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Everyone has the right to a fair examination and resolution of his or her case by an independent, 
impartial, lawfully constituted court acting in conformity with this Code. These guarantees take the 
form of the constitutional principle of free access to justice, the violation of which is sanctioned by 
declaring absolute nullity of procedural acts obtained or adopted contrary to this principle. There is 
sufficient evidence to show that the appointment of investigating judges during the period 2015-2018 
was in violation of the provisions of Article 151 of Law No. 514/1995 on the Organization of Judges - 
that, in the editorial office up to January 12, 2018, which regulated that an investigating judge may hold 
that dignity only if he has previously held the position of judge for at least 3 years. Unfortunately, these 
deviations, whether consciously or mistakenly admitted by the Superior Council of magistracy, have 
had and will have the most unexpected consequences, because those investigating judges accused of 
violating the law have committed a series of procedural acts that are thus rendered null and void.

Keywords: law, Constitution, investigating judge, magistrate, Superior Council of the magistracy, 
court, nullity.

CU PRIVIRE LA ACTELE PROCEDURALE EMIsE DE JUDECĂTORII DE InsTRUCȚIE 
nUMIȚI În FUnCȚIE COnTRAR LEGII 514/1995 

Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen 
rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona în conformitate 
cu prezentul Cod. Aceste garanții îmbracă forma principiului constituțional al accesului liber la justiție, 
încălcarea cărora este sancționată prin declararea nulității absolute a actelor procedurale obținute 
sau adoptate contrar acestui principiu. Există suficiente dovezi pentru a demonstra că numirea unor 
judecători de instrucție în perioada 2015-2018 s-a făcut contrar prevederilor art. 151 din Legea nr. 
514/1995 privind organizarea judecătorească, în redacția de până la 12.01.2018, care reglementa că 
un judecător de instrucție poate deține această demnitate, doar în cazul în care a deținut anterior 
funcția de judecător cel puțin 3 ani de zile. Cu regret, aceste abateri admise conștient sau eronat de 
către Consiliul Superior al magistraturii, au avut și vor avea consecințe din cele mai neașteptate, 
deoarece acei judecători de instrucție numiți contrar legii, au adoptat o serie de acte procedurale care 
în consecință sunt lovite de nulitate absolută. 

Cuvinte-cheie: lege, Constituție, judecător de instrucție, magistrat, Consiliul Superior al 
magistraturii, instanță, nulitate.

SUR LES ACTES DE PROCÉDURE ÉMIS PAR LES JUGES D'INSTRUCTION NOMMÉS 
EN EXERCICE EN VIOLATION DE LA LOI 514/1995 

Toute personne a le droit de voir son cas examiné équitablement et résolu dans un délai raisonnable 
par un tribunal indépendant, impartial et légalement constitué qui agira conformément au présent 
code. Ces garanties prennent la forme du principe constitutionnel du libre accès à la justice, dont 
la violation est sanctionnée par la déclaration de nullité absolue des actes de procédure obtenus ou 
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adoptés contrairement à ce principe. Il existe des éléments suffisants pour prouver que la nomination 
des juges d'instruction en 2015-2018 a été faite contrairement aux dispositions de l'art. 151 de la loi n ° 
514/1995 sur l'organisation judiciaire, à la rédaction jusqu'au 12.01.2018, qui réglementait qu'un juge 
d'instruction ne peut exercer cette dignité que s'il a précédemment occupé le poste de juge pendant au 
moins 3 ans.  malheureusement, ces déviations consciemment ou à tort admises par le Conseil Supérieur 
de la magistrature, ont eu et auront les conséquences les plus inattendues, car ces juges d'instruction 
nommés contrairement à la loi, ont adopté une série d'actes de procédure qui sont par conséquent 
frappés de nullité absolue.  

Mots-clés: loi,Constitution, juge d'instruction, magistrat, Conseil Supérieur de la magistrature, 
tribunal, nullité.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗДАННЫЕ СУДЬЯМИ, НАЗНАЧЕННЫМИ 
ВОПРЕКИ ПОЛОЖЕНИЯМ ЗАКОНА 514/1995

Каждый человек имеет право на справедливое рассмотрение и разрешение его дела в 
разумные сроки независимым, беспристрастным, законно учрежденным судом, который 
будет действовать в соответствии с настоящим Кодексом. Эти гарантии выражаются в 
форме конституционного принципа свободного доступа к правосудию, нарушение которого 
санкционируется признанием недействительными процессуальных действий, полученных или 
принятых вопреки этому принципу. Имеются достаточно доказательств того, что назначение 
следственных судей в период 2015-2018 годов было произведено вопреки положениям ст. 151 
Закона №. № 514/1995 об организации судоустройства, в редакции до 01.12.2018, которым 
регламентировалось, что следственный судья может занимать эту должность только в том 
случае, если он ранее занимал должность судьи не менее 3 лет. К сожалению, эти уклонения, 
сознательно или ошибочно допущенные Высшим советом магистратуры, имели и будут иметь 
самые неожиданные последствия, так как назначенные вопреки закону следственные судьи 
приняли ряд процессуальных актов, которые, следовательно, признаются недействительными.

Ключевые слова: закон, Конституция, следственный судья, магистрат, Высший совет 
магистратуры, суд, недействительность.

Introducere

Având în vedere principiul statului de 
drept, o „instanță” trebuie să fie întotdeauna 
constituită „potrivit legii”, în caz contrar 
aceasta este lipsită de legitimitatea necesară 
întro societate democratică pentru a audia 
cauzele ce le-au fost încredințate. Principiile 
generale și normele dreptului internaţional și 
ale tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte constituie elemente ale 
dreptului procesual penal și dau naștere 
nemijlocit drepturilor și libertăţilor omului în 
procesul penal.

Art. 19 CPP al RM prevede că „orice 
persoană are dreptul la examinarea și 
soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, 
în termen rezonabil, de către o instanţă 
independentă, imparţială, legal constituită, 
care va acţiona în conformitate cu prezentul 

cod“1, iar art. 14. 1 al Pactului cu privire la 
drepturile civile și politice2 operează cu 
noţiunea de „tribunal competent, independent 
și imparţial, stabilit prin lege“. Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului3 și a 
libertăţilor fundamentale se referă, în art. 6. 
1, la o „instanţă independentă și imparţială, 
instituită de lege“

Idei principale ale cercetării
Expresia „potrivit legii” se referă nu doar 

la temeiul juridic al însăși existenței instanței, 
ci și la respectarea de către instanță a normelor 
specifice după care se conduce (Sokourenko 
și Strygoun împotriva Ucrainei, pct. 24). 

1 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, 
nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul oficial nr. 248-251 din 
05.11.2013

2 Pactul cu privire la drepturile politice și civile din 
16.12.1966

3 Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
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Legalitatea unei instanțe trebuie neapărat să 
acopere și componența sa [Buscarini împotriva 
San marino (dec.)]. În ghidul privind art. 6 
din CEDO4 se menționează că: „Procedurile 
privind desemnarea judecătorilor nu ar trebui 
să fie transferate la nivel de practică internă” 
(ibidem, pct. 154-156)... „Legea” la care face 
referire art. 6 § 1 nu este, prin urmare, doar 
legislația referitoare la stabilirea și competența 
organismelor judiciare, ci și orice altă dispoziție 
de drept intern a cărei neconformitate determină 
participarea unuia sau mai multor judecători în 
cazuri ilegale (DmD Group, A.S., împotriva 
Slovaciei, pct. 59). Nerespectarea de către o 
instanță a dispozițiilor de drept intern implică 
în principiu o încălcare a art. 6 § 1 (DMD 
Group, A.S., împotriva Slovaciei, pct. 61).” 

O instanță care, fără nici o explicație, își 
depășește competența pe care o are în mod 
obișnuit, nerespectând în mod deliberat legea, 
nu este o „instanță constituită potrivit legii” în 
procedura în cauză (Sokourenko și Strygoun 
împotriva Ucrainei, pct. 27-28). Astfel, nu este 
„instanță constituită potrivit legii” o instanță 
care examinează fondul cauzei în locul 
instanței competente (Aviakompaniya A.T.I., 
ZAT împotriva Ucrainei, pct. 44).

În practica recentă a instanțelor de judecată 
din R. Moldova pot fi observate mai multe 
situații în care instanțele sunt constituite contrar 
legii, în speță fiind vorba de câțiva judecători 
de instrucție. 

Potrivit art. 151 din Legea nr. 514/1995 
privind organizarea judecătorească5, în 
redacția de până la 12.01.2018, se reglementa 
faptul că: din rândul judecătorilor instanţei 
judecătoreşti se numesc judecătorii care vor 
exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie. 
(2) Judecătorul de instrucție este numit de 
către Consiliul Superior al magistraturii 
cu consimțământul acestuia, la propunerea 
președintelui instanței judecătorești, din 

4  https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_
RON.pdf

5 Legea  nr. 514/1995  privind organizarea judecătorească, 
publicată în Motitorul Oficial nr. 58 din 19.10.1995.

rândul judecătorilor care au activat în funcția 
de judecător cel puțin 3 ani, pentru un mandat 
de 3 ani, fără posibilitatea de a exercita două 
mandate consecutive. Această normă a fost 
modificată de Parlamentul R. Moldova abia 
la 12.01.2018 prin excluderea din Lege a 
sintagmei: „… din rândul judecătorilor care 
au activat în funcția de judecător cel puțin 3 
ani, pentru un mandat de 3 ani…”

Este îngrijorător și modul în care 
Parlamentul a modificat textul art. 151 din 
Legea nr. 514/1995 (prin excluderea sintagmei 
„… din rândul judecătorilor care au activat în 
funcția de judecător cel puțin 3 ani, pentru un 
mandat de 3 ani…”). Respectiv, prin Hotărârea 
de Guvern nr. 977 din 15.11.2017 s-a aprobat 
și prezentat Parlamentului proiectul de lege 
pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, care viza crearea funcției de 
șef adjunct al secretariatului Judecătoriei 
Chișinău. Astfel, Legea 315/20176 în redacția 
inițială nu prevedea excluderea sintagmei „… 
din rândul judecătorilor care au activat în 
funcția de judecător cel puțin 3 ani, pentru 
un mandat de 3 ani…”. De fapt, în prima și 
în a doua lectură (conform stenogramelor 
Parlamentului) deputații au votat proiectul 
Legii nr. 315/2017 de modificare a Legii nr. 
514/1995 prin crearea funcției de șef adjunct 
al secretariatului Judecătoriei Chișinău, iar 
în redacția finală a legii se legiferează în mod 
surprinzător și cu încălcarea Regulamentului 
Parlamentului că sintagma de la art. 151 
din Legea nr. 514/1995 - „… din rîndul 
judecătorilor care au activat în funcția de 
judecător cel puțin 3 ani, pentru un mandat de 
3 ani…” – se exclude (fără ca Parlamentul să 
fi votat în cunoștință de cauză pentru această 
modificare). 

În pofida cerințelor stabilite de art. 151 
din Legea nr. 514/1995 în redacția de până 
la 12.01.2018, deși magistratul V. B. a fost 
numit în funcția de judecător prin decretul  

6 Legea nr. 315 din 22.12.2017 privind modificarea și 
completarea unor acte legislative. Monitorul Oficial nr 7-17 
din 12.01.2018.
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Președintelui R. Moldova nr. 1712 din 
05.08.20157 pe un termen de 5 ani, la scurt timp, 
prin Hotărârea CSM nr. 798/32 din 22.11.2016 
V.B. este numit judecător de instrucție pentru 
Judecătoria Buiucani, mun, Chișinău pe un 
termen de până la 31.12.2016. Această numire 
în funcția de judecător de instrucție a unui 
magistrat care nu activase anterior în funcția 
de judecător timp de cel puțin 3 ani de zile, 
a fost efectuată contrar prevederilor art. 151 
din Legea nr. 514/1995 privind organizarea 
judecătorească, adică instanța a fost constituită 
contrar legii. 

Prin aceeași Hotărâre a CSM, a fost 
numit în calitate de judecător de instrucție 
și tânărul magistrat A.N., care fusese și el 
numit în funcția de judecător prin Decretul 
Președintelui R. Moldova în anul 2015. 
Ulterior, prin Hotărârea CSM  nr. 932/38 
din 27.12.2018 acelorași magistrați li se 
prelungesc atribuțiile de judecători de 
instrucție pentru un nou mandat (cuprins 
între perioada 01.01.2017-31.12.2017) în 
instanța de judecată nou-creată (Judecătoria 
Chișinău, sediul Buiucani). Iar la 19.12.2017 
CSM emite o altă hotărâre cu nr. 836/37 
prin care  îi desemnează pentru a treia oară 
consecutiv pe judecătorii A. N. și V. B. 
pentru o perioadă de 2 ani, ca judecători 
de instrucție. Această stare de lucruri a 
fost confirmată de CSM prin scrisoarea nr. 
595 din 09 martie 2022, indicând însă ca 
temei redacția articolului 151 din Legea nr. 
514/1995 privind organizarea judecătorească 
pe anul 2022, dar nu pe cea în vigoare la data 
emiterii Hotărârilor descrise mai sus.

În cauza penală I.R., acești magistrați au 
emis o serie de încheieri prin care au autorizat 
efectuarea măsurilor speciale de investigații, 
au amânat aducerea la cunoștință a ordonanței 
de recunoaștere ca bănuit și au constatat 
respectarea cerințelor legale în procesul de 
efectuare a interceptărilor și filajului persoanei 

7 Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1712 
din 05.08.2015 privind numirea în funcție a unor judecători. 
Monitorul Oficial nr. 206-210 din 07.08.2015.

căreia i se incrimina comiterea infracțiunii de 
trafic de influență, după cum urmează:

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) V.B. nr. 11-6871/2017 
din 27.12.2017 prin care s-a autorizat 
prelungirea efectuării măsurii speciale de 
investigație – interceptarea  (Vol. I, fila 65 a 
cauzei penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) V.B. nr. 11-366/2018 
din 25.01.2018 prin care s-a autorizat 
prelungirea efectuării măsurii speciale de 
investigație – interceptarea  (Vol. I, fila 74 a 
cauzei penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) V.B. nr. 11-365/2018 
din 25.01.2018 prin care s-a autorizat 
prelungirea efectuării măsurii speciale de 
investigație – interceptarea  (Vol. I, fila 108 a 
cauzei penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) A.N. nr. 11-6443/2017 
din 01.12.2017 prin care s-a autorizat măsura 
specială de investigație – interceptarea  (Vol. I, 
fila 127 a cauzei penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) A.N. nr. 11-6889/2017 
din 28.12.2017 prin care s-a autorizat 
prelungirea măsurii speciale de investigație 
– interceptarea  (Vol. I, fila 137 a cauzei 
penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) V.B. nr. 11-300/2018 
din 23.01.2018 prin care s-a constatat 
respectarea cerințelor legale la efectuarea 
interceptării  (Vol. I, fila 151 a cauzei penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) V.B. nr. 11-84/2018 din 
10.01.2018 prin care s-a autorizat prelungirea 
efectuării măsurii speciale de investigație – 
documentarea cu mijloace tehnice (Vol. I, fila 
164 a cauzei penale);

Încheierea judecătorului de instrucție (și - 
mandatul judecătoresc) V.B. nr. 11-364/2018 
din 25.01.2018 prin care s-a autorizat 
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prelungirea amânării aducerii la cunoștință 
bănuitului I. R. a ordonanței de recunoaștere 
ca bănuit din 01.12.2017 (Vol. III, fila 162 a 
cauzei penale);

În temeiul art. 251 alin. 2) CPP8: „încălcarea 
prevederilor legale referitoare la competenţa 
după materie sau după calitatea persoanei, 
la sesizarea instanţei, la compunerea acesteia 
şi la publicitatea şedinţei de judecată, la 
participarea părţilor în cazurile obligatorii, 
la prezenţa interpretului, traducătorului, dacă 
sunt obligatorii potrivit legii, atrage nulitatea 
actului procedural”. La rândul său, art. 6 alin. 
1) CPP definește actul procedural ca fiind:  
„documentul prin care se consemnează orice 
acţiune procesuală prevăzută de prezentul 
cod, şi anume: ordonanţă, proces-verbal, 
rechizitoriu, încheiere, sentinţă, decizie, 
hotărâre etc.”.

Toate aceste ordonanțe și încheieri sunt 
lovite de nulitate absolută deoarece la data 
emiterii lor magistrații V.B și A.N.  nu puteau 
fi legal constituiți în calitatea lor de judecători 
de instrucție, fiindcă nu activaseră anterior în 
funcția de judecători cel puțin 3 ani de zile 
și nici nu puteau fi numiți ca judecători de 
instrucție pentru al 3-lea mandat consecutiv.

Pe cale de consecință, orice persoană are 
dreptul constituțional ca dosarul său sa fie 
examinat de o instanță legal constituită, iar 
actele de procedură, încheierile – adoptate de 
o instanță constituită contrar prevederilor art. 
151 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea 
judecătorească sunt lovite de nulitate absolută 
și nu pot fi puse la baza unei sentințe de 
judecată indiferent care ar fi această.

Concomitent, toate probele dobândite în 
baza acestor încheieri ilegale adoptate de cei 
doi judecători de instrucție care au deținut 
această calitate contrar Legii nr. 514/1995 
(redacția de până la 12.01.2018), urmează a fi 
excluse din dosar, ca fiind dobândite contrar 

8 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, 
nr. 122 din 14.03.2003. Monitorul Oficial nr. 248-251 din 
05.11.2013.

procedurii legale și cu autorizarea unei instanțe 
constituite ilegal și neconstituțional. Pe cale 
de consecință, dacă  Încheierea judecătorului 
de instrucție (și mandatul judecătoresc) V.B. 
nr. 11-364/2018 din 25.01.2018 prin care s-a 
autorizat prelungirea amânării aducerii la 
cunoștință bănuitului I. R. a ordonanței de 
recunoaștere ca bănuit, sunt lovite de nulitate 
absolută, atunci cauza penală (care se află 
astăzi pe rolul Judecătoriei Chișinău) urmează 
a fi încetată, deoarece organul de urmărire 
penală a încălcat prevederile art. 63 CPP 
(calitatea de bănuit a încetat de drept), fapt ce 
a generat nulitatea ordonanței de punere sub 
învinuire a inculpatului.

Într-o astfel de interpretare, se conchide 
că ordonanța procurorului prin care I.R. a 
fost recunoscut în calitate de bănuit a expirat 
de drept până ca acesta să fie recunoscut ca 
învinuit, iar ordonanța de punere sub învinuire 
este lovită de nulitate absolută, și toate actele 
şi acţiunile organului de urmărire penală 
efectuate după expirarea termenului legal de 
ţinere a persoanei în calitate de bănuit, sunt 
nule.

Articolul 20 din Constituție reprezintă 
blocul fondator al sistemului democratic, în care 
orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă 
în cazul lezării drepturilor sale. Primul alineat 
definește scopul aplicării articolului pentru 
„orice persoană“. Interpretarea semantică a 
noţiunii „orice persoană“ învederează fără 
echivoc că acţiunea articolului constituţional se 
extinde asupra tuturor cetăţenilor, persoanelor 
străine sau apatrizilor. Pe lângă această noţiune 
cu caracter general, articolul conţine noţiuni 
care explică aplicarea articolului faţă de orice 
persoană care are drepturi legitime – aici, 
drepturile enunţate în Constituţie sau în actele 
internaţionale la care Republica Moldova este 
parte.

Concluzii
În încheire, considerăm că numirea 

judecătorilor de instrucție pe parcursul anilor 
2015-2018 contrar  art. 151 din Legea nr. 
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514/1995 privind organizarea judecătorească 
reprezintă o încălcare a prevederilor art. 
20 din Constituție și a art. 6 din Convenția 
Europeană, fiindcă statul nu a fost capabil să 
asigure constituirea legală a unei instanțe (în 
speță, fiind vorba de judecătorul de instrucție). 
Deși unii membri ai CSM au conștientizat la 
un moment dat aceste încălcări, iar art. 151 
din Legea nr. 514/1995 a fost parțial modificat 
prin excluderea din Lege a sintagmei: „… din 
rândul judecătorilor care au activat în funcția 
de judecător cel puțin 3 ani, pentru un mandat 
de 3 ani…” totuși, CSM a numite din nou în 
funcția de judecători de instrucție pe magistrații 
V.B. și A.N. pentru al treilea mandat consecutiv 
(în decembrie 2017), în pofida faptului că un 
magistrat poate fi judecător de instrucție pentru 
cel mult două mandate consecutiv.

 Această abatere gravă de la modul de 
constituire a instanțelor de instrucție, creează 
premisele unei insecurități a raporturilor 
juridice și lovește cu nulitate absolută actele 
procedurale emise de acești judecători de 
instrucție, iar persoanele cărora le-au fost 
lezate drepturile legitime și accesul liber la 
justiție, în cazul unei condamnări ilegale se pot 
adresa la CtEDO pentru a cere condamnarea 
R. Moldova și pentru a obține în consecință 

declanșarea revizuirii proceselor penale. 
Concomitent, există mai multe cauze pe 
rolul Judecătoriei Chișinău care urmează a 
fi încetate în conformitate cu prevederile art. 
63, 251, 275 alin. 9) CPP deoarece judecătorii 
de instrucție amintiți mai sus și constituiți ca 
atare contrar legii, au emis acte procedurale 
ce sunt lovite de nulitate absolută, ceea ce în 
consecință exclude posibilitatea continuării 
urmăririi penale a persoanei.  
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