 

S            Procesarea petițiilor/cererilor 

I Administrație internă 

 

      Distribuția capacității unităților de personal demonstrează în mare parte 

domeniile prioritare ale instutuției.  Astfel, grupurile de funcții cu o pondere mare ale 

aparatului central CSM 

sunt:  

  Coordonarea și 

asistența activității 

instanțelor judecăto-

rești    Adminstrare 

internă, Activitate 

analitică – ceea ce 

reprezeintă 65 % din 

capacitatea totală a 

aparatului central al 

CSM.  

Activitatea de elaborarea și redactare a hotărărilor CSM constituie circa 25 % din 

capacitatea totală, pondere mare determinată de importanța și complexitatea acestei 

activități. 
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2.3 Tipul funcțiilor individuale raportat la resursele alocate în echivalent ENM 

    Analiza cantitativă a capacității și a resurselor alocate în realizarea unui sau altui tip 

de funcție permite identificarea ponderii categoriilor de funcții. Astfel, tipul de funcții 

cu cea mai mare pondere 

relativă în raport cu 

efortul depus în realizarea 

acestora sunt cele legate 

de elaborarea Hotărârilor 

CSM, cu 23,3 % din 

capacitatea totală pentru 

realizarea a 9,3 % din 

funcții.   

   În același timp, ponderea 

celorlalte categorii de funcții raportate la efortul depus la realizarea lor este mult mai 

mic. De exemplu, pentru realizarea funcțiilor legate de Coordonarea și asistența în 

activitatea Instanțelor judecătorești în cuantum de 34,67 %, este realizat cu un volum 

de resurse alocate din capacitatea totală în mărime de 26,2 %.   

 

2.4 Unitățile de personal și volumul de muncă 

    La etapa colectării de date pentru analiza funcțională, din numărul total al unităților 

de personal pentru aparatului central al CSM, 30 posturi erau suplinite iar 9 în 

continuare fiind 

vacante: 3 posturi 

vacante în cadrul 

Direcției justiție și 

organizare, 3 în 

cadrul Direcției 

administrative, 2 în 

cadrul Secției 

protocol, relații cu 

publicul și mass-

media și un post în 

cadrul Secției resurse umane. 

Analiza cantitativă permite totodată, identificarea deficitului de resurse în 

echivalent ENM pentru fiecare unitate structural. Astfel de deficit a fost constat in 

cadrul a 4 unități strucuturale a CSM.  
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Cel mai mare deficit de resurse a fost identificat în cadrul Direcției Justiție și 

organizare, în mărime de 0,75 ENM.  

  Deși, acest deficit urmează a fi eliminat prin ocuparea posturilor vacante și eventual 

redistribuirea funcțiilor. 

 În cadrul Secretariatului la fel a fost identificat un deficit de resurse în mărime de 

0,50 ENM ceea ce este echivalentul a unei jumătăți dintr-o normă integrală de muncă, 

ceea ce poate determina revizuirea unităților pe personal al Secretariatului sau 

eficientizarea activității prin redistrubuirea funcțiilor.  

        Direcția adminstrare judecătorească, la fel, are un deficit de resurse de circa 0,40 

ENM, soluțiile plauzibile în astfel de cazuri sunt, suplinirea unităților de personal 

și/sau redistribuirea funcțiilor în baza criteriilor de calificare, experiență sau 

realocarea resurselor. 

2.5 Constatări rezultate din analiza funcțională a unităților structurale 

 

  2.5.1 Secretariatul CSM 

   Secretariatul este unitatea structurală care coordonează activitatea întregului aparat 

central al CSM, astfel că circa 80 % din atribuțiile Scretariatului sunt dedicate 

activităților de coordonare, planificare și organizare a activității CSM. 

    Activitățile care solicită cea mai mare parte din resursele de timp și de muncă a 

Secretariatului sunt: 

 Organizarea petrecerii ședințelor CSM, cu resurse alocate 0,70 ENM 
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 Asigurarea controlului asupra redactării hotărîrilor CSM, semnării, publicării 

acestora pe pagina web a CSM și executării acestora, cu resurse alocate 0,30 

ENM 

 Elaborarea, coordonarea proiectului agendei şedinţelor Consiliului Superior al 

Magistraturii şi desfăşurarea normală a şedinţelor din punct de vedere 

organizatoric şi tehnic, cu resurse alocate 0,22 ENM 

    În total pentru realizarea acestor 3 funcții sunt alocate circa 65 % din capacitatea 

totală a acestei unități structurale. 

    Rezultatele analizei cantitative a Secretariatului au relevat existența unui deficit de 

resurse umane în cuantum de 0,50 ENM, altfel spus, jumătate din norma integrală de 

muncă a unui angajat. 

  În aceste condiții, urmează a fi revizuită formula actuală de alocare a resurselor 

umane în raport cu volumul de lucru, precum și posibilitatea de transfer a funcțiilor 

executive care sunt improprii unei funcții de conducere (de ex: Menținerea unui gen 

de evidență, procesarea unor categorii de cereri). 

 

2.5.2 Direcția Justiție și organizare (DJO) 

Această Direcție este responsabilă de cea mai mare parte de funcții executive din 

aparatul central al CSM și corespunzător un volum de muncă proporțional de mare.  

     Astfel, circa 30 % din volumul total de muncă al aparatului central îi revine DJO, 

volum de lucru care este realizat de către 7 angajați, deși comform statelor de 

personal numărul total de posturi a direcției este 10 unități, 3 dintre care fiind 

vacante. 

     Din volumul total de muncă a Direcției, cea mai mare parte din resurse sunt alocate 

următorelor funcții: 

 Elaborarea proiectelor de hotărâri ale CSM şi punererea în executare a acestora, 

cu resurse alocate 2,49 ENM 

 Reprezentarea intereselor CSM în instanţă, cu resurse alocate 0,65 ENM 

 Întocmirea rapoartelor anuale şi semestriale privind activitatea colegiilor, 

rapoarte privind reprezentarea în intanţă și alte rapoarte, cu resurse alocate 

0,56 ENM 

   Aceste 3 funcții consumă circa 53 % din volumul total de resursele umane 

disponibile la etapa actuală. 
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    În rezultatul analizei cantitative, a fost identificat și un deficit de resurse disponibile 

în mărime de 0,75 ENM, posibil pe fondul existenței posturilor vacante. 

  La fel, se atestă necesitatea redistrubuirii unor categorii de funcții executive către 

personalul cu calificare mai joasă ceea ce ar putea contribui la creșterea calității 

atribuțiilor adminstrativ-manageriale ale conducerii direcției. 

 

2.5.3 Direcția adminstrație judecătorească (DAJ) 

    Direcția adminstrare judecătorească fiind responsabilă în cea mai mare parte de 

coordonarea și organizarea proceselor de elaborare a bugetelor, planificarea 

cheltuielilor bugetare de către instanțele judecătorești, alocă corespunzător circa 65 

% din resursele disponibile acestor categorii de funcții. 

   Funcțiile cu cea mai mare pondere sunt: 

 Asigurarea elaborării rapoartelor financiare de către instanţele judecătoreşti, 

verificarea, generalizarea şi prezentarea raportului final Ministerului Finanțelor, 

cu resurse alocate 0,40 ENM 

 Acordarea asistenţei metodologice șefilor secretariatelor și contabililor şefi din 

cadrul instanţelor judecătoreşti în vederea  ţinerii evidenţei contabile corecte şi 

gestionării eficiente a mijloacelor financiare, cu resurse alocate 0,40 ENM 

 Acumularea, verificarea şi totalizarea proiectelor bugetelor  instanţelor 

judecătoreşti după necesități și după plafonul stabilit, cu resurse alocate  0,27 

ENM 

    Analiza cantitativă a DAJ a relevat un deficit de resurse umane în mărime de 0,40 

ENM, în mare parte datorită creșterii continue a volumului de lucru privind 

coordonarea activităților de utilizare a PIGD precum și asistența permenentă privind 

înlăturarea deficiențelor PIGD şi a sistemelor de înregistrare audio a instanțelor 

judecătorești. 

    În același timp, abilitățile reduse privind planificarea bugetară și absorbția eficientă 

a resurselor financiare de către instanțele judecătorești determină suprasolicitarea 

resurselor umane disponibile pentru coordonarea permanentă a acestor activități.  

 

2.5.4 Direcția documentare și contencios (DDC) 

   Direcția cu o capacitate totală de 7 angajați, alocă cea mai mare parte din resursele 

umane disponibile următoarelor funcții: 
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 Întocmirea rapoartelor privind strategia de reformă a sectorului justiției pentru 

anul 2011-2016 și alte activități de raportare, cu resurse alocate 0,80 ENM 

 Operațiuni în domeniul achizițiilor publice, cu resurse alocate 0,66 ENM 

 Organizarea activității Colegiului disciplinar, cu resurse alocate 0,59 ENM 

 Gestionarea corespondenței CSM; Monitorizarea petițiilor și executarea 

controlului executării lor în termen; Înregistrarea materialelor parvenite în 

adresa Consiliului Superior al Magistraturii, prezentarea lor președintelui, 

pentru repartizare, distribuirea și evidența examinării acestora de către 

executor, cu resurse alocate 0,56 ENM 

   Este discutabilă, necesitatea alocării unui volum de resurse atât de mare pentru 

activități relativ tehnice cum ar fi Achizițiile publice, fapt care ar putea diminua 

calitatea executării altor categorii de funcții cu o importanță mai mare. 

2.5.5 Secția Resurse umane  

     Secția Resurse umane este responsabilă de o categorie de funcții tradiționale unei 

unități structurale de acest gen, cu un volum de resurse umane planificate de 2 

posturi, deși la etapa efectuării analizei doar un singur post era ocupat. 

    Astfel cea mai mare parte a resurselor dinsponible au fost alocate activităților de 

Elaborarea hotărîrilor și oridinelor în domeniul resurselor umane, evidența zilelor de 

naștere, a jubileelor judecătorilor și angajaților CSM și perfectarea, evidența și 

completarea dosarelor personale ale angajaților CSM sunt realizate cu o consumație a 

0,74  ENM din resursele umane disponibile. 

  Totodată, analiza a relevat și un deficit de resurse în mărime de 0,13 ENM, situație 

care ar putea fi redresată după ocuparea postului vacant și redistribuirea eficientă a 

atribuțiilor. 

 

2.5.6 Serviciul analiza statisticii judiciare 

    Serviciul are o capacitate totală alocată de 2 posturi cu normă deplină de muncă, 

care desfășoară activitatea de realizare a analizei statisticii judiciare, evaluarea 

performanţei instanţelor judecătoreşti, elaborarea prognozelor de dezvoltare a 

activităţii instanţelor judecătoreşti. 

   Activitățile care consumă cea mai mare parte a resurselor disponibile sunt: 

 Verificarea și corectarea rapoartelor statistice a instanțelor judecătorești, cu 

resurse alocate 0,40 ENM 

 Generalizare datelor statistice, cu resurse alocate 0,40 ENM 
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 Analiza comparativă a datelor statistice și elaborarea notelor informative, cu 

resurse alocate 0,25 ENM 

   Aceste activități sunt desfășurate la etapa actuală prin metode manuale utilizând 

formulare Excel pentru colectarea și sistematizarea datelor, ceea ce determină 

utilizarea la limită a resurselor umane și de timp disponibile. 

   Automatizarea proceselor de colectare, procesare și agregare a datelor v-a contribui 

esențial la eficientizarea activității acestei unități structural. În acest sens, CSM în 

cooperarea cu ROLISP sunt la etapa de lansare și testare a unui sistem electronic care 

are drept scop facilitarea acestor procese. 

3 Analiza funcțională din perspectiva implementării SRSJ 

3.1 Date statistice 

Rolul  unităților structurale ale CSM în implementarea Strategiei 

Analiza funcțională a fost desfășurată în perioada  August-Septembrie 2014, la vremea 

respetivă o bună parte din acțiuni erau deja implementate.      

     În cadrul CSM, doar 3 

Direcții sunt activ implicate 

în procesul de 

implementare a Planului de 

Acțiuni a SRSJ.  

   Consiliul Superior al 

Magistraturii este respon-

sabilă de implementarea a 

40 de acțiuni în total, 26 din 

Pilonul I “Sistemul 

judecătoresc” și 14 din 

Pilonul IV “Integritatea Actorilor sectorului Justiției”.  

     Direcția Justiție și Organizare este responsabilă de cea mai mare parte a acțiunilor - 

30, Direcția Documentare și Contencios – 6 și Direcția Administrare judecătorească – 

4.  

 

Volumul de lucru și progresul de implementare a SRSJ 
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  Rezultatele analizei cantitative au relevant un volum total de resure alocate de 2,13 

ENM pentru implementarea SRSJ care revine Consiliului. Direcția Justiție și Organizare 

îi revine 1,43 ENM, Direcției documentare și contencios - 1,00 ENM și Direcției 

adminstrare 

judecătorească – 

0,70 ENM.  

   De la începutul 

perioadei de 

implementare 

DJO a reușind 

implementarea a 

1.09 ENM din 

volumul total de 

muncă și 0,34 

urmează să fie 

realizată până la 

finele Strategiei, 

DDC a realizat 0,53 ENM și 0,47 nerealizat iar DAJ 0,52 ENM din volum realizat și 0,18 

nerealizat.   

Perioada de implementare a Strategiei 

 Compararea curbei care afișează cumulativ perioada de începere și finalizare a 

implementării acțiunilor relevă faptul că majoritatea acțiunilor erau în proces de 

implementare în paralel pe parcursul anului 2013 și care vor fi implementate până la 

finele anului 2014. Coloanele verzi arată numărul de acțiuni care erau “active” în 

trimestrele respective. Pînă la finele implementării Strategiei urmează să fie 

implementate doar 17 acțiuni.  
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    Deși, probabilitatea nerespectării termenelor de implementare pentru o serie de 

acțiuni este destul de ridicată, determinate de aunmite circumstanțe imprevizibile sau 

chiar de o planificare prea optimistă.  

 

Capacitățile de resurse disponibile în raport cu volumul de muncă alocat 

Implementării SRSJ 

    Analiza volumului de muncă privind implementarea SRSJ în raport cu capacitatea 

disponibilă de resurse umane și de timp relevă măsura în care implementarea SRSJ 

constituie o sarcină suplimentară activităților ordinare desfâșurate de către Direcțiile 

CSM.   

      Astfel, pe lîngă faptul că DJO are un deficit de resurse de circa 0,75 ENM, adițional a 

alocat 1,43 ENM din care 

1,09 deja fost 

implementat. DDC în 

condițiile resurselor 

existente de 6 ENM, este 

reponsabil, în mod 

adițional de realizarea 

unui volum de muncă 

echivalent a 1,00 ENM 

dintre care 0,53 ENM a 

fost deja realizat. DAJ cu 

un volum de resurse 

disponibile de 3,00 ENM, 

este responsabil 

adițional de 0,70 ENM 

legat de implementarea Strategiei dintre care 0,52 a fost realizat.   

     În multe cazuri volumul de lucru legat de implementarea Strategiei nu constituie o 

povară adițională reeșind din faptul că unele acțiuni, datorită caracterului lor sunt 

parte a unor atribuții generale al CSM (de ex: Implementarea noilor proceduri de 

selectare si numire a presedintilor si vicepresedintilor instanțelor judecatoresti). 
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4 Considerațiuni finale, concluzii 

4.1 Funcționalitatea organizatorică a CSM 

  Analiza capacităților, alocarea resurselor și distribuția funcțiilor au fost subiectele 

principale ale Chestionarelor 1 și 2b. Constatările arată că activitățile Consiliului în 

linii generale sunt realizate în mod eficient, deși există o serie de aspecte discutabile, 

care eventual ar putea fi optimizate:  

 Formula actuală de alocare a resurselor umane si de timp în raport cu 

necesitățile reale urmează a fi revizuită, cel puțin în privința unităților 

structurale unde au fost constatate deficite de resurse 

 Supraîncărcarea conducerii unitaților structurale cu funcții de executare sau 

tehnice cu pondere scăzută diminuiază calitatea realizării funcțiilor cheie. 

 Conducatorii având un grad de calificare înalt si responsabilităti de coordonare 

a executarii atrbutiilor directiilor sale nu ar trebui să aloce resurse de timp 

activităților tehnice care ar putea fi realizate cu succes de angajați cu o 

calificare mai joasă. Iar în cazul unităților structurale cu capacități de resure 

limitate cum ar fi Secretariatului, urmează a fi analizată posibilitatea suplinirii 

cu o unitate de personal. 

 Este discutabilă eficiența descentralizării în cadrul Direcțiilor CSM a funcțiilor 

de procesare a petițiilor, cererilor din partea instanțelor judecătorești sau 

persoanelor fizice prin prisma resurselor și a timpului uneori consumat 

nejustificat. Centralizarea, realocarea resurselor și specializarea unor unități de 

personal ar putea fi oportunitate viabilă. 

 O mare parte din activitățile adminstrativ-manageriale Consiliului cît și a 

instanțelor judecătorești ar putea fi eficientizate prin pregătire profesională 

permanentă a cadrelor responsabile. 

 Comunicarea publică a activității Consiliului este o condiție esențială pentru 

asigurarea accesului cetățenilor la informație de interes public și a 

transparenței. În acest sens Secția protocol, relații cu publicul și mass media 

are un șir de atribuții bine concepute. Cu toate acestea, se confruntă cu 

probleme de ineficiență datorită fluxului mare de cadre și condiții relativ 

neatractive de muncă. 

    CSM-ul fiind autoritatea care coordoneaza activitatea instanțelor 

judecătorești, îi revine în mod inevitabil un volum generos de muncă, 

automatizarea unor aspecte ale acestui volum de muncă este o necesitate 

inerentă. Procedurile de planificare bugetară, absorbție, achiziții public ar fi o 

prioritate în acest sens. 

      Pentru eficientizarea şi transparența activităților de gestionare a resurselor 

financiare de către Instanțele judecătorești este recomandabil alocarea 
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resurselor suplimentarea Direcției adminstrare judecătorească pentru crearea 

funcție de Audit. 

      S-a constatat dublarea unor activități, cum ar fi cele legate de Statistica 

judiciară care este desfășurată în mod paralel de către două autorități distincte, 

Consiliul Superior al Magistraturii și Departamentul Administrare 

Judecătorească din cadrul Ministerului Justiției.  Această situație generează 

utilizarea irațională a resurselor publice și ineficiență, soluția recomandabilă în 

astfel de situații este comasarea acestor activități în cadrul unei singure 

instituții. 

4.2 Implementarea Strategiei 

    Un subiect separat al analizei funcționale a fost procesul de implementare  a SRSJ de 

către Consiliu. În rezultatul analizei au fost evidențiate următoarele constatări:  

- Din punct de vedere funcțional, Planul de ațiuni SRSJ în partea ce ține de CSM 

este implementat de 3 Direcții:  

o Direcția Justiției și organizare 

o Direcția Documentare și Contencios 

o Direcția Administrare Judecătorească 

- În timp ce Direcția Justiție și Organizare este responsabilă de majoritatea 

acțiunilor, celelalte două sunt resonsabile de un număr mult mai mic de ațiuni.  

- În multe cazuri volumul de lucru legat de implementarea Strategiei nu 

constituie o povară adițională reeșind din faptul că unele acțiuni, datorită 

caracterului lor sunt parte a unor atribuții generale al CSM.  

- La etapa efectuării analizei, finalul trimestrului 4 a anului 2014, mai mult de 

jumătate din acțiuni au fost implementate. 

- Referitor la planificarea implementării acțiunilor, termenii limită sunt în unele 

cazuri mult prea optimiști, astfel o supraveghere la nivel de conducere a 

procesului de implementare este absolut necesară.  

 

 

 

 

 


