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SEDLEȚCHI Iurie,  

rectorul USEM, 

doctor în drept, profesor universitar 

 

CUVÂNT INTRODUCTIV 

 

Orice stat, orice societate își dorește să dispună de o justiție reală și eficientă, care ar rezolva 

toate litigiile civile, administrative și penale, care ar restabili drepturile, libertățile și interesele legitime 

ale persoanelor fizice și juridice. 

În trecutul nu prea îndepărtat de până la anul 1990, justiția nu era recunoscută ca o parte a 

puterii de stat. Ea era privită ca o continuare a puterii politice, fiind numită „cenușăreasa” societății. 

Ceea ce nu putea rezolva politicul, era pus pe umerii justiției. 

Începutul anilor ’90 a constituit perioada trecerii de la statul sovietic totalitar la statul de drept 

și democratic, de la dominația excesivă a unui partid politic la pluripartitism și pluralismul de opinii, 

de la o economie hipercentralizată la o economie de piață, de la proprietatea obștească și cooperatist-

colhoznică la proprietatea de stat și privată și altele. Perioada de tranziție cerea insistent să fie instituite 

mecanisme de independență a justiției, de independență a mass-media și de protecție a drepturilor și 

libertăților omului. La consolidarea acestor deziderate au servit Declarația suveranității (23.06.90) și 

Decretul cu privire la puterea de stat. (27.07.90) Tot în această perioadă, Republica Moldova a aderat 

la Declarația Universală a Drepturilor Omului (28.07.90) și la Pactele internaționale cu privire la 

drepturile civile și politice și cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. (28.07.90) 

Aceste acte naționale și internaționale au contribuit la formarea în Republica Moldova a puterii 

de stat și introducerea principiilor statului de drept, separației ramurilor puterii în puterea legislativă, 

puterea executivă și puterea judecătorească și trecerea de la sistemul socialist de drept la sistemul 

național de drept, bazat pe familia sau sistemul juridic continental. 

În Republica Moldova, justiția este înfăptuită de instanțele judecătorești. Anume judecătorul, ca 

reprezentant al puterii judecătorești, pronunță actul puterii. Lui îi este încredințată o parte a puterii de 

stat. Însă la înfăptuirea justiției contribuie și alte instituții: procuratura, avocatura, organele de urmărire 

penală, poliția și alte organe de drept. 

În doctrină, noțiunea de justiție este redată sub mai multe aspecte, cum ar fi: 

- justiția este un sentiment de echitate și dreptate; 

- justiția este o funcție, care semnifică acțiunea de a judeca, de a restabili adevărul și de a 

pronunța dreptul cu ocazia unei contestații, în acest sens se spune că judecătorul împarte justiția; 

- justiția cuprinde ansamblul instanțelor judecătorești, prin care se poate exercita funcția 

judiciară. În asemenea caz, justiția se identifică cu aparatul administrativ. Din această perspectivă, 

justiția este un serviciu public al statului. Statul, prin intermediul instanțelor sale judecătorești, deține 

monopolul justiției. Justiția, ca funcție de a judeca, presupune nu numai independența funcțională și 

individuală a judecătorilor, ci și independența instanțelor judecătorești și a puterii judecătorești atât în 

însuși interiorul sistemului judiciar, cât și în raport cu alte organe statale. 

Potrivit Concepției reformei judiciare și de drept (21.06.94), art. 1, 2, 6, 114-1251 din 

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994 (în vigoare de la 27.08.1994) și legislației ulterioare 

(Cu privire la organizarea judecătorească, Cu privire la statutul judecătorului, Cu privire la Curtea 

Supremă de Justiție, Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și altele), justiția este o formă 
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specifică de exercitare de către stat a funcției sale interne de apărare a ordinii de drept, de ocrotire a 

proprietății, a drepturilor și libertăților constituționale (art. 15-54 din Constituție). 

În opinia savantului român Tudor Drăganu: 

- puterea judecătorească se înfăptuiește de judecători, care se supun numai legii. Judecătorii 

sunt independenți și nu pot fi influențați de nici o autoritate a statului; 

- puterea judecătorească se manifestă în hotărâri (decizii, sentințe) care se referă numai la 

cazul examinat; 

- puterea judecătorească se manifestă prin hotărâri a posteriori. Judecătorul activează numai 

după ce s-a produs un fapt, prin intermediul căruia s-a încălcat ordinea de drept sau la prezența unui 

fapt cu potențial generator de conflict. Astfel, puterea judecătorească se deosebește atât de puterea 

legislativă, cât și de puterea executivă, al căror obiect îl constituie, de regulă, prin acțiuni individuale 

de viitor: în virtutea principiului neretroactivității legii, legiuitorul creează norme pentru viitor, iar 

executivul, aplicând legea, dezvoltă normele legale prin reglementări detaliate; 

- hotărârile judecătorești au autoritate și se răsfrâng asupra obiectului dedus justiției, asupra 

părților și participanților la proces, asupra raporturilor din litigiu, pe când actele normative au, de 

regulă, un caracter general impersonal, fiind aplicabile unui număr nedefinit de persoane; 

- actele administrative sunt, de regulă, revocabile, legiuitorul este, de asemenea, în drept să 

abroge sau să modifice legile pe care le-a adoptat – posibilitate ce nu este aplicabilă hotărârilor 

judecătorești definitive; 

- organele jurisdicționale sunt obligate să-și motiveze hotărârile. Atare obligație, ce se 

prezintă ca o garanție de legalitate, nu se întâlnește în activitatea autorității legislative și celei 

executive; 

- puterea judecătorească nu se exercită decât la cerere, spre deosebire de puterea legislativă 

și executivă care, de regulă, acționează din oficiu; 

- procedura în fața instanțelor judecătorești este supusă unui anumit formalism specific 

procesual, care nu se regăsește în activitatea autorității legislative și celei executive și care se distinge 

printr-o serie de principii de drept judiciar, cum ar fi: contradictorialitatea, caracterul public al 

dezbaterilor judiciare etc. 

Puterea judecătorească, fiind situată în același compartiment din Constituție – titlul III, intitulat 

„Autoritățile publice”, colaborează cu puterea legislativă și puterea executivă „în exercitarea 

prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției”. (art. 6) 

Este semnificativ faptul că măsurile dedicate problemelor asigurării independenței justiției se 

desfășoară în Ziua Internațională a Drepturilor Omului cu participarea invitaților de onoare: Eduard 

Serbenko, secretar de stat al Ministerului Justiției, Mihail Cotorobai, Avocat al Poporului, Domnica 

Manole, judecător al Curții Constituționale. Domniile lor au menționat însemnătatea continuității și 

conexiunii profesionale între generațiile de juriști. 

Destul de interesantă a fost simularea procesului jurisdicțional. Organizatorii au selectat foarte 

reușit o sesizare și o hotărâre reală din jurisprudența Curții Constituționale. Independența financiară a 

justiției, care a constituit tema procesului simulat, se înscrie pe deplin în tematica conferinței. 

Potrivit programului, participanții la conferință – studenții și profesorii Universității de Studii 

Europene împreună cu colegii lor de la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Universitatea Tehnică 

a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova – au prezentat peste 30 de rapoarte la 

compartimentele: „Standardele internaționale și naționale de înfăptuire a justiției”, „Înfăptuirea actului 

de justiție prin asigurarea garanțiilor de independență a judecătorului”, „Înfăptuirea actului de justiție 

prin asigurarea garanțiilor de independență a învinuirii și apărării” și „Justiția și mass-media”. 

Programul Conferinței, dedicate Declarației Universale a Drepturilor Omului, act adoptat de 

către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția nr. 217-A din 10 decembrie 1948, va fi de un real folos 

pentru viitorii specialiști în conștientizarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 

omului, în funcțiile pe care le vor ocupa în organele de drept după finisarea studiilor de licențiat în 

drept. 
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SERBENCO Eduard, 

secretar de stat al Ministerului Justiției al Republicii Moldova 

 

IMPORTANȚA INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI 

 

Independența judiciară presupune că justiția trebuie să fie liberă de orice influențe ale guvernului, 

parlamentului sau a altor interese private. Independența sistemului judiciar este esențială și importantă 

pentru ideea de separare a puterilor în stat. 

Pentru a asigura independența justiției, diferite țări folosesc diverse mijloace de selecție pentru 

alegerea judecătorilor. O modalitate de a asigura independența judiciară este prin acordarea 

unui mandat pe viață sau mandat lung judecătorilor, care, în mod ideal, le dă posibilitatea să ia decizii 

în conformitate cu statul de drept și discreția judiciară, chiar dacă aceste decizii sunt nepopulare din 

punct de vedere politic sau se opun unor interese puternice.  

În unele țări, capacitatea sistemului judiciar de a verifica legiuitorul este sporită de puterea 

de control judiciar. Această putere poate fi folosită, de exemplu, prin ordonarea unor anumite acțiuni 

atunci când sistemul judiciar percepe că o ramură a guvernului refuză să efectueze o datorie 

constituțională sau prin declararea unor legi adoptate de către legislativ ca fiind neconstituționale. 

O întrebare des întâlnită în prezent este „importanța independenței în justiție”, independența 

judiciară servește drept garanție pentru drepturile și privilegiile oferite de o constituție limitată și 

împiedică intervenția executivă și legislativă asupra acestor drepturi. Aceasta servește drept bază 

pentru statul de drept și democrație. Statul de drept înseamnă că toată autoritatea și puterea trebuie să 

provină dintr-o sursă de drept supremă. În cadrul unui sistem judiciar independent, instanțele și ofițerii 

săi nu sunt supuși intervenției inadecvate în treburile judiciare. Cu această independență, sistemul 

judiciar poate proteja drepturile și libertățile cetățenilor care asigură o protecție egală pentru toți. 

Eficacitatea legii și respectul pe care oamenii îl au asupra legii și a guvernului care o adoptă 

depind de independența sistemului judiciar de a măsura decizii corecte. Mai mult, este un pilon al 

creșterii economice, deoarece întreprinderile multinaționale și investitorii au încredere să investească 

în economia unei națiuni care are o justiție puternică și stabilă, independentă de interferențe. Rolul 

puterii judecătorești în stabilirea validității alegerilor prezidențiale și parlamentare necesită, de 

asemenea, independența sistemului judiciar. 

Dezvoltarea independenței judiciare poate implica un ciclu între dezvoltarea legislației 

naționale, care are un impact asupra dreptului internațional și dezvoltarea dreptului internațional, care 

are apoi impact asupra legislației naționale. Acest lucru poate avea loc în trei faze: prima fază este 

caracterizată prin dezvoltarea internă a conceptului de independență a justiției, cel de-al doilea -- prin 

răspândirea acestor concepte la nivel internațional și punerea lor în aplicare în dreptul internațional și 

al treilea -- de implementare în legislația națională a unor noi principii dezvoltate de comunitarea 

internațională. 

Orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, racordarea la standardele europene 

presupune utilizarea experienţei statelor din spațiul comunitar în elaborarea noilor legi şi desăvârşirea 

celor existente, ţinându-se cont de tradiţiile şi specificul țării noastre. Un pas important în procesul de 

integrare europeană îl reprezintă semnarea la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere politică cu 

Uniunea Europeană. Acest Acord se bazează pe importanța respectării valorilor si principiilor 

comune,in special, democrația si statul de drept, respectarea drepturilor omului si libertăților 

fundamentale,precum si asigurarea unei economii de piață funcționale si dezvoltarea durabilă. Pentru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Separa%C8%9Bia_puterilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judec%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Life_tenure&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rule_of_law&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Executiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_de_drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciar
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realizarea obiectivelor de integrare europeană a țării noastre, Acordul de asociere prevede susținerea și 

sporirea cooperării in domeniul justiției,libertății și securității. În acest context, Uniunea Europeană și 

Republica Moldova vor acorda o importanță deosebită promovării supremației legii, inclusiv 

independenței sistemului judiciar, accesului la justiție și a dreptului la un proces echitabil. De 

asemenea, cooperarea se referă la protecția datelor cu caracter personal, cea cu privire la migrație, azil 

si gestionarea frontierelor, circulația persoanelor, prevenirea crimei organizate, răspândirii drogurilor, 

spălarea banilor etc. Reforma interna prevede cooperarea pentru dezvoltarea, consolidarea si sporirea 

stabilității si eficacității instituțiilor democratice si statului de drept, reforma justiției  și a 

administrației publice, asigurarea prevenirii si combaterii corupției. 

 Faptul că în Republica Moldova justiția nu este încă independentă a fost semnalat și de 

organismele internaționale, care monitorizează situația din Republica Moldova, în special, instituțiile 

Consiliului Europei. De asemenea, organismele internaționale au atras atenția asupra faptului că în țara 

noastră mai rămâne de lucrat mult asupra independenței și libertății presei, asupra exercitării 

nestingherite a drepturilor omului și cetățeanului la întrunire etc. 

Un moment important în construirea unui stat de drept este institutul reprezentanţei ca o 

manifestare a principiului independenţei poporului în condiţiile democraţiei reprezentative, deoarece 

trăsătura distinctivă a unui stat de drept este poporul ca unica sursă a puterii şi purtătorul suveranităţii 

sale. Pe cât de eficient va fi institutul reprezentanţei, tot în aceeaşi măsură putem vorbi despre 

construirea unui stat de drept în Republica Moldova. Natura reprezentativă a democraţiei şi eficienţa 

statului de drept depind de sistemul de control permanent din partea alegătorilor a reprezentanţilor săi, 

a gestionării organelor reprezentative în activitatea sa. 

Cu certitudine, independența justiției constituie un jalon important al statului de 

drept,respectiv,in procesul curent al înfăptuirii actului de justiție. Independența justiției se 

concretizează sau ar trebui să se concretizeze în independența judecătorului și a procurorului în 

activitatea lor de instrumentare a fiecărei spețe în parte. Este necesară, în acest context, o precizare 

prealabilă în legătură cu trinomul justiție-judecător-procuror. Este notoriu că justiția, înțeleasă ca 

serviciu public, este înfăptuirea exclusiv de judecător, astfel încât toate considerațiile in acest domeniu 

referitoare la independența justiției și apărarea acesteia, nu ar fi trebui să vizeze decât binomul justiție-

judecător, fapt reflectat de altfel constant și neechivoc atât în documentele adoptate de instituțiile 

Uniunii Europene, cât și în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. 

 

 

 

 
COTOROBAI Mihail, 

Avocatului Poporului  

DISCURSUL LA CONFERINȚA  ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERUNIVERSITARĂ 

A TINERILOR CERCETĂTORI CU TEMA „ASIGURAREA INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI: 

REALIZĂRI, PROBLEME, PERSPECTIVE” 

 

Onorată asistență,  

Astăzi participăm la un eveniment important pentru devenirea profesională a studenților din 

această sală – Conferința științifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători cu tema 

„Asigurarea independenței justiției: realizări, probleme, perspective”, găzduită de Universitatea de 

Studii Europene din Moldova. Acest eveniment deschide perspective noi pentru cercetarea 

https://www.usem.md/
https://www.usem.md/
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universitară, dar și pentru o eventuală carieră în știință și practica justiției din Republica Moldova. 

Salut pe această cale distinșii oaspeți ai Conferinței: corpul didactic, practicieni din domeniul 

justiției, ale căror merite sunt recunoscute și care vor oferi notorietate evenimentului prin prezență și 

implicare. Opinia lor este importantă pentru tânăra generație care face primii pași în cercetare.  

De asemenea, salut participarea studenților, tineri cercetători, care se află azi la începutul 

drumului și au venit aici cu rezultatele cercetării din perspectiva temei propuse - asigurarea 

independenței justiției. 

Este important să remarcăm ziua în care are loc Conferința – 10 decembrie, care este Ziua 

Internațională a Drepturilor Omului.  

Ziua Drepturilor Omului este o zi importantă în care noi reafirmăm cu plenitudine atașamentul 

nostru față de valorile legate de respectarea drepturilor omului. Acest concept este unul de bază. În 

jurul lui sunt concentrate toate celelalte: viața și civilizația umană, progresul și dezvoltarea, știința și 

arta, mediul sănătos, comunicarea, dialogul generațiilor, egalitatea și participarea, democrația.  

În această zi, ca de altfel și în celelalte zile, trebuie să vorbim despre valoarea drepturilor 

omului pentru o societate modernă, despre faptul că drepturile omului nu sunt o abstracție, ele sunt 

raportate la fiecare om, fac parte din viața fiecărui om. La 10 decembrie avem o ocazie bună de a 

discuta despre aceste valori și despre cum lucrează ele în favoarea fiecăruia, dar și pentru întreaga 

comunitate umană.  

Nu există respectare a drepturilor omului fără conștientizarea valorii drepturilor omului și a 

necesității de a le respecta. Egalitatea, participarea, nondiscriminarea, afirmarea valorii vieții umane, 

deschiderea lumii pentru ce este nou și pentru schimbare, toate acestea au scopul de a îmbunătăți 

calitatea vieții umane, de a crea o lume deschisă, accesibilă, cu șanse egale pentru toți, toate acestea 

sunt rezultate ale drepturilor omului în acțiune. În 2019, omenirea a celebrat 30 de ani de la adoptarea 

Convenției ONU pentru drepturile copilului, dar și 25 de ani de la desfășurarea Conferinței 

Internaționale privind Populația și Dezvoltarea.  

Rolul Ombudsmanului în societatea modernă este de a monitoriza respectarea drepturilor și 

libertăților omului și de a semnaliza despre încălcarea acestor drepturi. În demersurile sale, Avocatul 

Poporului mizează pe susținerea întregii societăți,  dar, în special, a tinerilor. Având în urmă mea o 

experiență bogată de viață, mă bucur să văd poziția tinerilor cercetători interesați de tematica 

drepturilor omului, acești tineri se implică prin studii, inițiative, voluntariat și participare în diferite 

acțiuni sociale, dar, mai ales, contribuie la dezvoltarea cercetări în domeniul dreptului, ceea ce rămâne 

important pentru o societate modernă ce vrea să fie în pas cu știința. Acești tineri cercetători au o 

poziție civică ce demonstrează încredere și atașament pentru valorile drepturilor omului.  

În acest context vreau să menționez că în anul 2019 Ziua Drepturilor Omului s-a desfășurat sub 

genericul „Tinerii luptă pentru drepturile omului“ și vine în susținerea tinerilor dedicați drepturilor 

omului, pentru că acești tineri trebuie susținuți în efortul lor, inclusiv cei care participă azi la lucrările 

Conferinței. 

Printre cele 17 Obiective al Dezvoltării Durabile stabilite de ONU pentru întreaga omenire pe 

anii următori se regăsește și obiectivul 16 care constituie Promovarea unor societăți pașnice și 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții 

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. În această direcție vor fi orientate eforturile de 

cercetare în domeniul dreptului, aici vor fi puse în practică rezultatele cercetării și aceasta va fi 

contribuția studenților de azi, a viitorilor practicieni și cercetători pentru realizarea acestui obiectiv în 

țara noastră.  

Astfel, reafirmându-mi încrederea în faptul că drepturile omului constituie un mobil al lumii 

contemporane, vă salut și vă doresc ca cercetarea în domeniul drepturilor omului să aducă rezultate 

sesizabile pentru fiecare personal, dar și pentru societate.  

În acest context, vin cu o veste bună pentru Universitatea de Studii Europene din Moldova – o 

donație pentru biblioteca universitară de cărți și materiale informative editate de instituția 

Ombudsmanului la tematica drepturilor omului. Îmi exprim speranța că aceste publicații vor fi de folos 

atât pentru corpul didactic, cât și pentru studenți și vor ajuta la pregătirea specialiștilor în domeniul 

dreptului, dar și vor educa spiritul civic activ la tânăra generație.  Vă urez succes. 

10 decembrie 2019 

https://www.usem.md/
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       MANOLE Domnica, 

     Judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova 

 

    ASPECTE DE INDEPENDENȚĂ A PUTERII JUDICIARE 

 

În sistemul separaţiei puterilor [1, p. 795 ] în calitate de mecanism de „excludere a exercitării 

arbitrare a puterii” [2, p. 1370 ], „protejare a poporului împotriva autocraţiei” [3, p. 795 ] şi condiţie 

sine qua non a unui stat de drept în sensul art. 1 alin. 3 din Constituţie [4], puterii judecătoreşti îi 

revine un rol esenţial în garantarea bunei funcţionări a tuturor mecanismelor statului, a respectării 

principiului legalităţii, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.  

Acţionând ca un factor de echilibru între puterea legislativă şi puterea executivă, puterea 

judecătorească este chemată să repare orice eventuale disfuncţionalităţi în sistemul separaţiei puterilor, 

să permită, prin mijloacele sale specifice, repararea unor nedreptăţi, eliminarea oricăror abuzuri 

nedorite de putere, garantând supremaţia legii şi contribuind la făurirea unei imagini cu adevărat 

convingătoare cu privire la valorile democraţiei. [5] 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Constituţie, puterea legislativă, executivă şi 

judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit 

prevederilor Constituţiei.  

Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa constantă a statuat că autorităţile statului, în 

conformitate cu principiul separării puterilor, sunt investite cu anumite prerogative, nici  una dintre ele 

neavând posibilitatea de a uzurpa atribuţiile celeilalte. [6] Conţinutul şi sensul teoriei separării 

puterilor (legislativă, executivă şi judecătorească) prezumă un echilibru al puterilor şi o independenţă 

relativă a acestora, un sistem de frâne, de balanţe şi contrabalanţe, care ar influenţa reciproc 

autorităţile, nepermiţându-le depăşirea limitelor stabilite de Constituţie în exercitarea atribuţiilor. [7, p. 

44] 

Principiul separaţiei puterilor este apreciat de Curtea Constituţională drept un mecanism de 

verificare reciprocă între puteri şi de asigurare a unui echilibru funcţional între puteri. Raţiunea care stă 

la baza acestui echilibru este atât împiedicarea manifestării hegemoniei unei puteri constituţionale, a 

unui partid, a unui sindicat sau a unei clase sociale în detrimentul altora, cât şi evitarea încălcării 

ordinii constituţionale stabilite prin voinţa neviciată a poporului. [8] 

Independenţa puterii judiciare determină caracterul echitabil şi democratic al exercitării justiţiei 

într-un stat de drept. [9] Or, independenţa puterii judecătoreşti ţine de esenţa acestei puteri, motiv din 

care nu poate fi afectată în cadrul realizării unei colaborări între puteri. 

Potrivit unor opinii, expuse în literatura de specialitate, „este nevoie de o justiţie independentă 

pentru a responsabiliza şi împiedica abuzul celorlalte puteri, potrivit principiului „puterea opreşte 

puterea” şi pentru a fi ocrotite, în final, drepturile persoanei. [10, p. 10] 

Independenţa justiţiei este premisa statului de drept şi o garanţie fundamentală a procesului 

echitabil. [11] 

Potrivit opiniei, expuse de şeful Justiţiei austriece, Sir Gerard  Brennan [12, p. 11], importanţa 

independenţei justiţiei în ierarhia valorilor şi principilor fundamentale ale democraţiei este determinată 

de faptul că o societate liberă există numai atât timp, cât este guvernată prin statul de drept, în care 

„dreptul” îl obligă atât pe guvernanţi, cât şi pe guvernaţi, prin administrarea imparţială şi tratament 

egal pe toţi cei care caută remedii sau împotriva cărora se caută aceste remedii. 

Materializarea aspiraţiilor pentru statul de drept depind de aplicarea competentă şi imparţială a 
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legii de către judecători. 

În acelaşi timp, independenţa justiţiei în contextul principiilor de la Bangalore, privind conduita 

judiciară,este definită ca fiind premisa statului de drept şi garanţia fundamentală a unei drepte judecăţi. 

[13] Or, corespunderea sistemului judiciar standardelor general acceptate de calitate a justiţiei 

constituie criterii determinante de apreciere a nivelului de democraţie în stat şi stabilitatea acesteia. 

Independenţa justiţiei vizează atât independenţa sistemului judiciar în calitate de putere în stat, 

cât şi independenţa fiecărui membru al corpului judecătoresc, investit cu dreptul de exercitare a puterii 

judecătoreşti. [14, p. 50] 

Potrivit conceptului de independență a justiției, independența justiției se referă la două 

aspecte:independența funcțională şi independența personală a judecătorului.[15, § 50 ] Independența 

funcțională - independența instituțională a justiției în calitatea sa de putere în stat în raport cu celelalte 

puteri, iar independența personală a judecătorului se referă la garanțiile statutare ale judecătorului şi 

aceasta implică inter alia şi independența judecătorului în interiorul sistemului judiciar.  

Independența funcțională nu satisface exigențele de independență în sensul unei veritabile 

justiții, capabile de a asigura existența statutului de drept şi de a  garanta aparențele unui proces 

echitabil, în lipsa independenței personale a judecătorilor. 

Independența personală a judecătorilor este determinată de modul de numire, durata 

mandatului, inamovibilitatea, răspunderea, remunerarea, libertatea de exprimare, dreptul de a constitui 

şi de a deveni membru în organizații profesionale, precum şi dreptul de a participa la autoadministrarea 

sistemului judiciar prin intermediul unor mijloace de participațiune democratică în calitatea sa de 

membru al sistemului. [16] 

La nivel constituțional, statutul judecătorului este reglementat la art. 116 din Constituție, 

garantarea statutului fiind pusă în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în calitatea sa 

de autoritate de autoadministrare judecătorească, art. 123 din Constituție. Or, CSM este acea autoritate 

responsabilă de punerea în aplicare a garanțiilor de independență a justiție în beneficiul societății şi a 

justițiabilului în parte, în sensul şi scopul în care au fost instituite. 

În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) din Constituție, judecătorii instanțelor 

judecătorești sunt independenți, imparțiali şi inamovibili potrivit legii. Or, siguranța mandatului, 

componentă a inamovibilității statutare sunt elemente-cheie ale independenței judecătorilor. În 

consecință, judecătorilor trebuie să li se garanteze mandatul până la vârsta obligatorie de pensionare, 

unde aceasta există.  

Condițiile de exercitare a funcției judiciare trebuie să fie stabilite prin lege, unei numiri 

permanente nu i se poate pune capăt decât numai în cazuri de încălcări grave ale reglementărilor de 

natură disciplinară sau penală stabilite prin lege sau în cazul în care judecătorul nu mai poate exercita 

atribuțiile judiciare. ( CM/Rec (2010) 12, pct. 49, 50, HCC nr. 12 din 12.05.2016, §35) 

Astfel, inamovibilitatea constituțională a judecătorului în sensul normei citate supra, comportă 

două aspecte esențiale statutului de judecător, care definesc securitatea funcției şi anume: 

inadmisibilitatea transferului, inclusiv cu titlu de promovare a judecătorului şi suspendarea sau 

revocarea judecătorului din funcție. Aceste aspecte sunt menționate şi  precizate la alin. (5) şi (6) ale 

art. 116 din Constituție. Or, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională [17, § 51] a lăsat să se înțeleagă 

că inamovibilitatea constituțională garantată judecătorilor în sensul art. 116 alin. (1) din Constituție 

acordă o protecție juridică de securitate deplină a funcției de judecător, incluzând şi exigențele de 

stabilitate sau siguranță a mandatului de judecător. 

În acest sens, Curtea Constituțională a preluat definirea inamovibilității judecătorilor cu care se 

operează la nivel internațional în  Rec. (94) 12 a CM, avizul nr. 1 (2001) al CCJE, pct. 59, garanția de 

inamovibilitate acoperind atât stabilitatea funcției de judecător în cadrul unei anumite instanțe, cât şi a 

mandatului, „judecătorii, indiferent că sunt numiți sau aleși, sunt inamovibili atât timp, cât nu au atins 

vârsta obligatorie de pensionare sau sfârșitul mandatului lor”. Or, inamovibilitatea este o „dogmă 

fundamentală” care ține de esența independenței personale a judecătorilor, excepțiile fiind admise doar 

în interesul răspunderii disciplinare/penale a judecătorilor. [18. p. 57, 59] 

În virtutea garanțiilor constituționale de inamovibilitate, judecătorul este pus la „adăpost de 

orice revocare şi transferare impusă, în afară de greșeli foarte grave şi în lipsa unei proceduri 

jurisdicționale”.       [19, p. 52] dispunând de garanția exercitării mandatului de judecător până la 
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atingerea plafonului de vârsta sau expirării termenului în cazul unui mandat limitat în timp,  revocarea 

din funcție fiind admisă „doar dacă legea prevede astfel şi numai printr-o decizie adoptată cu 

respectarea strictă a procedurii disciplinare. [20] 

Încetarea forțată a exercitării mandatului de judecător, din alte motive decât cele cu caracter 

obiectiv, care țin de persoana sau voința titularului mandatului de judecător, poate interveni doar în 

temeiurile şi procedura stabilită de lege şi această procedură, potrivit standardelor internaționale în 

domeniul justiției, se impune a fi procedura de atragere la răspundere disciplinară. Or, procedura de 

atragere la răspundere penală a judecătorului nu în toate cazurile poate avea un impact direct în 

privința încetării mandatului de judecător, însă aceasta poate servi temei de încetare a mandatului de 

judecător în cadrul unei proceduri disciplinare din motive de omisiune a judecătorului de a se 

conforma standardelor de conduită judiciară sau pierdere a calităților impuse de lege în vederea 

exercitării mandatului de judecător, impactul omisiunii judecătorului care a condus la atragerea 

acestuia la răspundere penală în privința exercitării mandatului urmând a fi apreciat în cadrul unei 

proceduri jurisdicționale cu toate garanțiile specifice unui proces echitabil în sensul Convenției. 

Încetarea înainte de termen a mandatului de judecător poate interveni din motive obiective, 

determinate de voința sau situația titularului mandatului de judecător, cum ar  fi demisia sau pierderea 

de către judecător a condițiilor de „eligibilitate” satisfacerea cărora a fost imperativă la desemnarea în 

funcția de judecător, incapacitatea fizică constatată în urma unei expertize medicale, decesul. 

Pierderea condițiilor de “eligibilitate” [21], din motive imputabile judecătorului, nu poate 

constitui temei de încetare a mandatului de judecător sau transferul judecătorului decât în cadrul 

procedurii de atragere la răspundere disciplinară a judecătorului. Orice revocare forțată a mandatului 

de judecător în cadrul căreia judecătorului îi poate fi reproșată o abatere de la regulile prestabilite 

privind exercitarea mandatului trebuie să fie realizată în cadrul unei proceduri adecvate, în care atât 

judecătorului, în calitate de titular al unui statut special, îi vor fi asigurate în deplină măsură garanțiile 

unui proces echitabil, precum şi publicului în interesul căruia a fost instituit statutul special al 

judecătorului, deplină transparență pentru a se convinge că independența justiției nu a avut de suferit. 

Asigurarea independenţei justiţiei, reieşind din esenţa conceptului de independenţă a puterii 

judiciare, în calitate de valoare fundamentală a unui stat de drept, nu trebuie privită ca o sarcină 

aparţinând în exclusivitate puterii judiciare sau un privilegiu acordat acesteia, asigurarea independenţei 

justiţiei revine statului în calitatea sa de instrument de  implementare a voinţei suverane.  

Independenţa puterii judecătoreşti trebuie garantată de către stat şi consacrată prin Constituţie 

sau prin legile ţării. Este de datoria tuturor guvernelor şi a celorlalte instituţii de a respecta şi 

supraveghea independenţa corpului de judecători. [22, pct.1 ] 

Justiţia este unul dintre pilonii care susţine orice societate democratică, dar, în acelaşi timp, este 

şi un serviciu public  [23, p. 6] al cărui principală misiune este aceea de a satisface interesele 

membrilor societăţii privind înfăptuirea justiţiei. 

În opinia Comisiei de la Veneţia, privind independenţa sistemului judiciar, independenţa puterii 

judecătoreşti nu reprezintă un scop în sine. Acesta nu este un privilegiu personal al judecătorilor, ci 

este justificată de nevoia de a permite judecătorilor să-şi îndeplinească rolul de protector al drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor. [24, p. 46 ] 

În cadrul sistemelor constituţionale contemporane, justiţia este administrată de organisme 

independente, constituite prin lege sau constituţie, denumite generic consilii judiciare [25], având 

menirea de a garanta independenţa puterii judecătoreşti şi a judecătorilor individual şi să promoveze 

funcţionarea eficientă a justiţiei. 

În Republica Moldova, justiția este administrată de către Consiliul Superior al Magistraturii, 

autoritate responsabilă atât de asigurarea practică a independenței justiției, cât și aparențelor de 

independență.  

Modul în care este percepută independența justiției în societate constituie o condiție sine qua 

non a încrederii societății în justiție, încredere care nu poate fi „cerșită” societății, dar urmează a fi 

obținută prin „fapte” percepute de societate ca fiind susceptibile de  asigurare a independenței justiției, 

atât sub aspect instituțional, cât și funcțional. Or, independență instituțională nu acoperă prin existența 

sa și exigențele de independență personală, judecătorii trebuie să dispună și de independența în 

interiorul sistemului judiciar, pentru a fi capabil de a furniza o justiție corectă, conformă standardelor 
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de echitate. 

Independența justiției constituie o premisă esențială a încrederii în justiție, fără de care justiția 

nu-și poate realiza misiunea sa statutară, motiv din care pierderea aparențelor de independență a 

justiției, sub orice aspect funcțională sau personală, este destructivă pentru justiția în sensul definit de 

standardele constituționale ale Republicii Moldova. 
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INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI 

 

Domnule Rector, stimați invitați, dragi colegi. Analizând discuțiile care au fost purtate în cadrul 

acestei conferințe studențești, concluzia pe care mi-am format-o este că conceptul de independență a 

justiției trebuie abordată din mai multe puncte de vedere. Este vorba de necesitatea existenței 

anumitelor condiții care trebuie întrunite cumulativ în persoanele ce înfăptuiesc justiția. Când aceste 

condiții vor fi îndeplinite, atunci vom putea vorbi de existența premiselor independenței justiției. 

 Astfel, o primă condiție vizează componentă legislativă. Prin legile și regulamentele care 

vizează funcționarea și statutul magistraților să fie exclus raportul de subordonare a puterii 

judecătorești față de celelalte puteri în stat. 

Prin lege, chiar Constituție, trebuie consfințită imposibilitatea legiuitorului de a adopta legi prin 

care magistrații să poată fi trași la răspundere de către alte organe ale puterii executive (de ex. 

Ministerul Justiției) sau legislative (comisiile parlamentare ordinare sau extraordinare, înființate de 

parlament).  

Magistrații trebuie să fie subordonați direct unui organ care să fie ales de către ei înșiși, prin vot 

direct și secret, pe o perioadă determinată de timp, un organ de conducere a magistraților fie el al 

judecătorilor, fie el al procurorilor. Acest organ, și doar el, să aibă competența de soluționare a 

problemelor care apar cu ocazia înfăptuirii justiției, inclusiv numirea sau demiterea magistraților. Orice 

altă formă de avizare, acceptarea sau ratificare a deciziilor acestui organ din partea celorlalte puteri în 

stat, va reprezintă o intervenție, care afectează independența justiției.  

Singura formă de control al organului de conducere al magistraților să fie realizat de către 

parlament, care, după audierea președintelui și/sau a membrilor acestui organ, care să permită 

parlamentului să se pronunțe prin vot de încredere sau neîncredere a activității acestuia. 

Un vot de neîncredere din partea Parlamentului să nu reprezinte un temei pentru demisia 

membrilor acestui organ, ci temei pentru convocarea marii adunări a judecătorilor sau procurorilor, 

care se vor pronunța asupra conținutului acestui vot. Discuțiile pro și contra cu privire la acest vot de 

neîncredere vor fi finalizate cu pronunțarea unei hotărâri, realizată prin vot secret, asupra demiterii sau 

mențineri membrilor organului de conducere. Dacă adunarea votează demisia membrilor organului de 

conducere, adunarea magistraților, prin președintele ei, va anunța data convocării următoarei adunări 

în vederea alegerii  membrilor organului de conducere, la care vor avea dreptul și foștii membri ai 

acestui organ. 

A doua condiție vizează situația materială a magistraților. Este nevoie de promovat un sistem 

de salarizare care să permită magistraților să aibă o atitudine imparțială atât față de actorii procesului 

judiciar, cât și față de organele de forță ale statului. Statul trebuie să le asigure venituri care să le 

permită acestora de a avea o conduită imparțială. Este de înțeles că un judecător, a cărui situație 

materială este una precară, va căuta să-și îmbunătățească această condiție, iar, de cele mai multe or, el 

va apela, în realizarea acestui deziderat, la exercitarea abuzivă a prerogativelor recunoscute de lege, 

acela de a soluționa conflicte deduse judecății. O situație materială decentă, alături de alte citerii de 

moralitate, duce la determinarea magistratului în adoptarea unei conduite, a unei atitudini, acela de a fi 

de bună credință. De altfel, starea de bună sau rea credință este una din atitudinile definitorii în 

analizarea conceptului justiției. Nu există justiție, în sensul de dreptate, acolo unde magistratul este de 
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rea-credință. O lege este interpretabilă, oricât nu s-ar strădui legiuitorul să reglementeze toate situațiile 

care au apărut până în momentul adoptării, după adoptare, legea apare ca fiind depășită de relațiile 

sociale care au apărut după aceasta dată, astfel că judecătorul trebuie să apeleze la modalitatea 

interpretării legii, însă această interpretare trebuie să se facă cu bună-credință. 

Este de presupus că un judecător va interpreta cu bună-credință legea, dacă situația materială a 

lui va fi una peste nivelul mediu existent în societate. 

Sunt cunoscute mai multe maxime care au legătură cu situația materială a unei persoane fizice: 

”Trăind la subsol, riști să ai o conștiință de subsol” sau ”situația materială a persoanei determină 

conștiința ei.” 

Deci între situația materială a persoanei și atitudinea ei de a fi de bună-credință este o legătură 

directă, este ceea ce în cazul magistraților poate să asigure funcționarea prezumției de nevinovăție.  

Profesia de judecător și procuror, prin ele însele, presupun existența unei situații privilegiate 

față de majoritatea celorlalte profesii. 

În primul rând, prin aceea că ei sunt înfăptuitorii justiției. 

În al doilea rând, ei sunt acei ce asigura existența unei echități în societate, prin aceasta 

asigurându-se echilibrul conviețuirii societății umane. Fără aceste profesii societatea nu ar cunoaște 

progresul. Putem cu fermitate să spunem că acolo unde există justiție există și prosperitate economică. 

În al treilea rând, fiind o profesie care presupune mereu studiu, cei ce practică această profesie 

sunt prezumați a fi niște intelectuali. Condiția de a fi un intelectual presupune respectarea lui, inclusiv 

prin asigurarea acestei situații materiale. Ca să nu facem abstracție, a studia este o activitate destul de 

costisitoare. 

De asemenea, ei sunt cei care „împart” justiția, iar pentru a o „împărți” corect este necesar ca el 

să nu aibă un interes material în soluționarea cauzei. Cu atât mai mult, cu cât sunt procese a căror 

valoare este considerabilă, care ar putea determina magistratul de a accepta o soluție care ar fi benefică 

părții care a manifestat o atitudine material părtinitoare. În acest sens, magistratul trebuie să dispună de 

o condiție materială bună. 

  A treia condiție vizează selectarea cadrelor. Independența și servilismul sunt două noțiuni care 

se contrazic în materia justiției. O persoană servilă nu este o persoană demnă. Accederea în rândul 

magistraților trebuie să fie permisă persoanelor care beneficiază de o reputație bună în societate-- nu 

este cumătrul, prietenul sau ruda cuiva. Aptitudinile profesionale să fie cele care determină angajarea 

și promovarea magistratului. Aici independența justiției este sinonimă cu integritatea magistraților. 

Aspectul pregătirii profesionale a viitorilor magistrați este iarăși o componentă esențială în 

realizarea independenței justiției. Aici mă refer la cea a educării încă de pe băncile universității a unei 

atitudini corecte față de justiție. Studentul, viitor magistrat, trebuie format astfel, ca el să aibă un 

respect față de actul justiției pe care va fi chemat să-l realizeze. El trebuie să înțeleagă că hotărârea 

judecătorească, ce o va pronunța, va trebui să reflecte un înalt grad nu numai prin cunoașterea situatei 

de fapt, ci și cea a încadrării juridice a acelei situații de fapt, astfel ca hotărârea judecătorească 

pronunțată să satisfacă dezideratul unei justiții imparțiale. 

Studentul trebuie educat ca să caute arta încadrării cât mai corectă a situației de fapt în ipoteza 

și dispoziția normelor juridice astfel ca hotărârea ce o va pronunța să reprezinte apogeul soluționării ei 

teoretice. În analiza oricăror situații, el trebuie educat în spiritul adoptării unei soluții juridice, adecvată 

normelor în vigoare.  

Studiul juridic este cel care definitivează  caracterul, conștiința unei persoane, determină o 

atitudine, un comportament, o gândire juridică corectă, o gândire în aplicarea legii.  

În concluzie. În abordarea problemei independenței justiției trebuie să avem în vedere că, prin 

natura sa, justiția este o instituție care mereu este supusă unei presiuni atât de natură socială, cât și 

politică. Este important de a identifica acel complex de factori care au tendință să influențeze negativ 

justiția, respectiv pornind de la situația precară  materială, socială și intelectuală a celor ce înfăptuiesc 

justiția și terminând cu influențele abuzive exterioare, cele provenite de la membrii societății și 

presiunile exercitate din partea puterii legislative și executive.  
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REZUMAT 

În prezentul articol ne propunem să identificăm principiile esenţiale care guvernează justiţia şi 

organizarea instituţiilor autorităţilor judecătoreşti, cuprinse în textul constituţional, în legile organice şi 

în codul de procedură. Vom sublinia conţinutul concret al fiecăruia, precum şi semnificaţia pentru 

asigurarea accesului liber la justiţie al persoanei în statul de drept. 
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asistenţă juridică. 

 

 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF JUSTICE 

ACHIRUȘ Ana, 

student 1st year, 

Faculty of Law, 

University of European Studies of Moldova. 

 

CERBA Valeriu, 

University lecturer, doctor of law, 

University of European Studies of Moldova 

 

SUMMARY 

In this article we aim to identify the essential principles that govern the justice and organization 

of institutions to the judicial authorities, contained in the constitutional text, the organic laws and the 

procedural code. We will emphasize in main the specific content of each one, as well as the 

significance for ensuring the free access to justice of the person in the rule of law. 

Key words: justice, courts, constitution, free access to justice, right to defense, legal assistance 

 

Introducere 

În prezent, justiţia reprezintă unul dintre pilonii centrali pe care se fundamentează un stat de 

drept contemporan. Din aceste considerente, ea trebuie să corespundă unor criterii legale concrete, 

importante şi decisive pentru realizarea misiunii sale de a fi garantul principal al drepturilor şi 

libertăţilor omului. Rolul major în acest context le revine principiilor fundamentale care guvernează 

atât modul de organizare, cât şi funcţionarea justiţiei. În prezentul articol ne propunem să identificăm 

principiile esenţiale care guvernează justiţia şi organizarea instituţiilor autorităţilor judecătoreşti, 

cuprinse în textul constituţional, în legile organice şi codul de procedură. 

Principii, relatări, păreri 

Autorii români I. Muraru şi E.S. Tănăsescu susţin că principiile fundamentale potrivit cărora se 

realizează justiţia sunt: principiul legalităţii, justiţia este unică şi egală pentru toţi; folosirea limbii 
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oficiale şi a limbii materne în justiţie; dreptul la apărare; prezumţia de nevinovăţie; independenţa 

judecătorului şi supunerea lui numai legii. [16, p. 461-462; 17, p. 588-589] În acelaşi context, V. 

Ciobanu enumeră următoarele principii: justiţia constituie monopolul de stat, dublul grad de jurisdicţie, 

egalitatea în faţa justiţiei, gratuitatea justiţiei, jurisdicţiile sunt permanente şi sedentare, colegialitatea, 

unitatea funcţiei jurisdicţionale. [2, p. 42] La rândul său, I. Deleanu este de părerea că în materia dată 

sunt importante următoarele principii: independenţa justiţiei, jurisdicţiile sunt stabilite numai prin lege, 

accesul liber la justiţie, interzicerea instanţelor extraordinare, constituirea ierarhică a instanţelor 

judecătoreşti şi dublul grad de jurisdicţie, distincţia dintre jurisdicţiile de drept comun şi jurisdicţiile 

speciale, colegialitatea instanţelor, unitatea de jurisdicţie în materie penală şi civilă, caracterul sedentar 

şi permanent al justiţiei, egalitatea în faţa justiţiei, gratuitatea justiţiei. [9, p. 31-32] 

În cele ce urmează, ţinem să prezentăm succint esenţa şi importanţa celor mai semnificative 

principii în materie. 

Priпcipiul legalităţii 

 Este „unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept, în conformitate cu care justiţia 

se înfăptuieşte în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.” [11, p. 423] Acest principiu este 

consacrat în art. 114 din Constituţia Republicii Moldova [4] şi în art. 1 alin. 2 din Legea privind 

organizarea judecătorească [13], care stabileşte că justiţia se înfăptuieşte în numele legii. Art. 5 din 

aceeaşi lege obligă instanţele judecătoreşti să asigure înfăptuirea justiţiei în strictă conformitate cu 

legislaţia. Legile altor state vor putea fi aplicate numai în modul prevăzut de legislaţia Republicii 

Moldova. Se poate susţine că legalitatea în procesul de judecată are са prime repere perceptele 

constituţionale, în acelaşi timp, la baza acesteia stau şi unele dintre dispoziţiile actelor legislative, 

privind organizarea judecătorească. În acest sens, justiţia se înfăptuieşte „în numele legii, iar 

judecătorii se supun numai legii, justiţia se realizează dе instanţele judecătoreşti prevăzute dе lege, 

înfiinţarea instanţelor extraordinare fiind interzisă, instanţele militare funcţionează numai în condiţiile 

legii, competenţa tuturor instanţelor este cea stabilită dе lege, alcătuirea instanţelor şi compunerea 

completului dе judecată se fac сu respectarea strictă а dispoziţiilor legii, împotriva hotărârilor 

judecătoreşti pot fi exercitate căile legale dе atac.” [15, p. 23] Legalitatea este o cerinţă fundamentală a 

activităţii instanţelor judecătorești. Iată de ce principiul legalităţii este un principiu-cadru ce înglobează 

toate celelalte principii după care se desfășoară activitatea procesuală. [5, p. 413] Mai mult, potrivit 

cercetătorilor, acesta este un principiu ce excede justiţia, fiind de esenţa statului de drept. El se 

regăseşte în organizarea şi funcţionarea tuturor autorităţilor de stat, dar, în acelaşi timp, constituie şi 

una din îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. [1, p. 75] (îndatorirea de a respecta Constituţia şi 

legea). Principiul legalităţii se manifestă prin mai multe caracteristici: 

- constituirea prin lege a instanţelor judecătorești, a procuraturii, a organelor de urmărire 

penală, precum și desfășurarea activităţii acestora în componenţa și în limitele competenţei stabilite de 

lege; 

- pronunţarea hotărârilor judecătorești în numele legii;  

- respectarea de către subiecţii procesului judiciar a legii procesuale și a altor dispoziţii 

legale; 

- respectarea drepturilor procesuale ale justiţiabililor și utilizarea în procedura judiciară 

numai a mijloacelor și metodelor admise de lege; 

- organizarea controlului judiciar pentru asigurarea respectării întocmai a normelor materiale 

și procedurale sau a altor dispoziţii legale. Aflarea adevărului în cauzele supuse cercetării, indiferent 

dасă acestea sunt dе natură civilă, penală, comercială, administrativă sau dе altă natură, nu se poate 

realiza decât în măsura în care procesul de judecată se desfăşoară potrivit reglementărilor legale, în 

toate fazele şi etapele ре care acesta lе parcurge, сu atât mai mult сu cât ne referim lа instituţii create 

dе stat special pentru а restabili ordinea dе drept într-un stat democratic. [5, p. 415] 

Totodată, trebuie precizat că respectarea legii de către instanţa de judecată prezumă nu doar 

aplicarea justă a normelor de drept procesual, ci și caracterul legal al instanţei judecătorești, 

independenţa ei, independenţa și imparţialitatea judecătorilor și supunerea acestora în fața legii. Сееа 

се este specific legalităţii este faptul сă acest principiu se caracterizează prin realism, traducerea lui în 

viaţă poate fi realizată numai prin măsuri concrete, eficiente. Acest principiu reclamă să fie respectat 

сu stricteţe şi dе toate subiectele dе drept atât legea fundamentală, cât şi celelalte acte normative 



 

21 
 

subordonate ei. 

Egalitatea îп faţa justiţiei 

Este un principiu care semnifică faptul сă „toate persoanele аu о vocaţie egală dе а fi judecate 

dе aceleaşi instanţe judecătoreşti şi duрă aceleaşi reguli dе procedură, fără nici о discriminare.” [15, p. 

23] Oricare dintre părţi trebuie să se bucure dе aceleaşi drepturi – dreptul lа aceleaşi probe, dreptul lа 

aceleaşi apărări, lа aceleaşi căi dе atac, deoarece orice dispoziţie care ar pune-o ре una dintre parţi în 

inferioritate dе drept faţă dе cealaltă este incompatibilă сu principiul egalităţii şi chiar сu ideea dе 

justiţie. Acest principiu a fost lansat de istorica Declaraţie franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului 

(art. 1), conform căreia “oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi...” [7] Legislaţia Republicii 

Moldova (art. 16 din Constituţie, art. 8 din Legea privind organizarea judecătorească) stabileşte reguli 

după care toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţii judecătoreşti fără 

deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere 

sau opinie socială, precum şi de alte împrejurări. Pentru а fi respectat acest principiu, conf. univ. dr. F. 

Măgureanu consideră că „este necesar să nu existe privilegii dе jurisdicţie. Egalitatea nu înseamnă 

uniformitate, iar existenţa unor reguli speciale dе procedură sau а unor organe dе jurisdicţie 

specializate nu înseamnă nesocotirea acestui principiu.” [15, p. 24] Ţinând cont de faptul că anumite 

circumstanţe dе ordin economic şi social pot influenţa accesul lа justiţie şi poziţia părţilor în proces 

(deoarece pornirea şi derularea procesului presupun cheltuieli şi cunoştinţe dе specialitate), considerăm 

că statul trebuie să asigure un sistem coerent dе asistenţă juridică, care ar fi în stare să asigure celor сu 

venituri insuficiente accesul lа justiţie şi participarea cu succes la toate fazele procesului. Accesul liber 

la justiție nu poate fi considerat ca fiind îngrădit prin stabilirea unor taxe, fiind normal ca justiţiabilii 

care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti să contribuie la 

acoperirea cheltuielilor acestora. Totuşi, o taxă judiciară în cuantum ridicat, o acauţiune proporţională 

cu valoarea obiectului procesului sau alte cheltuieli de judecată disproporţionate faţă de posibilităţile 

financiare ale reclamantului pot reprezenta o descurajare în fapt a liberului acces la justiţie. 

Limba de procedură şi dreptul la interpret 

Este un principiu a cărui respectare influenţează în mod direct accesul la justiţie, deoarece 

necunoaşterea limbii în care urmează să se desfăşoare procedura şi imposibilitatea antrenării unui 

interpret face ca justiţia să rămână inaccesibilă. Acest principiu este consacrat în art. 118 din 

Constituţia Republicii Moldova. Pornind de la conţinutul acestui articol, instanţele judecătoreşti 

trebuie să asigure respectarea următoarelor condiţii: 

• desfăşurarea procedurii judiciare în limba de stat;  

• pentru persoanele care nu posedă limba de stat se asigură dreptul de a lua cunoştinţă de 

toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin interpret;  

• în condiţiile legii, procedura judiciară să se poată efectua şi într-o limbă acceptabilă pentru 

majoritatea persoanelor care participă la proces. Constituţia României [6], prin conţinutul art. 127 

“Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie”, oferă o redacţie mai reuşită a acestei reguli de 

mare importanţă în ce priveşte accesibilitatea la justiţie. Astfel, realizarea acestui principiu în legislaţia 

română presupune: 

• desfăşurarea procedurii judiciare în limba română;  

• acordarea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale a dreptului de a se exprima 

în faţa instanţei de judecată în limba maternă;  

• exprimarea în faţa instanţei de judecată în limba maternă a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţilor naţionale, inclusiv prin folosirea de interpreţi sau de traduceri, nu va trebui să împiedice 

buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi. 

Dreptul la apărare şi asigurarea asistenţei juridice la înfăptuirea justiţiei 

Acest principiu desemnează dreptul la apărare consacrat şi garantat de legea fundamentală. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 26 din Constituţia Republicii Moldova, dreptul la apărare este garantat 

în tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu 

(reglementări similare fiind cuprinse şi în art. 24 din Constituţia României. [6] 

O garanţie importantă a dreptului de apărare o constituie şi asistenţa juridică gratuită (asistenţă 

judiciară) ori dreptul la asistenţă juridică. Relevant în acest context este art. 5 din Legea cu privire la 
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asistenţa juridică garantată de stat [12], care stipulează: „Pentru realizarea principiului liberului acces 

la asistenţă juridică statul asigură organizarea şi funcţionarea instituţiilor responsabile de acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat, alocarea fondurilor bugetare necesare retribuirii serviciilor juridice 

prestate în conformitate cu prezenta lege”. Potrivit art. 8 din Codul de procedură civilă al Republicii 

Moldova: „Părţile, alţi participanţi la proces au dreptul să fie asistaţi în judecată de către un avocat ales 

ori desemnat de coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat sau de un alt reprezentant, în cazurile prevăzute de cod.” [3] Respectiv, în art. 77 

(Desemnarea avocatului) este prevăzut că instanţa judecătorească solicită oficiului teritorial al 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru parte 

sau intervenient:  

a) în cazul în care partea sau intervenientul sunt lipsiţi sau limitaţi în capacitatea de exerciţiu 

şi nu au reprezentanţi legali sau dacă domiciliul pârâtului nu este cunoscut;  

b) dacă instanţa constată un conflict de interese între reprezentant şi reprezentatul lipsit ori 

limitat în capacitatea de exerciţiu;  

c) în condiţiile art. 304 şi 316; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 În lucrările de specialitate s-a menţionat că dreptul lа apărare este garantat prin „modul în care 

sunt organizate instanţele judecătoreşti, prin normele dе procedură şi prin asistenţa judiciară.” [15, p. 

25] 

Analizând esenţa şi conţinutul dreptului la apărare, procesualiştii recunosc două sensuri ale 

dreptului la apărare: sensul material şi cel formal. [19] Dreptul lа apărare în sens material cuprinde 

întregul complex dе drepturi şi garanţii procesuale care sunt instituite dе lege, pentru а dа posibilitate 

persoanelor fizice şi juridice să-şi apere interesele legitime. În sens formal, dreptul la apărare înseamnă 

dreptul părţii din proces dе a-şi angaja un apărător, care nu poate fi decât un profesionist în drept. 

Numai în acest caz poate fi asigurată о apărare calificată, ce serveşte nu numai interesul părţilor, ci şi 

scopul pronunţării unor hotărâri legale. 

Printre garanţiile care ar încuraja realizarea acestui drept sunt menţionate următoarele: 

• obligaţia organelor judiciare dе а încunoştinţa ре învinuit sau inculpat înainte dе а i se lua 

prima declaraţie despre dreptul dе а fi asistat dе un apărător, acest lucru urmând а fi consemnat în 

procesul verbal dе ascultare;  

• obligaţia organelor judiciare dе а lua măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice а 

învinuitului sau inculpatului, când acesta nu are apărător ales; 

• obligaţia organelor judiciare dе а-l anunța ре învinuit sau inculpat despre fapta pentru care 

este învinuit şi încadrarea juridică а acesteia; 

obligaţia organelor judiciare dе а administra probele necesare în apărare.[8, р. 108-109] 

Gratuitatea justiţiei 

Scopul urmărit de acest principiu este de a asigura ca părţile să nu plătească munca 

judecătorilor cărora li s-au adresat cu cererea de soluţionare a cauzei. Aceeaşi regulă se referă şi la 

remunerarea activităţilor şi altor participanţi la proces, cum ar fi, de exemplu, procurorii sau grefierii 

din motivul că aceştia deservesc realizarea justiţiei care, după cum se ştie, este o funcţie a puterii 

publice şi toate cheltuielile pentru exercitarea acesteia trebuie să le suporte statul. Gratuitatea justiţiei 

este apreciată ca „unul dintre factorii care dau prestigiu instanţelor dе judecată şi, în асеlаşi timp, 

determină ре judecători ori ре ceilalţi funcţionari să-şi îndeplinească îndatoririle.” [15, p. 27] Deşi 

legislaţia actuală a majorităţii statelor prevede în mod expres obligativitatea instituţiilor judiciare dе а 

asigura asistenţă din oficiu (gratuit) numai în procesele penale, în literatura juridică dе specialitate s-a 

constatat сă acest drept, pentru asigurarea unui proces echitabil şi pentru egalitate dе tratament, trebuie 

asigurat şi în procesele civile. Mai mult decât atât, acest drept trebuie asigurat şi în cazul altor acţiuni 

procesuale, сum ar fi: asistarea în mod gratuit dе un interpret dасă persoana nu înţelege sau nu 

vorbeşte limba folosită în proces, în exercitarea căilor dе atac etc. [8, p. 108-109] 

Permanenţa şi stabilitatea sediului instanţei judecătoreşti 

Conform spiritului legislaţiei, toate instanţele sunt permanente, adică acestea îşi îndeplinesc 

atribuţiile în mod continuu, în succesiunea zilelor, fără alte întreruperi decât cele provocate dе pauzele 

legale (zile nelucrătoare sau sărbători legale). Lа serviciile justiţiei se poate recurge oricând, deoarece 
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instanţele judecătoreşti nu-şi întrerup activitatea decât în cazurile excepţionale (incendii, cutremure, 

inundaţii etc.). Stabilitatea sediului presupune că instanţele sunt sedentare, аu sediul în localitatea dе 

reşedinţă stabilită prin lege, acesta fiind predeterminat şi prestabilit. 

Independenţa magistratului şi supunerea lui numai legii 

Deoarece noțiunea de justiţie nu poate fi despărţită de noţiunea de judecător, tot aşa 

independenţa judecătorului nu poate fi analizată decât prin raportare directă la independenţa sistemului 

de justiție, independenţa judecătorului fiind unul din principiile fundamentale ale justiţiei. 

Independenţa judecătorului este unul din principiile fundamentale ale justiţiei. În reglementarea 

actuală, independenţa sistemului judiciar este prevăzută prin chiar textul constituţional, indirect, prin 

instituirea principiului separaţiei puterilor în stat şi care consacră independenţa puterii judecătoreşti 

faţă de cea executivă şi cea legislativă. Astfel, la înfăptuirea justiţiei, judecătorii sunt independenţi şi se 

supun numai legii. Conţinutul acestui principiu este consacrat expres prin prevederile art. 116 alin. (1) 

din Constituţia Republicii Moldova, care dispune: „Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt 

independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.” [4] 

Principiul dublului grad de jurisdicţie 

 Realizarea justiţiei nu poate fi limitată la un singur grad de justiţie. Astfel, este necesar ca 

activitatea instanţelor judecătoreşti să fie supusă unui control atât pentru a se evita eventualele erori 

săvârşite, cât şi pentru a se preveni posibilele abuzuri. Controlul din partea jurisdicţiilor superioare 

reprezintă o garanţie pentru pronunţarea unor soluţii legale şi temeinice. [1, p. 96] Potrivit principiului 

în discuţie, un justiţiabil are dreptul, de regulă, la două grade de jurisdicţie şi, drept consecinţă, o 

hotărâre pronunţată în urma unei judecăţi poate fi controlată de o altă instanţă superioară, pentru a se 

permite corectarea erorilor admise de judecătorii primei instanţe. În viziunea noastră, semnificaţia 

principiului în cauză este una deosebită în contextul garantării de către stat a accesului liber la justiţie. 

Mai mult, în condiţiile contemporane, în care tot mai pronunţat devine rolul Curţii Europene a 

Drepturilor Omului în apărarea drepturilor omului, dublul grad de jurisdicţie la nivel naţional vine să 

asigure şi să garanteze eficienţa actului de justiţie. 

Concluzii 

Privite în ansamblu, toate principiile prezentate, dar şi altele, la fel de importante, sunt de 

natură să asigure şi să garanteze accesul liber la justiţie al persoanei în condiţiile statului de drept. Iată 

de ce ar fi cazul ca modul în care aceste principii se respectă să fie monitorizat atât de autorităţile 

competente ale statului, cât şi de societatea civilă, iar orice încălcare a acestora să fie aspru 

sancţionată, deoarece, în ultimă instanţă, prin asemenea manifestări se restrânge sau se exclude practic 

accesul liber al persoanei la justiţie. 
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REZUMAT 

Principiile dreptului sunt acele idei care ghidează și guvernează  efectele relațiilor sociale 

prevăzute de o normă de drept. Rolul principiilor generale  de drept este esențial nu numai prin prisma 

importanței teoretice, dar și din punct de vedere al jurisprudenței. Astfel, denotă faptul că pentru unele 

situații  pentru  care  nu  există  o  reglementare propriu-zisă urmează a fi analizate și soluționate prin 

prisma principiilor.  
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SUMMARY 

The principles of law are those ideas that guide and govern the effects of social relations 

provided by a rule of law. The role of general principles of law is essential not only from the point of 

view of theoretical importance but also from the point of view of case law. Thus it denotes the fact that 

for some situations for which there is no proper regulation it will have to be analyzed and solved 

through the prism of the principles. 

Key words: treaty, principles, community law 

 

 Introducere 

Principiile generale și fundamentale ale dreptului  cоmunitar sunt reguli de cоnduită de o 

generalitate maximă, care sunt atât valabile tuturor statelоr membre, cât și juridic obligatоrii.  

Principiile generale ale dreptului, ca izvoare juridice, se impun, în mod deosebit, datоrită 

caracterului de nоutate a dreptului comunitar, care se află încă în etapa consolidării sale, spre deоsebire 

de оrdinea internă a fiecărui stat, care cunoaşte o lungă perioadă în care ea s-a sedimentat. [3,  p.100] 

Cu   referire   strictă   la   principiile dreptului cоmunitar, valoarea principiilor de drept este 

elocventă și proeminentă, aceasta se motivează prin faptul că sistemul de drept al UE  este  în  fоrmare,  

astfel are capacitatea de a se adapta la  realitățile  istоrice. 

Așadar, principiile generale constituie un componet fundamental al dreptului comunitar. 

Principiile formează conceptele de elucidare și interpretare care sunt aplicate pentru clarificarea 

părților echivoce ale dreptului comunitar. 

Astfel, reieșind din cele relatate, putem spune cu certitudine că principiile generale sunt o 

cоmpоnență majоră a prоcedurii de revizuire judiciară în dreptul cоmunitar. 

În acest mod s-ar putea distinge trei categorii de principii generale: 

- principii juridice obligatorii care sunt o moştenire juridică comună Europei ca formă a 
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dreptului natural; acestea se definesc mai greu, însă dacă sunt încorporate în reglementările 

cоmunitare, caracterul lor obligatoriu este incоntestabil;  

- reguli de reglementare cоmune legislaţiei statelor membre, cu sau fără elemente de 

echitate şi imparţialitate; aceste reguli își au originea în apropierea sistemelor lоr juridice, care au fost 

create de-a lungul anilor şi în nivelul lor de dezvoltare economică, socială şi culturală sensibil egal 

(este, în fapt, о cоndiţie a dobândirii calităţii de membru al Uniunii Eurоpene);  

- reguli generale inerente оrdinii juridice comunitare care sunt promovate independent de 

ordinea juridică naţională; tot ele sunt o creaţie a instituţiilor cоmunitare (inclusiv a Curţii de justiţie) 

ca urmare a interpretărilor şi mоtivărilor legale şi pot lua conturul unor principii generale. 

Aplicarea principiilor se pоate înfăptui prin referire expresă în tratatele cоmunitare şi trebuie să 

fie la general acceptate în оrdinea juridică naţională a statelor membre, în scоpul de a cоnstitui 

principii generale de drept comunitar. [3, p. 100]  În acest mоd nu este necesar ca principiile să fie 

expres prevăzute,  ci doar să fie acceptate în fоrme diverse, precum în cazul încоrpоrării  în legea 

fundamentală naţională, în legi оrdinare, în practica jurisdicţiоnală ș.a. 

Însă cоndiţia impusă este aceea ca principiul să fie apt să intre în оrdinea juridică comunitară, 

adică să nu fie în contradicţie cu valorile care stau la оriginea tratatelor. Se pоate afirma că sursa 

„naturală a principiilor generale de drept cоmunitar ar trebui să fie principiile generale ale dreptului 

internaţional, deoarece cоmunităţile europene sunt fondate pe baza unor tratate internaţionale. Dintre 

principiile enunţate expres în cuprinsul tratatelor putem sublinia următoarele principii: principiul  

specializării  cоmunităţilor,  principiul  subsidiarităţii  şi  principiul prоpоrţionalităţii. 

Principiile generale ale dreptului cоmunitar cuprind următoarele categorii:  

- unele principii ale dreptului international public; 

- principiile sistemelor juridice ale statelor membre; 

- principiile rezultate din dispozițiile Tratatelor comunitare; 

- drepturile fundamentale ale omului. [1, p. 141] 

Menționăm faptul că aceste principii sunt ,,cоmunitarizate’’, astfel, uneori, pot suporta anumite 

limitări pentru a fi în conformitate cu dreptul comunitar. 

Deci recurgerea la principiile generale de drept oferă un loc fundamental jurisprudenței în 

cadrul definirii  legalității  comunitare. 

Tоtuși cоnsiderăm că sursa esențială a principiilor generale rămâne dreptul intern al statelor 

membre. Iar, prin urmare, principiile generale au o valоare cоlоsală atât din punct de vedere practic, 

cât și din punct de vedere cоnstituțional.  

Așadar, indiferent de sursa de derivare a principiilor generale ale statelor membre in particular, 

cele adoptate de Curte devin o normă independentă si servesc drept creație a dreptului comunitar. 

1. Protecţia drepturilor fundamentale ale omului 

În faţa Curţii de Justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia drepturilor 

fundamentale ale оmului în legătură cu care niciunul dintre tratatele cоmunitare de bază adoptate nu a 

cuprins prevederi exprese sau cu caracter general.  

Doar Tratatul de la Maastricht prevede în art. 6 că Uniunea Europeană se întemeiază pe 

principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi 

al statului de drept [9], principii care sunt comune statelor membre şi respectă drepturile fundamentale 

aşa cum sunt ele garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950 şi aşa cum ele rezultă din tradiţiile constituţionale 

comune statelor membre.  

Respectarea acestor drepturi formează o parte integrantă a principiilor generale de drept apărate 

de Curtea de Justiţie. 

Protecţia acestor drepturi, atât timp cât sunt inspirate de tradiţii constituţionale comune statelor 

membre, trebuie să fie asigurată în cadrul structurii şi obiectivelor Comunităţii. Drepturile 

fundamentale constituie o parte integrantă a principiilor de drept a căror respectare o asigură organele 

comunitare de jurisdicţie şi în acest sens. [3, p. 101] 

2. Principiul respectării dreptului la apărare 

Un alt principiu de care trebuie să ținem cont în procesul aplicării dreptului comunitar este 

principiul dreptului la apărare sub diversele sale aspecte. 
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Astfel, sub aspectul dreptului de a fi audiat, respectarea principiului este necesară atât în 

privinţa audierii în procedurile unde pot fi aplicate sancţiuni, atât în procedurile administrative, cât şi 

în problema audierii martorilor asupra unor probleme stabilite, când aceasta a fost cerută. 

Sub un aspect divers, dreptul la apărare trebuie să fie garantat şi în privinţa dreptului de 

asistenţă din partea autorităţilor naţionale şi a dreptului de asistenţă şi reprezentare legală în legătură 

cu care există privilegiul profesional legal. [3, p. 102] 

3. Principiul autorităţii de lucru judecat  

Sintagma „lucru judecat” provine din latinescul ,,res iudicata’’, care semnifică ceea ce s-a 

judecat sau s-a soluţionat. Din punct de vedere procesual, această expresie se raportează la efectele 

hotărârii judecătoreşti. Fundamentul lucrului judecat rezidă în necesitatea de a da eficienţă hotărârii 

judecătoreşti şi de a evita o nouă judecată asupra aceleiaşi chestiuni litigioase. [5, p. 5] 

Abordarea istorică a instituţiei autorităţii de lucru judecat porneşte de la Codul lui Hamurabi şi 

Legile lui Manu, unde se stipulează următorul adevăr: „Oricare afacere care a fost dusă la capăt şi 

judecată nu mai trebuie să fie reîncepută, dacă legea a fost păzită”. [6, p. 126]  

La romani, de exemplu,  regula puterii de lucru judecat a hotărârilor care puneau capăt litigiilor 

dintre părţi a apărut mai întâi în privinţa litigiilor de natură civilă, în cea mai veche procedură de 

judecată, aceea a legisacţiunilor – ,,legis actiones”, nimănui nefiindu-i permis să folosească aceeaşi 

legisacţiune de două ori pentru satisfacerea aceluiaşi interes. [6, p. 127] 

În doctrina juridică se precizează că puterea lucrului judecat are un aspect pozitiv pentru partea 

care a câştigat procesul în sensul că se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea definitivă 

într-o nouă judecată, fără ca această instanţă să mai poată lua în discuţie existenţa dreptului şi un 

aspect negativ pentru partea care a pierdut procesul, întrucât nu mai poate repune în discuţie dreptul 

său într-un alt litigiu. [4, p. 272] 

Deci principiul autorităţii de lucru judecat înseamnă că o acţiune nu poate fi judecată decât o 

singură dată – ,,non bis in idem”.  

În practică, însă, dacă o sancţiune este aplicată de două ori pentru acelaşi act, într-o procedură 

diferită, dar potrivit unor reguli având în întregime scopuri diferite, se consideră că principiul este 

respectat.  

Este necesar ca faptele incriminate să se fi produs pe teritoriul comunitar şi procedurile 

respective să fie realizate în faţa instanţelor din statele membre. 

Drept urmare, principiul dreptului la apărare trebuie să dirijeze întreaga procedură în faţa 

organelor comunitare de justiţie. 

4. Principiul egalităţii  

Acest principiu considerat ca derivând din natura dreptului comunitar presupune, în primul 

rând, excluderea discriminării, adică un tratament egal al părţilor în situaţii identice şi comparabile. El 

este prevăzut, prin aplicaţii, în chiar textele tratatelor comunitare.  

Astfel, art. 141 al Convenției Consiliului European interzice discriminarea între sexe prin 

aplicarea principiului că femeile şi bărbaţii trebuie să primească plată egală pentru muncă egală, iar art. 

12 CE interzice, expres, discriminarea pe motive de naționalitate.  [3, p.103] 

Din cele expuse, conchidem faptul că principiul nediscriminării se aplică tuturor relaţiilor 

juridice care pot fi instituite în cadrul teritoriului comunitar în virtutea locului unde au fost convenite 

sau a locului unde îşi produc efectele. 

5. Principiul loialităţii 

 Acest principiu mai este numit și principiul solidarității. Drept urmare, principiul loialității este 

consacrat de Tratat şi promovat, de asemenea, de Curtea de Justiţie, denumit şi principiul solidarităţii, 

este prevăzut în art. 10 CE, care dispune că statele membre vor întreprinde toate măsurile 

corespunzătoare, indiferent că sunt generale sau speciale, de a asigura îndeplinirea obligaţiilor, ce 

rezultă din Tratat ori din acţiunea întreprinsă de instituţiile Comunităţii şi că ele facilitează acesteia 

îndeplinirea misiunilor ei. Ele se vor abţine de la orice măsură care ar periclita realizarea obiectivelor 

Tratatului. [3, p. 104] 

Similar, Tratatele internaționale asupra protecției drepturilor omului, la care Statele Membre au 

colaborat ori la care sunt semnatare, prezintă îndrumări ce trebuie să fie aplicate în cadrul dreptului 

comunitar. [2, p. 102] 



 

27 
 

Deci este o perspectivă  faptul că se dezvăluie o nouă sursă de inspirație pentru aceste drepturi - 

tratatele internaționale.  Statele membre susțin activ politica externă a Uniunii într-un spirit de 

loialitate și de solidaritate reciprocă și respectă cu strictețe tot ce e prevăzut, expres, în tratat. [7, p. 

189] 

Concluzie: În urma analizei temei respective și a cercetării minuțioase a monografiilor, dar și a 

tratatelor internaționale, care reprezintă pilonii principiilor comunitare, am dedus faptul că principiile 

comunitare corespund necesității de stabilitate juridică  și de  ordine socială. Dacă în doctrina de 

specialitate am regăsit informații precum că principiile comunitare sunt parte a dreptului internațional, 

apoi a dreptului intern a statelor, reieșind din cele menționate, putem spune cu certitudine că, indiferent 

de sursa de derivare a principiilor generale ale statelor membre in particular, cele adoptate de Curte 

devin o normă independentă si servesc drept creație a dreptului comunitar. 
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REZUMAT 

Prin justiție se înțelege sistemul organelor judecătorești, dar și activitatea de soluționare a 

proceselor civile, administrative, penale, de muncă etc. Înfăptuirea justiției are loc în strictă 

conformitate cu legislația. Autoritatea judecătorească, conform teoriei separării puterilor în stat, 

reprezintă prin sine sistemul organelor judiciare ale statului, ce înfăptuiesc justiţia. Autoritatea 

judecătorească îşi are organele sale proprii şi specifice, care, spre deosebire de instituţiile de drept, nu 

reglează relaţii sociale, ci determină formele organizării, structurii şi activităţii autorităţii judecătoreşti, 

formele realizării justiţiei ş.a. În corespundere cu legislaţia în vigoare, în Republica Moldova 

autoritatea judecătorească este reprezentată prin sistemul instanţelor judecătoreşti, Consiliul Superior 
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SUMMARY 

By justice is understood the system of the judicial bodies, but also the activity of solving civil, 

administrative, criminal, labor processes etc. The execution of justice takes place in strict accordance 

with the law. The judicial authority, according to the theory of separation of powers in the state, 

represents by itself the system of the judicial bodies of the state, which perform justice. The judicial 

authority has its own and specific bodies, which, unlike the law institutions, do not regulate social 

relations, but determine the forms of organization, structure and activity of the judicial authority, the 

forms of achieving justice and so on. In accordance with the legislation in force, in the Republic of 

Moldova the judicial authority is represented by the court system, the Superior Council of Magistracy 

and the prosecutor's office. 

Key words: justice, state, court organs, legislation, authority. 

 

Justiţia în ţara noastră s-a aflat, în ultimele decenii, într-o permanentă evoluţie şi a intrat acum 

într-o nouă fază, determinată de unele modificări şi completări esenţiale ale actelor legislative care 

reglementează principiile organizatorice ale funcţionării sistemului judecătoresc. Funcțiile justiției sunt 

încredințate unor autorități distincte (instanțele judecătorești), care sunt investite cu puteri statale, care-

i dau eficientă și care trebuie să fie independente și imparțiale. În societăţile moderne justiţia este o 

funcţie fundamentală a statului, iar administrarea ei reprezintă unul din atributele esenţiale ale puterii 

suverane. Rezolvarea neînţelegerilor dintre particulari nu poate fi privită într-o societate civilizată ca o 

afacere a persoanelor în cauză. Înfăptuirea justiţiei întrece interesele private, ea constituie o datorie a 

organelor judiciare.  

Definiția ”justiției” ne este dată de autorul M. Nistor, care presupune că acest termen provine 

de la latinescul „jurisdiction”, ce înseamnă „a pronunța dreptul”. În dreptul roman justiția era 

considerată ca o componentă a funcției administrative. Particularitățile după care se deosebește justiția 

de celelalte genuri de activitate statală sunt: 

- justiția se înfăptuiește numai de instanțele judecătorești; 

- justiția se înfăptuiește prin metode prevăzute de lege și anume: 

a) examinarea și soluționarea cauzelor civile în scopul realizării și apărării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor; 

b) examinarea în ședințele de judecată a cauzelor ; 

c) justiția se înfăptuiește în numele legii și în strictă conformitate cu legea; 

d) justiția se înfăptuiește într-o formă strict procedurală. [11, p.10] 

Începând cu Hugo Grotius, în conţinutul noţiunii de justiţie pătrunde o nouă idee: ideea 

libertăţii, pe care o preia şi J. Locke, care considera libertatea ca primul drept al omului, iar justiţia 

urmând să garanteze fiecăruia posibilitatea de a se folosi de facultăţile sale. Respectiva concepţie 

liberală a justiţiei a fost împărtăşită şi de renumiţii autori ai perioadei moderne: Montesquieu, 

Rousseau şi Kant, iar Marea revoluţie franceză a făcut să triumfe în realitate această concepţie a 
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justiţiei, proclamând ca prim drept al omului libertatea. Între aceste două mari direcţii de cercetare a 

justiţiei au existat confruntări multiple şi, drept urmare, s-a prefigurat o concepţie medie a justiţiei, în 

care individul nu este cu totul sacrificat societăţii, dar nici activităţilor individuale nu li se dă frâu liber. 

[10, p.74-75] 

Prin Declaraţia suveranităţii, aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr.148-XII din 23.06.1990 [2], s-a stipulat că separarea puterii legislative, executive şi celei judiciare 

constituie principiul de bază al funcţionării Republicii Moldova ca stat democratic bazat pe drept. In 

teoria clasică a separării puterilor în stat, una dintre puteri este puterea judecătorească. De altfel, 

separarea puterilor în stat este în realitate o justificare a unui scop politic concret: să slăbească 

guvernanții în ansamblul lor, limitându-i pe unii prin alții. Conform legislaţiei în vigoare și normele 

constituționale, autoritatea judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă şi puterea 

executivă şi are atribuţii proprii. Autoritatea judecătorească înfăptuieşte justiţia în scopul apărării şi 

realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Instanţele judecă toate cauzele cu privire la raporturile 

juridice civile, administrative şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă 

competenţă. Înfăptuind justiţia într-un stat de drept, instanţele judecătoreşti apără orânduirea statală şi 

constituţională a Republicii Moldova de orice atac.  

Justiția se înfăptuiește în strictă conformitate cu legislația. [3, art.5]  

Justiția reprezintă o instituție fundamentală și de bază a unui stat și cuprinde totalitatea 

instanțelor judecătorești competente. Justiția mai este privită ca instituția ce reprezintă puterea 

judiciară într-un stat de drept. 

Deci justiția se înfăptuiește prin intermediul și aportul subiecților participanți, și anume 

instanțele judecătorești, așa cum consacră și normele constituționale, care potrivit art. 115 alin. 1 din 

Constituţia Republicii Moldova [1, art.115], se prevede că: “justiţia se înfăptuieşte prin Curtea 

Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii”.  

Autorul T. Cârnaț împarte principiile constituționale cu privire la justiție în două tipuri: 

principii constituționale privind organizarea instanțelor judecătorești și principii constituționale privind 

înfăptuirea justiției. Din primul tip sunt indicate: independența, imparțialitatea și inamovibilitatea 

judecătorilor, colegialitatea, continuitatea. Din al doilea tip fac parte: înfăptuirea justiției numai de 

către instanțele de judecată, accesul liber la justiție, caracterul public al dezbaterilor judiciare, 

prezumția nevinovăției, egalitatea în fața justiției, dreptul la apărare, folosirea căilor de atac, folosirea 

limbii de stat ca limbă a procedurii judiciare și dreptul la interpret, caracterul obligatoriu al sentințelor 

și al altor hotărâri judecătorești definitive, neretroactivitatea legii. [8, p.464-472] 

Cetățenii Republicii Moldova au un șir de drepturi ce sunt expuse în Constituția Republicii 

Moldova, care este legea fundamentală într-un stat de drept, precum și în alte legi. Printre acestea se 

numără: 

- accesul liber la justiție; 

- dreptul la justiție echitabilă; 

- prezumția nevinovăției; 

- dreptul la apărare; 

- dreptul la petiționare, etc. 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul judecătorului, în art.1 se stipulează că 

puterea judecătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul 

purtător al acestei puteri. Judecătorul este persoana învestită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a 

justiţiei, pe care le execută în baza legii. Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, 

imparţiali şi inamovibili şi se supun numai legii. Judecătorii iau decizii în mod independent şi imparţial 

şi acţionează fără niciun fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii directe sau 

indirecte din partea oricărei autorităţi, inclusiv judiciare. [6, art.1] 

Potrivit Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor [7, art.2], procedura 

disciplinară privind judecătorii se bazează pe principiile: 

- legalităţii; 

- respectării independenţei justiţiei; 

- echităţii procedurii; 
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- proporţionalităţii dintre abaterea disciplinară comisă şi sancţiune; 

- transparenţei. 

Instanțele judecătorești, fiind definite ca organe de stat prin intermediul cărora se înfăptuieşte 

justiţia şi se exercită puterea judecătorească, sunt clasificate, după locul în sistemul judecătoresc, în: 

• Inferioare;  

• Superioare; 

• Supreme. 

Iar după competența lor în: 

• Ordinare; 

• Specializate; 

• De executare; 

• De fond; 

• De apel;  

• De recurs.  

Conform autorului I. Guceac, judecătoriile funcționează în raioanele și sectoarele stabilite de 

Parlamentul Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătoriile și 

localitățile din raza de activitate a acestora sunt stabilite de Legea cu privire la organizarea 

judecătorească. În competența judecătoriilor sunt date toate cauzele și cererile, în afară de cele date 

prin lege în competența altor instanțe. [9, p.430]  

Pentru a putea fi soluționată o cauză de ordin jurisdicțional, cetățenii și, în general, persoanele 

din Republica Moldova se pot adresa, pentru a le fi examinat cazul, și Curții Europene a Drepturilor 

Omului (CEDO), care, chiar și dacă nu face parte din sistemul judiciar al Republicii Moldova, totuși 

persoanele se pot adresa și în această instanță. 

  În strictă conformitate cu Legea cu privire la organizarea judecătorească, există instanţe 

specializate, înfiinţate în temeiul legii, pentru judecarea unor anumite categorii de cauze.  

Ori de câte ori legea nu prevede expres competenţa altui organ jurisdicţional, competenţa de 

soluţionare a litigiilor aparţine instanţelor judecătoreşti, care au plenitudine de competenţă în materie 

civilă. Uneori, legea prevede că instanţele judecătoreşti sunt competente să controleze hotărârile 

pronunţate de alte organe de jurisdicţie (ex: comisiilor pentru soluţionarea litigiilor de muncă etc.). 

[10, p.59] 

Curţile de Apel. Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o circumscripţie care 

cuprinde mai multe judecătorii. 

Curţile de Apel au următoarele competenţe: 

- Ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă de 

judecătorii, inclusiv de judecătoriile militare. 

- Ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor judecătorilor. 

- Soluţionează conflictele de competenţă apărute între judecătorii. 

- Judecă cazurile de revizuire, date prin lege în competenţa sa. 

- Soluţionează conflictele de competenţă apărute între judecătoriile din circumscripţia lor. 

[7, p. 24] 

Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă, 

care asigură aplicarea corectă a legilor de către toate instanţele judecătoreşti competente. Organizarea 

şi funcţionarea Curţii Supreme de Justiţie este reglementată prin legea cu privire la Curtea Supremă de 

Justiție. Curtea Supremă este instanţa la care ajung, prin intermediul căilor de atac, hotărârile 

judecătoreşti pronunţate de instanţele inferioare, iar hotărârile instanţei supreme nu mai sunt 

susceptibile de a fi atacate în faţa unei alte jurisdicţii competente.  

Printre atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie se numără următoarele: 

a) ca instanţă  de recurs judecă hotărârile curţilor de apel; 

b) judecă recursurile în anulare împotriva  hotărârilor  judecătoreşti în condiţiile şi  pentru  

motivele prevăzute de lege; 

c) judecă în   primă  instanţă  cauzele  atribuite  prin  lege  în competenţa sa; 

d) sesizează, din oficiu sau la propunerea instanţelor judecătoreşti, Curtea Constituţională 
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pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii actelor juridice; 

e) generalizează practica judiciară, analizează statistica judiciară şi dă explicaţii din oficiu în 

chestiunile de  practică judiciară,ce   nu  ţin  de  interpretarea  legilor  şi  nu  au  caracter obligatoriu 

pentru judecători; 

f) examinează informaţiile preşedinţilor instanţelor inferioare privind efectuarea justiţiei de 

către acestea. [4,art.1,2] 

În cadrul Curţii  Supreme  de  Justiţie funcționează : 

- Colegiul Civil; 

- Colegiul Comercial și de Contencios Administrativ; 

- Colegiul Penal; 

- Alte colegii constituite de către Plenul Curții după categoriile cauzelor. 

În conformitate cu prevederile art.16 al Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție [4, 

art.16], Plenul C.S.J. are următoarele atribuţii: 

- Sesizează din oficiu sau la propunerea instanțelor judecătoreşti Curtea Constuţională 

pentru a se pronunţa asupra constuţionalităţii actelor juridice; 

- Constituie, după caz, colegii conform categoriilor de cauze, determină durata activităţii lor; 

- Confirmă componenţa colegiilor; 

- Aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Curţii Supreme de Justiţie, 

îl modifică şi îl completează. 

Conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la statutul 

judecătorului şi altor acte normative, judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali 

şi inamovibili. Ei se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii. Preşedintele şi judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiţi în funcţie 

de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul este persoana investită 

constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei. Pentru înfăptuirea justiţiei, judecătorii au 

împuterniciri plenipotenţiare, stabilite de legislaţia în vigoare, la care se obligă să respecte toate 

prevederile întocmai și necondiționat a acesteia. 

Ca o abordare la tematica ce ține de înfăptuirea justiției în Republica Moldova, sunt prevăzute 

și unele organe de administrare judecătorească şi de asigurare a înfăptuirii justiţiei. Ca un organ de 

autoadministrare judecătorească competent este Consiliul Superior al Magistraturii, ce este privit, din 

punct de vedere legislativ, ca instituția cu rol de garant al independenței justiției din Republica 

Moldova, care propune Președintelui Republicii Moldova numirea în funcție a judecătorilor și 

procurorilor și supraveghează buna desfășurare a activității profesionale a acestora.  

Din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii [5, art. 4] deducem atribuțiile 

esențiale ale acestuia , care sunt următoarele :  

- face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului 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 de instanţă ori de eliberare din funcţie a 

judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti;    

- primeşte jurământul judecătorilor; 

- 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; 

- 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, etc. 

În această ordine de idei, din cadrul autorităților judecătorești, printre toate instituțiile de bază, 

se regăsește și Procuratura, care este o instituție autonomă în cadrul acestor autorități, care, în limitele 

atribuțiilor sale, apără interesele generale ale societății, ordinea de drept, drepturile cetățenilor 
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Republicii Moldova etc. 

Atunci, când subiecții raporturilor juridice de orice ramură de drept efectuează o acțiune, ei 

sunt urmariți de normele juridice, unde încălcarea acestor norme duce la pedepsire și aplicarea unor 

sancțiuni corespunzătoare. Această pedeapsă nu este nimic altceva decât acea sancțiune a inculpatului, 

emisă de către o instanță de judecată competentă. Respectiv, hotărârile în cauza pot fi atacate cu apel 

sau recurs. Raportându-ne la dispoziţiile legale, care consacră caracterul ordinar şi general al apelului 

ca şi cale de atac, observăm că acestea stipulează şi care sunt limitele de incidenţă ale demersului în 

sine, stabilindu-se anumite excepţii procedurale de care se ține cont în caz de necesitate.  

Concluzie. În urma acestei analize a temei respective, deducem că sistemul juridic din 

Republica Moldova este unul vast. Acesta cuprinde un șir de instanțe judecătorești cu o componența 

mare, care ajută la efectuarea justiției într-un stat de drept. Evoluția teoriei clasice a separării puterilor 

a implicat și evoluția explicațiilor și practicilor cu privire la puterea judecătorească. Aceasta explică 

chiar terminologia diferită prin care această putere este exprimată în Constituție și doctrine, și anume: 

putere judecătorească și putere jurisdicțională. Denumirea de „autoritate judecătorească” evocă foarte 

clar justiția ca funcție distinctă și ca sistem distinct propriu. Autoritatea judecătorească, conform 

teoriei separării puterilor în stat, reprezintă prin sine sistemul organelor judiciare competente ale 

statului care înfăptuiesc justiţia. Autoritatea judecătorească îşi are organele sale proprii şi specifice, 

care, spre deosebire de instituţiile de drept, nu reglează relaţii sociale, ci determină formele organizării, 

structurii şi activităţii autorităţii judecătoreşti, formele realizării justiţiei ş.a. 

Metodologie: Pentru realizarea studiului respectiv au fost aplicate metodele analizei și 

investigației științifice. În perioada studierii, am beneficiat de materiale teoretico-practice din 

domeniul dreptului constituțional al Republicii Moldova, precum și acte normative naţionale și 

legislația în vigoare.  
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REZUMAT 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) vine în ajutorul guvernelor naționale și 

intituțiilor europene în soluționarea litigiilor și într-o corectă aplicare a legislației în mod egal tuturor 

țărilor membre ale Uniunii Europene. 

Tribunalul de primă instanță este unul din instrumentele principale ce asigură în anumite 

circumstanțe sesizarea de perosane fizice, întreprinderi sau organizații care doresc să introducă o 

acțiune împotriva unei alte instituții UE, pe care o acuză că le-a încălcat drepturile. 

Cuvinte-cheie: Tribunal de primă instanță, litigiu, structură, drept comunitar. 
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SUMMARY 

The Court of Justice of the European Union (CJEU) assists national governments and European 

institutions in resolving disputes and in the correct application of the law equally to all member 

countries of the European Union.  

The court of first instance is one of the main instruments that ensures in certain circumstances, 

the notifyng of natural persons, companies or organizations wishing to bring an action against another 

EU institution, which it accuses of violating their rights. 

Key words: Court of First Instance, litigation, structure, community law.  

 

„Există o justiție divină, plătim pentru ceea ce le facem semenilor noștri.” 

                                             (Carmen Harra) 

Introducere 

Conform enciclopediei Uniunii Europene, pentru a eficientiza activitatea Curții de Justiție, în 

1989 a fost creat Tribunalul de Primă Instantă, cu sediul la Luxemburg. Această instituiție are rolul de 

a decide în anumite cazuri, mai ales în recursurile înaintate de către persoanele fizice şi în procesele 

privind concurenta neloială dintre unitățile  comerciale, permitând, astfel, Curții de Juștiție să se 

concentreze asupra atribuției sale de bază şi anume interpretarea uniformă a legislației comunitare. 

Odată cu apariția acestei noi structuri, toate procesele judecate în primă instantă de către Tribunal pot 

face obiectul unui recurs în fața Curții de Juștiție limitat doar la chestiuni de drept. De regulă, cazurile 

prezentate Tribunalului se referă la încălcările normelor comunitare în domeniile agriculturii, 

concurentei, politicii comerciale, politicii regionale, politicii sociale, dreptului instituțional etc. [1] 

1. Apariția Tribunalului de primă instanță 

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009), „Tribunalul de primă 

instanță” se numește „Tribunalul”, care este o instanță specializată în cadrul Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, cu sediul la Luxemburg. [2] 

mailto:lupasika@rambler.ru
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Tribunalul a fost creat pentru a consolida garanțiile judiciare acordate persoanelor fizice prin 

instaurarea unui al doilea nivel al autorității judiciare și pentru a permite Curtii de Justitie să se 

concentreze asupra atribuției sale de bază, interpretarea uniformă a legislației comunitare. Tribunalul a 

luat ființă pe baza prevederilor introduse de Actul Unic European în cele 3 Tratate constituitive. Astfel, 

la cererea Curții și după consultarea Comisiei și a Parlamentului, Consiliul a hotărât, cu unanimitatea 

voturilor, crearea unei jurisdicții de primă instanță pe lângă Curtea de Justiție. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Componența Tribunalului 

A. Judecătorii 

Potrivit Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE - versiunea consolidată, 

publicată la 30 martie 2010), numărul judecătorilor Tribunalului este stabilit prin Statutul Curții de 

Justiție a Uniunii Europene. Conform art.48 din Statutul Curții, Tribunalul se compune din 27 de 

judecători care sunt aleși dintre persoane care oferă depline garanții de independență și care au 

capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale. Aceștia sunt numiți de comun 

acord de către guvernele statelor membre pentru o perioadă de șase ani. La fiecare trei ani are loc o 

înlocuire parțială. Membrii care și-au încheiat mandatul pot fi numiți din nou (art.257 TFUE). [4] 

B. Președintele 

Președintele Tribunalului este desemnat de judecători, dintre ei, pentru o perioadă de trei ani, 

mandatul putând fi reînnoit. Președintele nu poate fi desemnat avocat general. Dacă mandatul 

președintelui încetează înainte de expirarea mandatului, noul președinte este ales pentru perioada care 

a mai rămas din mandat. 

Președintele conduce lucrările și serviciile Tribunalului: acesta prezidează ședințele plenare, 

precum și deliberările desfășurate în camera de consiliu. Președintele prezidează Marea Cameră. Dacă 

face parte dintr-o Cameră compusă din trei sau din cinci judecători, președintele Tribunalului 

prezidează această Cameră. 

În situația în care președintele nu-și poate exercita atribuțiile, funcția este preluată de unul din 

președinții camerelor și anume acela care are cea mai mare vechime ca judecător. Dacă doi președinți 

de camere au aceeași vechime, are prioritate cel mai în vârstă. [5] 

2019. José Luis DA CRUZ VILAÇA[3]  

C. Avocații generali și judecătorii raportori 

Avocatul general are rolul de a prezenta în ședință publică, cu deplină imparțialitate și în 

deplină independență, concluzii motivate cu privire la anumite cauze înaintate Tribunalului, pentru a-l 

Curtea Supremă de 

Justiție a Uniunii 

Europene este formată 

din 2 instanțe 

 

Curtea de 

justiție 

 

 

Tribunalul 

 



 

35 
 

asista în îndeplinirea misiunii sale. Tribunalul nu are avocați generali desemnați în plus față de 

judecători. În situația în care Tribunalul se întrunește în ședință plenară este asistat întotdeauna de un 

avocat general desemnat dintre judecători de către președintele instanței. În cazul în care Tribunalul se 

întrunește în Cameră, necesitatea de a fi asistat de un avocat general se determină în funcție de 

dificultatea problemelor de drept sau complexitatea în fapt a cauzei. Decizia de a fi desemnat un 

avocat general într-o asemenea situație se ia de Tribunalul întrunit în ședință plenară, la cererea 

Camerei căreia i-a fost repartizată cauza. 

Pentru fiecare cauză repartizată unei Camere, președintele acesteia propune președintelui 

Tribunalului desemnarea unui judecător raportor. [6] 

D. Grefierul 

Grefierul Tribunalului este ales prin vot secret de toți judecătorii instanței. Este declarată aleasă 

persoana care obține voturile a mai mult de jumătate dintre judecători. Dacă niciun candidat nu obține 

majoritatea absolută, se organizează alte tururi de scrutin până aceasta este obținută. Mandatul 

grefierului este de șase ani. După expirarea mandatului, aceeași persoană poate fi aleasă grefier din 

nou. Înainte de exercitarea funcției, grefierul depune un jurământ care are același conținut ca și pentru 

judecători. Tribunalul poate numi, urmând aceeași procedură, unul sau mai mulți grefieri adjuncți care 

să-l asiste pe grefier. [7] 

 

2019 ,Hans Jung[3]  

3. Competențele Tribunalului  

Delegarea competentă de judecată poate să aibă loc dacă respectiva cauză nu implică probleme 

deosebite de drept sau de apreciere a faptelor, este de importantă limitată, lipsesc alte împrejurări 

speciale şi face parte din următoarele categorii de cauze: [8] 

- cauzele introduse în temeiul art.236 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană (litigii 

dintre Comunitate şi agenții săi); 

- cauze introduse în temeiul art. 230 par. 4 (cauze privind legalitatea decizilor, introduse de 

cătare destinatarii acestora), art. 232 par. 3 (Plânegri împotriva omisiuni de a elibera acte), art. 235 

(cauze care au ca obiect repararea unor prejudicii), toate din Tratatul instituind Comunitatea 

Europeană, dacă ridică doar chestiuní deja clarificate de o jurisprudența con-sacrată sau dacă fac parte 

dintr-o serie de cauze având acelaşi obiect, una dintre acestea fiind deja soluționată cu autoritate de 

lucru judecat; 

- cauzele introduse în temeiul art. 238 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană (cauze 

judecate în temeiul unei clauze compromisorii). Nu pot în schimb să fie delegate spre judecată unui 

judecător unic următoarele cauze: cele care ridică chestiuni privind legalitatea unui act de aplicabilitate 

generală. [9] 

Tribunalul judecă: 

➢ acțiuni directe introduse de persoane fizice sau juridice împotriva actelor instituțiilor, 

organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii Europene (ale căror destinatare sunt sau care le privesc în 

mod direct și individual), precum și împotriva actelor normative (dacă îi privesc direct și dacă nu 

presupun măsuri de executare) sau, de asemenea, împotriva abținerii de a acționa a acestor instituții, 

organisme, oficii sau agenții. Este vorba, de exemplu, de o acțiune introdusă de o întreprindere 

împotriva unei decizii a Comisiei prin care i se aplică o amendă [10]; 

➢ acțiuni introduse de statele membre împotriva Comisiei; 

➢ acțiuni introduse de statele membre împotriva Consiliului cu privire la actele adoptate în 

domeniul ajutoarelor de stat, la măsurile de protecție comercială („dumping”) și la actele prin care 

Consiliul exercită competențe de executare [11]; 
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➢ acțiuni prin care se urmărește obținerea unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de 

instituțiile Uniunii Europene sau de funcționarii acestora; 

➢ acțiuni ce au la bază contracte încheiate de Uniunea Europeană, prin care se atribuie în 

mod expres Tribunalului competența de judecare; 

➢ acțiuni în materia mărcilor comunitare; 

➢ recursuri împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene, limitate la 

chestiuni de drept. 

Împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunal în aceste materii se poate formula recurs la Curte. 

Recursul nu poate viza decât probleme de drept și nu poate viza, exclusiv, taxele și cheltuielile de 

judecată. [12] 

Tribunalul judecă recursurile declarate împotriva deciziilor pronunțate de tribunalele 

specializate. Hotărârile date de Tribunal în aceste cauze pot fi reexaminate de Curte numai în cazul în 

care există un risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii. [13] 

Competențe ale tribunalului de primă instanță soluționate în primă instantă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Care este procedura Tribunalului de primă instanță 

În principiu, procedura cuprinde o fază scrisă și o fază orală.O cerere introductivă scrisă de un 

avocat sau de un agent adresată grefierului declanșează procedura. Aspectele principale ale acțiunii 

sunt publicate într-o comunicare, în toate limbile oficiale, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Cererea introductivă este comunicată de către grefier părții adverse, care dispune de un termen pentru a 

depune un memoriu în apărare. Reclamantul are posibilitatea de a prezenta o replică într-un termen 

determinat la care pârâtul poate răspunde printr-o duplică. Orice persoană, precum și orice organism, 

oficiu sau agenție a Uniunii Europene care justifică un interes în soluționarea unui litigiu aflat pe rolul 

Tribunalului, precum și statele membre și instituțiile Comunității, pot interveni în procedură. 

Intervenientul depune un memoriu, prin care urmărește susținerea sau respingerea concluziilor uneia 

dintre părți, la care părțile pot ulterior să răspundă. În anumite situații, intervenientul poate să-și 

prezinte observațiile și în cadrul fazei orale. În timpul fazei orale are loc o ședință publică. În cadrul 

acesteia, judecătorii pot adresa întrebări reprezentanților părților. Judecătorul raportor rezumă într-un 

raport de ședință starea de fapt expusă, argumentele fiecărei părți și, dacă este cazul, argumentele 

intervenienților. [14] 

În timpul fazei orale are loc o audiere publică.Pe parcursul acesteia,judecătorii pot adresa 

întrebări reprezentanților părților și,dacă este cazul părților înseși, Judecătorul raportor pregătește un 

raport pregătitor în vederea audierii,care conține elementele esențiale ale cauzei și care indică punctele 

pe care părțile trebuie să le abordeze în pledoariile lor.Acest document este pus la dispoziția publicului 
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în limba în care se desfășoară procedura. Faza orală, cheltuielile de judecată Procedura în fața 

Tribunalului sunt scutite de taxe.În schimb,onorariul avocatului abilitat să pledeze în fața instanțelor 

unui stat membru la care părțile trebuie să recurgă pentru a fi reprezentate nu este suportat de către 

Tribunal. [15] 

Concluzie: Elaborând acest articol, am înțeles ferm că procesul de integrare europeană va duce 

la consolidarea drepturilor omului şi a libertăţii de mişcare pentru cetăţenii Republicii Moldova; că 

respectul pentru statul de drept este fundamental pentru aplicarea planului european de dezvoltare.  

Acţiunile pe care ni le-am asumat vor consolida reformele interne şi vor aduce sistemele 

juridic, economic și politic ale Republicii Moldova în conformitate cu standardele europene. La 

Vilnius, am primit o actualizare din partea UE cu privire la progresele pe care le-am înregistrat pe 

dimensiunea liberalizarii regimului de vize. Am primit un raport pozitiv pentru viitorul nostru. 

Uniunea Europeană ne oferă nu doar o liberă și corectă Justiție, ci și una obiectvă, iar orice 

litigiu este soluționat minuțios, conform înaltelor standarde ale justiției europene.  
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REZUMAT 

În acest articol autorii analizează impactul pe care îl are CEDO asupra respectării drepturilor 

omului în Republica Moldova. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost creată pentru 

sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale 

Consiliului European. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene 

a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare. 

Drepturile omului sunt, de obicei, înțelese ca drepturi inalienabile fundamentale. Drepturile 

omului sunt, astfel, considerate ca fiind universale și egalitare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

asigură respectarea drepturilor și, în caz de încălcarea acestora, se aplică unele sancțiuni. 

Cuvinte-cheie: CEDO, drepturi, libertăți, Centru de Resurse Juridice, integrare europeană, 

politică externă/internă, strategii, hotărâri.  
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SUMMARY 

In this article, the authors analyze the impact that the ECHR has on the respect of human rights 

in the Republic of Moldova. The European Court of Human Rights was created to systematize the 

procedure for human rights complaints from the member states of the European Council. The Court's 

mission is to ensure compliance with the provisions of the European Convention on Human Rights and 

of the additional Protocols by the signatory states.  

Human rights are usually understood as fundamental inalienable rights. Thus, Human Rights 

are regarded as universal and egalitarian ones. The European Court of Human Rights ensures the 

observance of the rights and in case of violation, some sanctions may be applied.   

Key words: ECHR, rights, freedoms, Center for Legal Resources, European integration, foreign 

/ domestic politics, strategies, decisions. 

 

Drepturile și libertățile omului sunt prioritare în ansamblul complex de probleme și deziderate 

ce preocupă la etapa actuală societatea. Doar prin respectarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale fiecărei persoane problemele contemporane de primă importanță pot fi soluționate eficient și pe 

termen lung. 

Republica Moldova înaintează ferm pe calea promovării și protecției drepturilor omului, 

inclusiv prin desfășurarea procesului continuu de racordare a legislației naționale la standardele 

internaționale. Nu este suficient însă să programăm atașamentul față de valori umane, să le declarăm 

drept obiective majore, trebuie să le promovăm și să le respectăm instituind mecanisme eficiente de 

realizare.  

În pofida acțiunilor in întreprinse în acest sens, Moldova are totuși restanțe în domeniul 

respectării drepturilor omului și este apreciată pe plan internațional în măsura în care reformele 

realizate devin eficiente. 

Din aceste considerente, „Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale,” semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, constituie un fundamental izvor de drept în 

cadrul ordinii juridice din țara noastră, având aplicabilitate directă și prioritară asupra legilor interne, în 

caz de conflict normativ. 

Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului cu sediul la Strasbourg se intemeiază pe 

această convenție, ale cărei dispoziții le aplică. În procesul de aplicare a prevederilor Convenției, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este interpretul suprem al acestora și de aceea jurisprudența sa 

are, de asemenea, aplicabilitate directă în dreptul nostru. [1] 

Sistemul European de protecție a drepturilor omului a fost stabilit de către Consiliul Europei. 

Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului Europei pe 13 iunie 1995. 

Structura Consiliului Europei include și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prin 

activitatea sa în domeniul drepturilor omului și cu ajutorul convențiilor și celorlalte instrumente 

legislative, Consiliul Europei urmărește: 

➢ Protejarea drepturilor politice și civile, grație procedurilor prevăzute de Convenția pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale; 

➢ Protejarea drepturilor sociale și economice prin mecanismul Cartei sociale europene; 

➢ Protejarea persoanelor private de libertate prin intermediul vizitelor efectuate de Comitetul 

European pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante; 

➢ Protejarea drepturilor minorităților naționale prin intermediul Convenției -- cadru pentru 

protecția minorităților naționale; 

➢ Promovarea egalității între bărbați și femeie ( Comitetul director pentru egalitate între 
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bărbați și femei); 

➢ Combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței ( Comisia europeană 

îm- potriva rasismului și intoleranței). 

Consolidarea libertății de exprimare și de informare prin mijloacele de comunicare în masă si 

prin libera circulație a ideilor și informațiilor dincolo de frontiere. [2] 

Integrarea Europeană a Republici Moldova și realizarea vocației europene a poporului 

Republicii Moldova alcătuiesc două componente ale interesului național – factor determinativ în 

definirea agendei de politică internă și politică externă, în mobilizarea energiilor sociale pentru 

atingerea priorităților strategice și definirea locului Republicii Moldova pe arena mondială. Convenţia 

Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, cunoscută mai bine sub 

denumirea de „Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului”, a fost supusă semnării la Roma, în 

data de 4 noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare în data de 3 septembrie 1953. Convenţia a pus în 

practică anumite drepturi menţionate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a constituit un 

organ judiciar internaţional având competenţa de a constata violări împotriva Statelor care nu-şi 

respectă angajamentele. 

Statele care au ratificat Convenţia, denumite şi „State-Părţi” (state semnatare ale Convenţiei) 

şi-au asumat obligaţia de a asigura şi de a garanta tuturor persoanelor din jurisdicţia lor, nu doar 

propriilor cetăţeni, drepturile civile şi politice fundamentale definite în Convenţie. Drepturile şi 

libertăţile garantate de Convenţie includ dreptul la viaţă, dreptul la un proces echitabil, dreptul la 

respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de expresie, libertatea de gândire, conştiinţă şi religie 

şi protecţia proprietăţii. Convenţia interzice, în special, tortura şi tratamentele sau pedepsele inumane 

sau degradante, munca forţată, detenţia arbitrară sau ilegală şi discriminarea în ceea ce priveşte 

posibilitatea de a se bucura de drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie.  

Convenţia este aplicabilă pe plan naţional. Ea a fost încorporată în legislaţia Statelor Membre, 

care şi-au asumat obligaţia de a proteja drepturile prevăzute în Convenţie. Instanţele interne trebuie, ca 

urmare, să aplice prevederile Convenţiei. În caz contrar, Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate 

decide împotriva unui stat în cazul unei cereri depuse de una sau mai multe persoane cu privire la 

nerespectarea drepturilor lor. [3] 

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile 

Omului. Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta şi a recunoscut 

jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului. Din 1997 până la 31 decembrie 2018, CEDO a 

înregistrat peste 14 200 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. Dintre acestea 1204 încă aşteptau să 

fie examinate. În ceea ce priveşte numărul cererilor depuse, Moldova este pe locul 11 din cele 47 de 

ţări membre ale CEDO, a precizat Centrul de Resurse Juridice din Moldova. 

 Până în prezent, CEDO a pronunţat 420 de hotărâri în cauzele moldovenești, dintre care 33 în 

primele 9 luni ale anului 2019. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CEDO în cauzele 

moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, maltratarea, anchetarea inadecvată, decesele, 

detenţia în condiţii proaste, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile. În baza 

hotărârilor şi deciziilor CEDO, pronunţate până la 31 decembrie 2018, Republica Moldova a fost 

obligată să achite compensații de peste 16 600 000 euro. 

Cu referire la Republica Moldova, pe parcursul anului 2018, Curtea a pronunțat 33 de hotărâri, 

dintre care în 27 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii 

Moldova. În șase cauze nu a fost constatată nicio violare a Convenției. Responsabilitatea Federației 

Ruse a fost constatată în cinci cauze.  

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele 

moldovenești în anul 2018 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova: 

condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (11 cauze); dreptul la 

libertate și la siguranță (11 cauze); dreptul la un proces echitabil (5 cauze); nicio pedeapsă fără lege (1 

cauză); dreptul la respectarea vieții private și de familie (2 cauze); libertatea de exprimare (1 cauză); 

libertatea de întrunire și asociere (1 cauză). 

Prin hotărârile și deciziile pronunțate în 2018, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să 

plătească în total compensații în mărime de 322.161 Euro (107.348 Euro în anul 2017). În două cauze, 

în ceea ce privește satisfacția echitabilă, Curtea a considerat că problema aplicării articolului 41 nu este 
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gata pentru a fi decisă și a  rezervat-o pentru hotărâri separate. 

Până în data de 31 decembrie 2018, CEDO a pronunțat 387 de hotărâri pentru care au fost 

achitate prejudicii în sumă de aproape 15 milioane de Euro. [4] 

În urma acestor decizii, suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a fost obligat 

să le achite reclamanților se ridică la peste 5,4 milioane de lei, echivalentul a circa 270 de mii de euro. 

Potrivit unui raport publicat și prezentat Guvernului de agentul guvernamental la CEDO, citat 

de Ziarul de Gardă, pe parcursul anului trecut în privința Republicii Moldova au fost pronunțate 33 de 

hotărâri și 34 de decizii de inadmisibilitate/radiere de pe rol, în creștere comparativ cu numărul celor 

din anul 2017.Din numărul total, 6 hotărâri au fost pronunțate în privința Republicii Moldova și a 

Federației Ruse. Analiza hotărârilor CEDO pronunțate în cauzele împotriva Republicii Moldova în 

anul 2018 relevă încălcarea mai frecventă a următoarelor articole din Convenție: articolul 3 – condiții 

inumane, tratament inuman și degradant în timpul detenției; articolul 5 – dreptul la libertate și la 

siguranță; articolul 6 – dreptul la un proces echitabil; articolul 13 – dreptul la un remediu efectiv. 

Anterior, într-un raport realizat de Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova, se preciza că în 

temeiul hotărârilor şi deciziilor pronunţate din anul 1997 până la 31 decembrie 2017, Guvernul 

Republicii Moldova a fost obligat să plătească peste 16 300 000 euro. 

În ceea ce privește percepția populației privind respectarea drepturilor omului în Republica 

Moldova nu s-a schimbat esențial în ultimii doi ani: 7 din 10 locuitori ai Republicii Moldova consideră 

că drepturile lor sunt încălcate în mod sistematic. Acest fapt este constatat de rezultatele studiului 

„Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, prezentat pe 10 decembrie 2018, de Ziua 

Internațională a Drepturilor Omului. Cercetarea a fost efectuată de Compania iData pentru Oficiul 

Avocatului Poporului, pentru a observa dinamica percepției privind respectarea drepturilor omului, 

comparativ cu anul 2016, când a fost desfășurată o cercetare similară. 

Elaborarea studiului a fost posibilă datorită suportului oferit de PNUD și Ministerul Afacerilor 

Externe al Danemarcei, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Fondul Națiunilor 

Unite pentru Populație în Republica Moldova. 

Studiul prezentat astăzi reflectă părerile oamenilor despre respectarea drepturilor omului în 

Moldova și oferă o foaie de parcurs pentru promovarea drepturilor omului în țară. Acesta este cel de-al 

doilea studiu privind percepțiile privind drepturile omului, elaborat cu sprijinul ONU, primul fiind 

efectuat în 2016. Datele despre percepțiile oamenilor vor fi utilizate pentru elaborarea politicilor, 

pentru o mai bună canalizare a intervențiilor ONU în domeniul drepturilor omului în Moldova și 

evaluarea impactului acestora asupra dezvoltării țării și realizării Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă”, a menționat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă 

PNUD în Republica Moldova. 

Rezultatele studiilor din 2016 și 2018 ne-au ajutat și ne vor ajuta să verificăm gradul de 

corespundere a viziunii Instituţiei Ombudsmanului asupra stării de lucruri în domeniul drepturilor 

omului și să ne orientăm eforturile în direcția necesară. Sperăm ca și autoritățile să perceapă lucrurile 

în același mod și să valorifice informația pentru a-și reevalua unele priorități din activitate, a identifica 

noi posibilități, a utiliza noi pârghii și mecanisme pentru a schimba lucrurile în bine”, a afirmat 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) Mihail Cotorobai. 

Printre cele mai importante constatări ale studiului sunt: 

• Situația privind drepturile omului nu s-a schimbat în opinia a 43,8 la sută dintre 

respondenți. Totodată, în 2018 mai mulți participanți la cercetare au sesizat că situația privind 

drepturile omului mai degrabă s-a îmbunătățit (35,8%) decât s-a înrăutățit (16,4%); 

• Ca și în studiul din 2016, în opinia participanților, principalul drept ce necesită atenția 

societății este dreptul la sănătate, doar că ponderea respondenților este mai mare în 2018 – 71,6%, față 

de 61% în 2016. Dreptul la educație este al doilea în această listă, în creștere semnificativă față de anul 

2016 (31,5%) – 43.5% dintre respondenți plasându-l printre cele mai sensibile trei drepturi care merită 

mai multă atenție. 

• Pe a treia poziție în topul drepturilor care necesită mai multă atenție, la fel ca în 2016, este 

cel ce ține de protecția socială, urmat de dreptul la muncă și condiții prielnice de muncă, dreptul la 

informație, libertatea opiniei și a exprimării. Dreptul la informație, libertatea opiniei și a exprimării 

înregistrează o creștere a numărului de persoane (de la 7,9%la 14,5%), care îl plasează în categoria 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/cate-milioane-de-lei-a-achitat-r-moldova-pentru-dosarele-pierdute-la-ctedo-in-2018
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celor ce necesită o atenție sporită. 

• În studiul din 2018 se atestă o percepție mai bună a populației privind dreptul la protecția 

socială și o ușoară îmbunătățire a situației privind protecția drepturilor persoanelor social-vulnerabile. 

Totuși, cea mai mare parte dintre respondenți (43,7%) continuă să creadă că drepturile acestei categorii 

de persoane practic deloc nu sunt protejate de autoritățile statului. 

• Cel mai puțin respectat drept în Republica Moldova este dreptul la un proces echitabil, 

doar 21,8% din respondenți consideră că acesta este respectat. 

• Cele mai respectate drepturi în Moldova sunt: dreptul la cultură, identitate culturală, la 

libera circulație, la proprietate, la libertatea personală și viață privată. Ca și în 2016, conform 

percepției respondenților, 57,7% consideră că drepturile copiilor sunt printre cele mai respectate, într-o 

măsură mare sau foarte mare. 

• Din numărul total de respondenți, aproximativ o jumătate, au declarat că li s-a încălcat cel 

puțin un drept în ultimii doi ani. Cel mai frecvent, ca și în 2016, a fost încălcat dreptul la sănătate, 

menționat de 22,6% din respondenți. Comparativ cu 2016, a crescut mult ponderea celor care 

consideră că li s-a încălcat dreptul de a alege și de a fi ales (de la 3,1% la 12,8%). 

• Peste 80% din respondenți sunt de părere că persoanele în etate, cu dezabilități, copiii, 

femeile și victimele violenței în familie au nevoie de cea mai mare atenție pentru a le fi protejate 

drepturile. 

• În opinia a două treimi din respondenți, la fel ca în 2016, cel mai frecvent încalcă 

drepturile omului Parlamentul și Guvernul, iar peste 62% din respondenți consideră că alte două 

instituții care încalcă drepturile omului sunt Judecătoriile și Poliția. 

• În ultimii doi ani s-a schimbat percepția populației privind modul în care instituțiile asigură 

respectarea drepturilor omului. Astfel, mass-media rămâne pe primul loc, ca instituție ce asigură 

respectarea drepturilor omului (41,9% față de 35,1%), rolul ONG-urilor pare mai semnificativ în 

prezent (36,5%, față de 19,7%). Președintele țării se clasează pe locul 3 cu 36%, față de 5,6% în 2016. 

În această perioadă a crescut și încrederea persoanelor în Oficiul Avocatului Poporului, de la 20,7% la 

35,1%. 

• Nivelul de informare a populației privind drepturile omului în Republica Moldova nu s-a 

modificat considerabil față de anul 2016. S-a înregistrat o scădere nesemnificativă a ponderii celor care 

se cred foarte bine informați, dar și o creștere a ponderii celor care se consideră mai degrabă 

neinformați. 

• Potrivit Studiului, Internetul a devenit o sursă mai importantă pentru informare despre 

drepturile omului, fiind devansată cu puțin de mass-media (presa scrisă, TV și radio). [5] 

În scopul sporirii nivelului de informare al societăţii despre activitatea Curții Europene a 

Drepturilor Omului, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat activitatea CEDO pentru anul 

2018. Analiza a fost efectuată în baza Raportului de activitate al CEDO pentru anul respectiv şi a 

studierii jurisprudenţei CEDO în cauzele moldoveneşti. 

Principalele constatări sunt: 

a) în anul 2018, CEDO a înregistrat cu 32% mai puține cereri decât în anul 2017. Se pare că 

scăderea este determinată, în principiu, de descreşterea numărului de cereri depuse împotriva Turciei, 

Rusiei și Ungariei.  

b) De asemenea, se pare că popularitatea CEDO scade după ceîn anii 2011-2018 CEDO a 

respins, fără o motivare explicită, peste 300 mii de cereri. Aceasta a avut un efect descurajant asupra 

avocaţilor; 

c) în pofida reducerii în 2018, raportat la populaţia ţării, numărul cererilor depuse la CEDO 

împotriva Moldovei este foarte mare. În 2018, moldovenii s-au adresat la CEDO de 2,5 ori mai des 

decât media europeană; 

d) la 31 decembrie 2018, 1204 cereri moldoveneşti încă aşteptau să fie examinate. 93% dintre 

acestea au şanse mari de succes. Acest număr este mult mai mare decât numărul total de cereri în bază 

cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 21 de ani; 

e) până la 31 decembrie 2018, CEDO a pronunţat 387 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, 

dintre care 33 în anul 2018. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau 
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Olanda, ţări care au aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului cu mult timp înaintea 

Moldovei şi au o populaţie cu mult mai mare decât cea a Moldovei; 

f) doar în șase hotărâri (18%) din cele pronunțate în 2018, CEDO a constatat că Republica 

Moldova nu a violat legea. Marea majoritate a acestora se referă la regiunea transnistreană, în care a 

fost condamnată Federația Rusă; 

g) cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CEDO în cauzele moldoveneşti sunt 

neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi); maltratarea, anchetarea inadecvată a 

maltratărilor şi deceselor; detenţia în condiţii proaste; detenția ilegală; casarea neregulamentară a 

hotărârilor judecătoreşti irevocabile; 

h) în baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2018, Republica 

Moldova a fost obligată să plătească peste 16,651,000 EURO, 234,050 doar în 2018). [6] 

Doar în septembrie 2019 au fost examinate următoarele cazuri : 

Au fost supuși tratamentelor inumane pentru arborarea drapelul Republicii Moldova la 

Corjova, iar CEDO s-a expus pe acest caz pe 24 septembrie 2019, respectiv Republica Moldova 

condamnată de rând cu Rusia în două cauze transnistrene ca urmare a transmiterii persoanelor către 

așa-numitele organe de urmărire penală din regiune. 

Urmează 18 septembrie 2019, când CEDO constată violarea dreptului la educație de către 

Federația Rusă, într-un nou dosar al școlilor din stânga Nistrului. 

În 17 septembrie 2019 CEDO a pronunțat hotărârea pe marginea a 6 cauze privind încălcarea 

drepturilor omului în regiunea transnistreană. Suma prejudiciilor este de 130.550 Euro. [7] 

Cu referire la problema respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană nu există vreo 

regiune de post-conflict în care am putea să constatăm că drepturile omului sunt respectate într-o 

măsură dacă nu mai mare, atunci cel puțin egală cu statul din care s-a desprins. Regiunea transnistrean 

nu este o excepție de la această ipoteză. 

Regimul continuă să dezvolte mitul unei cetăți asediate și că ar fi victima imperialismului 

românesc sau, mai nou, al celui european.  

Pe parcursul ultimilor ani, situația celor 8 școli cu predare în grafia latină la fel rămâne una 

problematică. Satele din stânga Nistrului, dar care se află sub controlul autorităților constituționale, au 

fost lipsite de peste 6000 de hectare de teren ce aparțin cu drept de proprietate la peste 3000 de 

locuitori ai acestor sate și care se află peste traseul Râbnița -Tiraspol. Administrația de la Tiraspol a 

declarat aceste terenuri proprietatea sa și le-a transmis în arendă unor agenți economici apropiați 

regimului. 

Concluzie: Drepturile omului sunt respectate în măsura în care sunt cunoscute și devin 

cunoscute doar în măsura în care sunt însușite. Propagarea cunoștințelor în ceea ce privește respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului reprezintă un domeniu esențial de activitate ale 

autorităților statale. A devenit o necesitate ca fiecare individ să posede cunoștințe suficiente pentru a 

conștientiza datele problemei, iar ulterior pentru a cultiva și promova toleranța și respectul (față de) 

între toți membrii societății. 
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REZUMAT 

În acest articol autorii analizează impactul pe care îl are Comisia de la Veneția asupra 

independenței justiției în Republicii Moldova. Sunt cercetate evoluția Comisiei de la Veneția, 

competențele precum și structura sa. Este subliniat faptul că această Comisie oferă asistență juridică, 

care constă în interpretarea legislației în vigoare sau în elaborarea unui proiect de act juridic care ar 

putea servi drept soluție de compromis acceptabilă pentru părțile implicate. 
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SUMMARY 

In this article, the authors analyze the impact of the Venice Commission on the independence 

of justice in the Republic of Moldova. The evolution of the Venice Commission, its competences and 

its structure are being investigated. It is emphasized that the Commission offers legal assistance, which 

consists in interpreting the legislation in force or in drafting a legal act that could serve as a 

compromise solution acceptable to the parties involved. 
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La 26 iunie 2014, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Agenda de Asociere Uniunea 

Europeană -- Republica Moldova, document care conține prioritățile cooperării între părți în perioada 

anilor 2014-2016, urmărindu-se pregătirea implementării Acordului de Asociere. Prioritățile Agendei 

de Asociere încorporează dialogul politic și reforma; politica externă și de securitate; cooperarea în 

domeniul justiției, libertății și securității; cooperarea economică; comerț și aspecte legate de comerț.  

Dialogul politic și cooperarea în scopul realizării reformelor are ca obiectiv consolidarea 

respectării principiilor democratice, supremației legii și bunei guvernări, a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, asigurarea modernizării instituțiilor care garantează democrația și statul de 

drept, respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv a sectorului justiției. [1, p. 

21] 

Sistemul european de protecție a drepturilor omului a fost stabilit de către Consiliul Europei, 

având drept scop ca „fiecare membru al Consiliului Europei să accepte principiile statului de drept și 

principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicția sa să se bucure de drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului”. 
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Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului Europei pe 13 iulie 

1995. 

Structura Consiliului Europei include: Comitetul de Miniștri, Adunarea Parlamentară, 

Secretarul General, Congresul Autorităților Locale și Regionale, Comisarul pentru drepturile omului, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Există, de asemenea, o Comisie pentru democrație prin 

intermediul legii, cunoscută sub denumirea de Comisia de la Veneția. Prin activitatea sa în domeniul 

drepturilor omului și cu ajutorul convențiilor și celorlalte instrumente legislative, Consiliul Europei 

urmărește: 

• Protejarea drepturilor civile și politice, grație procedurilor prevăzute de Convenția pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale; 

• Protejarea drepturilor sociale și economice prin mecanismul Cartei sociale europene; 

• Protejarea persoanelor private de libertate, prin intermediul vizitelor efectuate de Comitetul 

european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau a tratamentelor inumane sau degradate; 

• Protejarea drepturilor minorităților naționale prin intermediul Convenției-cadru pentru 

protecția minorităților naționale; 

• Promovarea egalității între bărbați și femei (Comitetul director pentru egalitate între 

bărbați și femei); 

• Combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței (Comisia europeană 

împotriva rasismului și intoleranței); 

• Consolidarea libertății de exprimare și de informare prin mijloacele de comunicare în masă 

și prin libera circulație a ideilor și informațiilor dincolo de frontiere. [2,p.19] 

Comisia de la Veneția este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experți 

independenți în domeniul dreptului constituțional. A fost creată în 1990, după căderea Zidului 

Berlinului, într-o perioadă de nevoie urgentă de asistență constituțională în Europa Centrală și de Est. 

Numele oficial al comisiei este Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, dar, datorită locului 

de întâlnire în Veneția, Italia, unde au loc patru sesiuni pe an, este denumită în mod obișnuit Comisia 

de la Veneția. 

Comisia de la Veneția este un organism al Consiliului Europei și nu ar trebui să fie confundată 

cu instituțiile Uniunii Europene. 

A început cu 18 state membre, iar în curând toate statele membre ale Consiliului Europei au 

aderat la Comisia de la Veneția și din 2002 statele din afara Europei pot deveni, de asemenea, membri 

cu drepturi depline. Începând cu 13 iulie 2014, Comisia numără 60 de state membre - cele 47 de state 

membre ale Consiliului Europei și alte 13 țări. Belarus este membru asociat și există cinci 

observatori. Autoritatea Națională Palestiniană și Africa de Sud au un statut special de cooperare 

similar cu cel al observatorilor.UE, OSCE / ODIHR și IACL / AIDC (Asociația Internațională de 

Drept Constituțional) participă la sesiunile plenare ale Comisiei. [3] 

Comisia de la Veneția are mai mult de o sută de reprezentanți numiți de statele membre și 

reprezentanți ai observatorilor și ai organizațiilor cu statut special, aceștea sunt „cadre universitare 

superioare, în special în domeniul dreptului constituțional sau internațional, judecători ai curților 

supreme și constituționale sau membri ai parlamentelor naționale". Membrii Comisiei sunt numiți de 

către statele membre pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea realegerii. 

În timpul mandatului, concedierea unui membru este dificilă. Aceasta poate avea loc numai în 

baza demisiei sale sau a unei rezoluții a Comisiei însăși. În mai multe rânduri, un membru al Comisiei 

a fost rechemat prematur, care, din anumite motive, și-a pierdut încrederea unui stat membru.  

Republica Moldova este reprezentată de N. Eșanu. 

În conformitate cu statutul Comisiei, serviciul său organizațional și tehnic este furnizat de 

Secretariatul General al Consiliului Europei.În cadrul său, există un secretariat permanent al Comisiei 

la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg. 

Secretarul Comisiei este ales de Secretarul General al Consiliului Europei. 

Membrii Comisiei se întrunesc de patru ori pe an (în martie, iunie, octombrie și decembrie) la 

reuniunile plenare din Veneția la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Aceste reuniuni vizează, 

în principal, sintetizarea activităților desfășurate pe tot parcursul anului, la grupurile de lucru și la 
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subcomitetele de lucru și a problemelor apărute. 

Comisia de la Veneția nu își impune soluțiile, ci adoptă o abordare non-directivă bazată pe 

dialog. Din acest motiv, grupul de lucru vizitează, de regulă, țara în cauză și se întâlnește cu diverși 

actori politici implicați în această problemă pentru a asigura cea mai obiectivă viziune asupra situației. 

Comisia oferă asistență juridică, de obicei, constând în interpretarea legislației în vigoare sau în 

elaborarea unui proiect de act juridic care ar putea servi drept soluție de compromis acceptabilă pentru 

părțile implicate. La cererea Uniunii Europene, Comisia a servit în acest rol în timpul conflictelor 

din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia și Kosovo. De asemenea, ea a fost 

implicată în rezolvarea conflictelor privind statutul dreptului internațional al Abhaziei și Osetiei de 

Sud în Georgia și al Transnistriei în Republica Moldova. [4] 

„Comisia de la Veneția a statuat că situațiile critice din sfera judiciară, cum ar fi nivelul înalt 

al corupției, pot justifica soluții radicale precum demararea unui proces de verificare a judecătorilor 

aflați în funcție. Comisia a remarcat că ține de competența autorităților Republicii Moldova să decidă 

dacă situația actuală din sistemul judecătoresc constituie un temei suficient pentru a justifica 

evaluarea extraordinară a întregului plen al Curții Supreme de Justiție, așa cum se prevede în 

proiectul de lege”, a spus ex- ministra Justiției Olesea Stamate. 

În același timp, ea a promis ca Ministerul Justiției să purceadă curând la modificarea 

proiectului de lege în vederea îmbunătățirii acestuia conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, 

cât și a altor opinii primite până acum, inclusiv din partea judecătorilor. 

Este de menționat că la 11 octombrie 2019, Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a 

discutat proiectul de lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și a organelor procuraturii, 

prezentat de Ministerul Justiției, iar, în urma dezbaterilor, a adoptat o opinie preliminară. 

Urmează să fie adoptată o opinie finală la următoarea sesiune,10-12 decembrie 2019. [5] 

Comisia de la Veneția este gata să acorde Republicii Moldova asistența necesară și să-și 

împărtășească experiența în procesul de modificare a legislației electorale, care necesită îmbunătățiri, 

dar în anumite condiții.  

Gianni Buquicchio a remarcat că Republica Moldova se confruntă cu noi provocări și una 

dintre ele se referă la inițiativa președintelui țării de modificare a Constituției pentru prevederea 

condițiilor noi în care șeful statului poate dizolva Parlamentul. O altă provocare ține de inițiativa 

guvernării de modificare a Codului Electoral. Potrivit lui Gianni Buquicchio, Comisia de la Veneția 

are o vastă experiență în ambele domenii și este gata să o împărtășească, astfel încât să fie identificate 

cele mai bune soluții. Referindu-se la inițiativa președintelui, oficialul a menționat că este necesar să se 

țină cont de un echilibru al puterilor și Comisia este dispusă să lucreze cu cele trei instituții: 

Președinția, Parlamentul și Guvernul. 

Cât ține de cealaltă inițiativă, oficialul a declarat orice modificare electorală trebuie să fie 

efectuată cu cel puțin un an până la scrutin. O altă condiție este să existe un proces vast de discuții și 

de dezbateri, cu implicarea autorităților, a partidelor politice și a societății civile. Cea de-a treia 

condiție este ca reforma electorală să fie adoptată în urma celui mai larg consens la nivel politic. [6] 

În contextul vizitei la Strasbourg, ministrul Justiției Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu 

președintele Comisiei europene de la Veneția, Gianni Buquicchio. 

Potrivit unui comunicat emis de către Ministerul Justiției, în cadrul discuției, oficialii au 

efectuat un schimb de opinii vizavi de perspectivele procesului de reformă a justiției, componentele și 

actorii care urmează a fi implicați în acest sens. 

Președintele Buquicchio a confirmat sprijinul și deschiderea Comisiei de la Veneția pentru 

procesul de racordare a legislației naționale la standardele europene, în particular pentru asigurarea 

independenței și integrității justiției. 

De menționat că la sfârșitul acestei săptămâni, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat 

candidatul la funcția de procuror general. 

Este vorba despre candidații aleși de comisia specială de la Ministerul Justiției, procedură ce a 

provocat un adevărat scandal în coaliția de guvernare de atunci -- PSRM/ACUM și care a declanșat 

ruperea acestei alianțe, iar, în consecință, demiterea Guvernului Maia Sandu. Asta după ce ministrul 

justiției de atunci declarase concursul drept unul viciat de un punctaj disproporționat oferit candidaților 

de către reprezentantul Parlamentului în comisia nominalizată. Un ordin de anulare a concursului nu a 
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fost însă emis, motiv pentru care noul șef de la Ministerul Justiției a spus că legea îl obligă să trimită 

lista celor patru candidați aleși la CSP. Astfel, candidații la șefia Procuraturii Generale sunt Oleg 

Crîșmaru, Vladislav Gribincea, Veaceslav Soltan și Alexandr Stoianoglo, ales recent în funcție de 

procuror general. [7] 

Comisia de la Veneţia a constatat că majoritatea parlamentară de la Chișinău - PSRM-ACUM - 

a acționat în limitele Constituției, pe 8 iunie, când a instalat noul guvern condus de Maia Sandu, iar 

condiții pentru dizolvarea Parlamentului nu au existat. „În mod clar condiţii de dizolvare a 

Parlamentului nu au existat în R. Moldova pe 7 sau 8 iunie 2019”, se spune într-un lung comunicat de 

presă al Comisiei de la Veneția, al cărei aviz integral urmează să fie făcut public pe site-ul instituției 

Consiliului Europei în cursul săptămânii viitoare. 

Potrivit comunicatului, Comisia a constatat că drepturile atât ale șefului statului, cât și ale 

Parlamentului au fost afectate grav de numărul și viteza mare cu care Curtea Constituțională (CC) a 

luat decizii în chestiuni foarte sensibile, având repercusiuni semnificative asupra instituțiilor de stat. 

Avizul Comisiei de la Veneția a fost adoptat ca urmare a solicitării făcute pe 9 iunie de către 

Secretarul General al Consiliului Europei, Torbiorn Jangland, care numise „arbitrare” şi „greu de 

înţeles” deciziile Curţii Constituţionale din perioada 7-9 iunie, pe care, după o săptămână, aceeași 

Curte şi le-a revizuit şi anulat. 

Totodată, Comisia de la Veneția califică drept „fără precedent” maniera în care CC a calculat 

că termenul de trei luni pentru formarea guvernului a însemnat 90 de zile și a expirat pe 7 iunie, în 

vreme ce calculul general acceptat arată că acest termen a expirat pe 9 iunie, adică după trei luni 

calendaristice de la confirmarea rezultatelor alegerilor. „De aceea, învestirea Maiei Sandu pe 9 iunie a 

respectat termenul legal”, se mai spune în comunicat. 

Comisia de la Veneţia amintește faptul că, în condițiile Legii supreme, șeful statului poate 

dizolva Parlamentul, dacă nu se formează guvernul la timp, dar aceasta este ultima măsură la care se 

poate recurge. Însă dacă părțile care reprezintă o majoritate au ajuns la o înțelegere privind formarea 

guvernului, ceea ce s-a și întâmplat în R. Moldova, dizolvarea Parlamentului poate fi considerată o 

încălcare a obligațiilor constituționale ale președintelui ca actor neutru. 

„Robustețea instituțiilor de stat, se mai spune în comunicatul citat, poate fi subminată serios, iar 

funcționarea democratică a instituțiilor statului poate fi compromisă în mod ireparabil dacă aceste 

instituții nu adoptă deciziile în limitele autorității și responsabilității pe care le au” - o aluzie la 

deciziile intempestive ale CC. [8] 

Comisia de la Veneția consideră că CC nu și-a respectat propriile proceduri și nici principiul 

egalității părților în ceea ce privește recenta criză politică. De asemenea, experții au ținut să 

reamintească faptul că rolul esențial al Curții Constituționale este acela de a menține o distanță egală 

față de toate ramurile puterii și de a acționa ca un arbitru imparțial în caz de coliziune între ele, 

respectând totodată soluțiile la care au ajuns instituțiile legitime din punct de vedere democratic. [9] 

Concluzie:Comisia de la Veneția este un sprijin al Republicii Moldova, deoarece urmărește 

obiectivul dezvoltării țării și creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Comisia de la Veneția acordă o 

atenție deosebită țărilor care se confruntă sau au trecut prin conflicte etno-politice, de asemenea, ea a 

fost implicată în rezolvarea conflictelor privind statutul dreptului internațional 

al Transnistriei în Republica Moldova. 
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REZUMAT 

În acest articol autorii analizează fenomenul independenții justiției în Republica Moldova, 

deoarece este nevoie de o justiţie independentă pentru a responsabiliza şi împiedica abuzul celorlalte 

puteri şi pentru a fi ocrotite, în final, drepturile omului. În acest context, responsabilizarea judecătorilor 

reprezintă o cerință a independenței justiției. Este evidențiat rolul Consiliului Europei, care depune 

eforturi pentru a susține Republica Moldova în vederea respectării de către aceasta a standardelor 

Organizației și a statului de drept printr-o serie de mecanisme care monitorizează evoluția Republicii 

Moldova sub aceste aspecte. În concluzie autorii subliniază că statul de drept este fundamentat pe 

supremaţia legii şi organizat pe baza principiului separării puterilor în stat. Cetăţenii trebuie să respecte 

legea, dar şi autorităţile trebuie să o facă, iar funcţionarea acestui sistem poate fi asigurat doar de o 

justiţie independentă şi imparţială.  
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SUMMARY 

In this article, the authors analyze the phenomenon of the independence of justice in the 

Republic of Moldova, because an independent justice is needed in order to hold responsible and 

prevent the abuse of other powers and to protect human rights in the end. In this context, the 

accountability of judges is a requirement of the independence of justice. The role of the Council of 
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Europe is emphasized, which endeavors to support the Republic of Moldova in order to comply with 

the standards of the Organization and the rule of law through a series of mechanisms that monitor the 

evolution of the Republic of Moldova in these aspects. In conclusion, the authors emphasize that the 

rule of law is based on the rule of law and organized on the basis of the principle of separation of 

powers in the state. Citizens must respect the law, but the authorities must do it, and the functioning of 

this system can only be ensured by an independent and impartial justice. 

Key words: independence of justice, rule of law, case law, impartial justice, monitoring, access 

to justice, reform strategy. 

 

Introducere 

O valoare declarată intangibilă este independenţa justiţiei. Constituţia face referire la această 

sintagmă în art. 152, care arată limitele revizuirii, unde sunt enumerate valorile esenţiale pentru stat ce 

nu pot face obiectul unor modificări ulterioare ale Constituţiei. Avem nevoie de o justiţie independentă 

pentru a responsabiliza şi împiedica abuzul celorlalte puteri şi pentru a fi ocrotite, în final, drepturile 

omului. Înţeleasă că instituţie judiciară, justiţia este definită prin regulile sale de funcţionare internă şi 

relaţia sa cu puterea politică suverană. În mod particular, aici se pune problema independenţei sale faţă 

de puterea executivă şi faţă de cea legislativă, pe de o parte, în vederea delimitării competenţelor şi 

structurilor lor organizatorice, iar, pe de alta, pentru asigurarea realizării şi ocrotirii drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti. 

Legea fundamentală a statului este cea care stabileşte principalele garanţii de independenţă a 

justiţiei: aceasta se înfăptuieşte doar de către instanţele de judecată care sunt stabilite de lege (art. 126, 

alin. 1); organizarea, atribuţiile şi procedurile sunt stabilite de lege (art. 126, alin. 1); este interzisă 

înfiinţarea de instanţe extraordinare. (art. 126, alin. 5) 

În jurisprudenţa Curţii Europene de la Strasbourg, noţiunea de „tribunal” sau „instanţă de 

judecată” desemnează un organism cu funcţii jurisdicţionale, caracterizat prin modul de soluţionare a 

cauzelor care ţin de competenţa sa, pe baza reglementărilor legale şi a unor reguli procedurale 

prestabilite. În afară de aceste criterii, organismul denumit „instanţă” mai trebuie să satisfacă o serie de 

alte cerinţe: independenţa de executiv şi de părţile cauzei, modul de desemnare şi durata pentru care au 

fost numiţi membrii săi, garanţiile acordate de propriile proceduri. [1] 

În acest context, responsabilizarea judecătorilor reprezintă o cerință a independenței justiției. 

Judecătorii trebuie să conştientizeze rolul lor foarte important într-o societate democratică: acela de 

oameni mandataţi de societate să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să 

reprime criminalitatea şi delincvenţa. Desigur, în acelaşi timp, trebuie găsite pârghiile de control al lor 

pentru a nu abuza de imensa putere pe care o au. În acest sens, reglementările în vigoare prevăd: 

1. Existenţa căilor de atac 

Rolul acestora este acela de a îndrepta eventualele greşeli ale instanţelor inferioare. Ştiind că 

soluţiile lor sunt supuse controlului jurisdicţional, instanţele se vor preocupa să pronunţe hotărâri 

legale şi temeinice. Din nefericire, percepţia justiţiabililor asupra căilor de atac este denaturată: a 

devenit o regulă exercitarea acestora astfel încât părţile aproape că nu mai au o poziţie activă în cadrul 

procesului şi nu depun diligenţe pentru dovedirea pretenţiilor lor, respectiv, pentru apărarea lor cât mai 

complet. 

2. Pregătirea profesională 

Autoritatea unui judecător nu depinde, aşa cum în mod greşit se crede, de nivelul instanţei 

judecătoreşti la care activează, ci de pregătirea sa profesională. Ca magistrat, sunt convins că prestigiul 

justiţiei trebuie să sporească chiar din interior, de la cei implicaţi în efectuarea actului de justiţie. De 

aceea, este necesară creşterea competenţei magistraţilor, perfecţionarea şi specializarea acestora. [2] 

 Cu referire la imparțialitatea justiției, independenţa justiţiei şi a judecătorilor nu este nici scop 

în sine, nici suficientă pentru realizarea actului de justiţie în mod echitabil. Mai este nevoie de 

imparţialitate. 

Conform art. 124, alin. 3 din Constituţie, justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi. O 

justiţie imparţială presupune două cerinţe: pe de o parte, activitatea de judecată să se înfăptuiască în 

mod obiectiv („în numele legii”, prevede art. 125, alin. 1), iar, pe de altă parte, ca autorităţile cărora le 

revine această sarcină să fie neutre. Aceste autorităţi sunt reprezentate de judecători, care sunt obligaţi 
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să soluţioneze cauzele fără părtinire.  

Este necesar de menționat că Consiliul Europei depune eforturi pentru a susține Republica 

Moldova în vederea respectării de către aceasta a standardelor Organizației și a statului de drept printr-

o serie de mecanisme care monitorizează evoluția Republicii Moldova sub aceste aspecte. 

Moldova a devenit membru al Consiliului Europei pe data de 13 iulie 1995. Parlamentul 

Republicii Moldova a ratificat Convenția europeană a drepturilor omului pe data de 24 iulie 1997. 

Biroul de Informare al Consiliului Europei a fost înființat la Chișinău pe data de 30 iunie 1997 la 

solicitarea guvernului Republicii Moldova. Pe data de 20 octombrie 2002, Comitetul de Miniștri al 

Consiliului Europei a decis să numească un Reprezentant Special al Secretarului General la Chișinău, 

la propunerea acestuia din urmă. În baza corespondenței dintre Secretarul General și Ministrul 

Afacerilor Externe din Republica Moldova din data de 30 octombrie și 4 noiembrie 2002, a fost 

elaborat Memorandumul de Înțelegere cu privire la statutul Reprezentantului Special al Secretarului 

General al Consiliului Europei.  

În ceea ce privește prevenirea torturii, comitetul european pentru prevenirea torturii vizitează 

locuri de detenție (pentru deținuți juvenili sau emigranți, secții de poliție, spitale de psihiatrie) pentru a 

evalua modul în care sunt tratate persoanele private de libertate, iar referitor la combaterea rasismului, 

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) este un organism de monitorizare 

independent, care oferă statelor membre consiliere specifică și practică cu privire la modul de abordare 

a problemelor de rasism și intoleranță din țara lor. 

Cu referire la protecția drepturilor sociale, Carta Socială Europeană este un tratat al Consiliului 

Europei care garantează drepturile sociale și economice ale omului. Aceasta a fost adoptată în 1961 și 

revizuită în 1996. Comitetul European al Drepturilor Sociale decide cu privire la conformitatea 

situației din statele membre cu Carta Socială Europeană, Protocolul suplimentar din 1988 și Carta 

Socială Europeană revizuită. 

O importanță majoră o reprezintă protecția minorităților, în context Convenția-cadru pentru 

protecția minorităților naționale prevede un sistem de monitorizare pentru evaluarea modului în care 

este pus în aplicare tratatul în statele părți. Un comitet consultativ adoptă recomandări pentru sporirea 

protecției minorităților. 

Cu referiri la lupta împotriva spălării banilor, Comitetul de experți MONEYVAL evaluează 

eficacitatea măsurilor interne pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului în statele 

membre ale Consiliului Europei care nu sunt membre ale Grupului de Acțiune Financiară 

Internațională (FATF). Statele membre ale Consiliului Europei care sunt membre ale MONEYVAL, 

însă care ulterior devin membre ale FATF, pot alege să devină membre cu drepturi depline ale 

MONEYVAL. Statele care solicită statutul de membru și alte state terțe care nu sunt membre ale 

FATF pot depune o cerere de aderare la termenii de referință în anumite condiții. 

Conferința părților la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, sechestrarea 

și confiscarea veniturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și privind finanțarea terorismului 

(STCE nr. 198) monitorizează punerea corectă în aplicare a Convenției de către părți. 

Un rol important îl are Comisia Europeană pentru Democrație prin Lege - Comisia de la 

Veneția - este un organ consultativ pe probleme constituționale care joacă un rol marcant în adoptarea 

constituțiilor care sunt conforme cu standardele patrimoniului constituțional al Europei. 

Concomitent, o atenție deosebită se acordă luptei împotriva traficului de finite umane. Grupul 

de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) este responsabilă de 

monitorizarea punerii în aplicare de către părți a Convenției Consiliului Europei privind acțiunea 

împotriva traficului de persoane. Acesta publică în mod regulat rapoarte de evaluare. [3] 

O atenție aparte merită analiza mecanismelor de monitorizare instituite în baza unor convenții 

ale Consiliului Europei. Monitorizarea în baza Convenţiei are loc în cicluri de evaluare, fiecare ciclu 

având o durată de 5 ani, potrivit următoarelor etape: 

- prezentarea raportului de către statul-parte vizat; 

- monitorizarea din partea Comitetului Consultativ (vizite de evaluare, utilizarea surselor de 

informare din partea instituţiilor naţionale şi actorilor non-statali); 

- elaborarea unui Aviz privind situaţia în ţară şi publicarea acestuia; 

- transmiterea eventualelor comentarii ale statului pe marginea Avizului Comitetului 
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Consultativ şi publicarea acestora; 

- adoptarea, în baza avizului Comitetului Consultativ, de către Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei, a unei Rezoluţii şi eventual a unor recomandări pe care statele parte sunt invitate 

să le implementeze; 

- organizarea întrunirilor de follow-up pentru transpunerea în practică a recomandărilor. 

Convenţia-cadru a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 februarie 1998. [4] 

Eficacitatea justiției este monitorizată de către Comisia europeană pentru eficacitatea justiţiei 

(CEPEJ), care a fost instituită prin intermediul Rezoluţiei Res (2002)12, adoptată de Comitetul de 

Miniştri al Consiliului Europei la 18 septembrie 2002. 

Ultimul exerciţiu de evaluare a avut loc în baza Grilei pentru evaluarea sistemelor juridice în 

2012. [5] 

Problema respectării dreptului de acces la justiție a fost şi în 2019 în atenţia organismelor 

inrernaţionale. Aceasta pentru că pretinsa încălcare a acestui drept rămâne a fi cel mai actual subiect 

abordat de către petiționari. În special, este reclamată tergiversarea examinării cauzelor, nerespectarea 

principiului contradictorialității procesului, dezacordul cu hotărârea pronunțată, neexecutarea 

hotărârilor judecătorești. 

Strategia de reformă a sectorului justiției rămâne a fi principalul document de politici care se 

axează pe problemele majore ale sectorului justiției din Republica Moldova și care a creat un cadru 

comun ce include toate eforturile de reformă pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului prin 

acțiuni realiste și concrete. Prin implementarea Strategiei autoritățile și-au propus să consolideze 

independența, responsabilitatea, imparțialitatea, eficiența și transparența sistemului judecătoresc; să 

eficientizeze procesul de investigație prejudiciară pentru a garanta respectarea drepturilor omului, a 

asigura securitatea fiecărei persoane și a diminua nivelul de criminalitate; să amelioreze cadrul 

instituțional și procesele care asigură accesul efectiv la justiție (asistența juridică eficientă, examinarea 

cauzelor și executarea hotărârilor judecătorești în termene rezonabile, modernizarea statutului unor 

profesii juridice conexe sistemului de justiție); să promoveze și să implementeze principiul toleranței 

zero pentru manifestările de corupție în sectorul justiției; să implementeze măsuri prin intermediul 

cărora sectorul justiției ar contribui la crearea unui climat favorabil dezvoltării durabile a economiei; să 

asigure respectarea efectivă a drepturilor omului în practicile și politicile juridice. 

Astfel, edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, 

profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure 

supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în 

actul de justiţie se află, cel puțin la nivel de politici, în topul priorităților guvernării. 

Termenul “sectorul justiţiei” utilizat în textul Strategiei include, în primul rând, sistemul 

judecătoresc, precum şi întregul ansamblu de autorităţi şi relaţii dintre acestea care contribuie la 

înfăptuirea justiţiei, şi anume: organele de urmărire penală, profesiile juridice conexe sectorului 

justiţiei (avocaţi, notari, mediatori, executori judecătoreşti, experţi judiciari, administratori ai 

procedurii de insolvabilitate, traducători/interpreţi), sistemul de probaţiune, sistemul de executare a 

hotărârilor judecătoreşti, sistemul penitenciar, Ministerul Justiţiei, Instituţia Ombudsmanului, Curtea 

Constituţională. În Strategie sunt vizate şi alte autorităţi administrative, precum Parlamentul, 

Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii în măsura în care activitatea acestora este legată de 

adoptarea şi implementarea actelor normative relevante pentru sectorul justiţiei. [6] 

În contextul racordării legislației Republicii Moldova la standardele europene în ceea ce 

privește independența justiției, recent ministrul justiției Fadei Nagacevschi a declarat că „a expediat 

Comisiei de la Veneția un concept ajustat al reformei justiției, privind reforma Curții Supreme de 

Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor. Până la sfârștiul lunii ianuarie suntem pregătiți 

pentru a ajusta acel proiect conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, față de care își face griji 

opinia publică. Acest proiect va fi ajustat în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la 

Veneția și recomandările ODIHR. Până la sfârșitul lunii ianuarie va fi expediat Comisiei de la 

Venenția, astfel încât în luna martie Republica Moldova să poată avea un aviz final din partea 

Comisiei de la Venenția, ca cel târziu în luna mai să începem evaluarea extraordinară a judecătorilor”, 

a declarat Nagacevschi. 

„Noi propunem redeschiderea ușilor Curții Supreme de Justiție astfel, încât ședințele să fie 
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publice. Toate deciziile CSJ să fie motivate, pentru ca cetățenii să înțeleagă de ce CSJ a pronunțat într-

unfel sau altul o anumită decizie. Totodată, propunem evaluarea extraordinară a judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție”, a mai precizat ministrul. [7] 

Concluzie: Este necesar de subliniat că statul de drept este fundamentat pe supremaţia legii şi 

organizat pe baza principiului separaţiei puterilor în stat. Cetăţenii trebuie să respecte legea, dar şi 

autorităţile trebuie să o facă, iar funcţionarea acestui sistem poate fi asigurat doar de o justiţie 

independentă şi imparţială (echidistantă). Curtea Europeană afirmă: „Justice must not only be done, it 

must also be seen to be done” (nu e suficient ca justiţia să fie făcută, ci trebuie ca acest lucru să se şi 

vadă). Aşadar, nu este suficient să existe garanţii legislative pentru independenţa şi imparţialitatea 

justiţiei, ci înseşi instanţele trebuie să inspire încredere justiţiabililor. Independenţa şi imparţialitatea 

trebuie să fie efective şi recunoscute ca atare de justiţiabili. Poate că şi în acest sens trebuie aplicat 

principiul accesului la justiţie, printr-o deschidere a instanţelor faţă de cetăţean, printr-o mai mare 

accesibilitate faţă de oamenii pe care îi servesc. Cu cât acest acces şi înţelegerea publicului cu privire 

la sistemul judiciar va fi mai mare, cu atât se va obţine şi apoi menţine independenţa justiţiei. De altfel, 

independenţa nu este un privilegiu al judecătorilor, ci un privilegiu al cetăţenilor într-un stat de drept; 

instanţele şi judecătorii doar administrează acest privilegiu pentru oameni. De consolidarea poziţiei şi 

puterilor judecătorilor trebuie să se preocupe atât magistraţii, cât şi puterea executivă şi cea legislativă, 

precum şi cetăţenii de rând, căci de acestea depind instaurarea unui sistem juridic eficace şi echitabil. 
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REZUMAT 

În ultimii ani, ştiinţa juridică din Republica Moldova a înaintat mult în fundamentarea 

ştiinţifică a unor categorii juridice mai noi, cum ar fi statul de drept şi principiile acestuia, supremaţia 

constituţiei, dreptul constituţional european etc. În această ordine de idei, prezentul demers îşi pune ca 

scop stabilirea gradului de interdependenţă dintre „constituţionalism” şi „statul de drept”. Studiul vine 

să demonstreze că fenomenul constituţionalismului contemporan reprezintă o valoare prioritară în 

contextul dezvoltării statului de drept. La rândul său, statul de drept este statul care funcţionează în 

conformitate cu principiile-cheie ale constituţionalismului şi democraţiei, prioritatea însă rămânând a fi 

respectarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. 

 Cuvinte-cheie: stat de drept, constituţie, supremaţie a constituţiei, control social, Avocat al 

Poporului. 
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SUMMARY 

In the last years the legal science from Republic of Moldova has advanced in the scientific 

substantiation of newer legal categories as the rule of law and its principles, the supremacy of the 

constitution, european constitutional law etc. In this context, the present paper aims to establish the 

degree of interdependence between „constitutionalism” and the „rule of law”. The study aims to 

demonstrate that the phenomenon of contemporary constitutionalism is a priority value in the context 

of the development of the rule of law. The rule of law means that a state operates in accordance with 

the key principles of constitutionalism and democracy, the inherent priority being the observance and 

protection of the rights and freedoms of man and of the citizen. 

Key words: constitution, rule of law, social control, the supremacy of constitution. 

 

Statul de drept a apărut în secolele XVII-XVIII, în cadrul revoluțiilor din țările occidentale 

îndreptate împotriva arbitrariului feudal. În epoca modernă conceptul a fost reactualizat, în urma 

experiențelor totalitare din mai multe țări europene. Prin trăsăturile sale, se observa că, de fapt, statul 

de drept se identifică cu statul liberal-democratic. Oricum, reprezintă stadiul cel mai avansat de 

organizare social-politică, validat de experiența istorică, ceea ce nu înseamnă că nu este perfectibil. 

În ceea ce privește categoria „stat de drept”, în literatura de specialitate au fost elaborate câteva 

zeci de definiții, ceea ce este firesc dacă avem în vedere faptul că cel mai adesea este tratată în 

interdependență cu categoria de „democrație”, căreia îi găsim alte câteva zeci de definiții. Jaques 

Chevallier definește „statul de drept” ca fiind „tipul de regim politic în care puterea statului se afla 

încadrată și limitată de către drept”. Conceptul statului de drept a fost elaborat în Europa continentală 

la sfârșitul secolului al XX-lea de către doctrina juridică germană, însăși expresia „stat de drept” – 

„Rechtsstaat”- apare pentru prima dată în terminologia juridică germană în secolul al XIX-lea, apoi 

doctrina franceză – „Etait et droit”-, pentru ca treptat să se generalizeze pe continent sub diferite 

terminologii proprii fiecărei limbi: „Estado de derecho” în spaniolă, „Stato di dirito” în italiană, etc. 

Specialiștii apreciază că izvorul de la care a plecat teoria juridică în elaborarea categoriei „Rechtsstaat” 

este filozofia kantiană referitoare la societatea civilă, în care individului îi sunt garantate drepturile 

naturale; pentru Kant constrângerea transformă starea precară a libertăților subiective în stat de drept. 

Principiile „statului de drept” sunt repere metodologice de construire a lui. 

Stat de drept – stat organizat pe baza principiului separaţiei puterilor în stat, care garantează 
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independenţa reală a justiţiei şi are drept scop promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. [1, p. 103 -104] 

Instaurarea şi aprofundarea unei autentice şi reale democraţii reprezintă unica ambianţă a 

statului de drept. Constituit tocmai ca “replică” la absolutism, voluntarism, totalitarism, statul de drept 

este incompatibil cu regimurile politice nedemocratice sau antidemocratice. Determinările democraţiei 

sunt: 

- Universalitatea participării la rezolvarea problemelor publice; 

- Consacrarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor publice şi private; 

- Pluralismul social; 

- Aplicarea principiului majorităţii în activitatea deliberativă a organelor colegiale; 

- Descentralizarea administrativă şi realizarea autonomiei autorităţilor locale; 

- Instituţionalizarea puterii populare şi promovarea unor mijloace adecvate de exprimare a 

acesteia (vot universal, egal, direct şi secret, referendum, iniţiativă legislativă populară). 

- Instituţionalizarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului 

constituie baza statului de drept. Aceasta, întrucât “domnia legii” trebuie să însemne protecţia şi 

securitatea individului, pe baza statutului său juridic. 

- Ordinea juridică coerentă şi ierarhizată – ca premisă a statului de drept – presupune, pe de 

o parte, articularea în sistem a normelor ce alcătuiesc dreptul, iar, de pe alta, consecinţa logică a celei 

dintâi, stabilirea unor raporturi de complementaritate şi de conformitate între elementele sistemului 

juridic normativ. La fundamentul sistemului juridic normativ se află două principii: principiul 

legalităţii şi principiul constituţionalităţii. 

- Principiul legalităţii (“principiul juridicităţii”) – poate fi exprimat prin două cerinţe: 

ordonarea normelor juridice într-un sistem unic şi unitar, armonios şi ierarhizat; respectarea regulilor 

de drept de către toate subiectele: autorităţi publice, persoane fizice sau juridice. 

- Principiul constituţionalităţii – cumulează şi articulează mijloacele juridice având ca scop 

asigurarea conformităţii regulilor dreptului cu Constituţia. Această cerinţă de conformitate poate fi 

examinată pe două planuri: material – presupune raportarea regulilor dreptului la conţinutul 

reglementărilor constituţionale; formal – presupune raportarea respectivelor reguli la procedurile 

instituite de Constituţie pentru emiterea lor. 

În literatura de specialitate se cunosc următoarele sisteme de reglare în interiorul statului de 

drept: 

• Controlul politic asupra executivului exercitat de către parlament; 

• Controlul administrativ; 

• Controlul jurisdicţional al legalităţii actelor administrative; controlul constituţionalităţii 

legilor; 

• Procedura de conciliere; 

• Căile de atac faţă de hotărârile judecătoreşti ilegale sau fără temei. 

Controlul politic se realizează de către Parlament ca una dintre funcţiile lui esenţiale prin 

mijloace instituţionale variate. Acest control se realizează prin: 

- Executivul aduce la cunoştinţă Parlamentul referitor la unele măsuri ce au fost luate; 

- Consultarea prealabilă a Parlamentului în vederea adoptării unor măsuri; 

- Aprobarea de către Parlament a unei acţiuni sau a unui act al autorităţii administrative; 

- Acordarea votului de încredere; 

- Moţiunea de cenzură; 

- Angajarea răspunderii Guvernului la iniţiativa sa; 

- Procedura suspendării din funcţie a şefului statului; 

- Procedura punerii sub acuzare a şefului statului, precum şi procedura în vederea 

deschiderii urmăririi penale a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exercitarea funcţiei lor. 

- Activitatea comisiilor parlamentare. 

Controlul administrativ se înfăptuieşte în interiorul organelor administrative fie la iniţiativa 

acestora, fie la iniţiativa cetăţenilor. Controlul înfăptuit la iniţiativa organelor 

administrativefuncţionează fie ca un control ierarhic, fie ca un control de tutelă. Controlul ierarhic 
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aparţine organului administrativ superior celui controlat şi, dacă legea nu dispune altfel, el este atât un 

control de legalitate, cât şi un control de oportunitate şi de eficacitate. Controlul de tutelă 

administrativă este o formă a controlului administrativ care se exercită asupra autorităţilor 

descentralizate. El este un control de legalitate. 

Controlul înfăptuit la iniţiativa cetăţenilor poate îmbrăca forma recursului ierarhic. Această 

formă este oferită de lege celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative. Recursul ierarhic se 

îndreaptă la organul administrativ superior celui care a emis actul, cerându-i acestuia să-l revoce sau 

să-l anuleze. 

Controlul jurisdicţional asupra legalităţii actelor administrative se realizează din exteriorul 

sistemului organelor administraţiei de stat, de către autoritatea judecătorească, independentă şi în 

cadrul unei proceduri ce are la bază dreptul la apărare, contradictorialitatea, egalitatea părţilor în 

proces, diversitatea căilor de atac faţă de hotărârile ilegale sau netemeinice. El este încredinţat fie 

instanţelor de drept comun, fie unor instanţe specializate. 

Controlul constituţionalităţii legilor care presupune verificarea conformităţii actelor normative 

conţinutului Constituţiei. Sunt bine definite două modele ale acestui control: cel “american”, care 

conferă instanţelor judecătoreşti obişnuite controlul constituţionalităţii legilor; cel “austriac”, devenit 

apoi „european”, care conferă acest control unor organe speciale şi specializate (curţii sau tribunalelor 

constituţionale). 

Procedura de conciliere se realizează prin instituţia „ombudsman”-ului. Încercarea de mediere 

sau conciliere între cetăţeni şi administraţie, în legătură cu drepturile şi interesele legitime ale celor 

dintâi, pe baza legii şi în limitele ei, constituie, neîndoielnic, un „mecanism” indispensabil sau o 

“procedură” expresivă a statului de drept. 

Căile de atac faţă de hotărârile judecătoreşti ilegale sau fără temei constituie, de asemenea, 

unul dintre mecanismele funcţionării statului de drept şi una dintre garanţiile restabilirii legalităţii, 

atunci când ea a fost încălcată. Pe lângă căile ordinare de atac, legea instituie şi căi extraordinare de 

atac. Calea de atac a unei hotărâri nu este deci doar un “remediu”; ea este instrumentul de acţiune în 

ambianţa statului de drept, pentru ca legea, inclusiv în activitatea de judecată, să-şi asigure supremaţia 

şi eficacitatea deplină. [2, p. 32] 

Printre principiile de bază ale statului de drept pot fi menţionate următoarele: 

Statul se bazează pe supremația Constituției și garantează siguranța și drepturile constituționale 

ale cetățenilor săi: 

1. Supremaţia legii – dominarea legii în toate sferele vieţii sociale. Legea, adoptată de 

organul superior al puterii în condiţiile respectării stricte a tuturor procedurilor constituţionale, nu 

poate fi schimbată, anulată sau stopată nici printr-un act instituţional, decizie guvernamentală, hotărâre 

a organelor de partid. Toată activitatea socială se realizează în strictă corespundere cu legea, 

consolidată prin constituţia statului de drept. 

2. Realitatea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Acest principiu constă în recunoaşterea, 

consolidarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţenilor. Astfel, drepturile şi libertăţile 

omului nu constituie „un dar” al puterii, dar îi aparţin lui de la naştere. 

3. Responsabilitatea reciprocă a statului şi personalităţii. Acest principiu exprimă începuturile 

morale în relaţiile dintre stat ca purtător al puterii politice şi cetăţean ca participant în realizarea ei. 

Statul prin intermediul adoptării legilor îşi ia asupra sa obligaţiuni concrete faţă de cetăţean, 

organizaţiile obşteşti, alte state şi comunitatea internaţională.  

4. Divizarea puterilor în legislativă, executivă şi judecătorească. Acest principiu are drept 

obiectiv de a exclude monopolul puterii în mâinile unei persoane, organ sau strat social şi să asigure 

corespunderea întregii sisteme a puterii cerinţelor de drept şi a respectării lor.  

5. Existenţa formelor efective de control şi supraveghere asupra realizării legilor. Către 

acestea se referă judecătoriile, procuraturile, arbitrajul de stat. [3] 

Este important de accentuat că în calitate de veritabil stat de drept poate fi recunoscut doar 

statul în cadrul căruia a avut loc o modernizare complexă ori, mai bine spus, o reformă cuprinzătoare a 

sistemului politic şi a celui economic, în urma căreia sunt aşteptate schimbări radicale în sfera socială 

şi vor fi instituite noi valori şi standarde în cultură, spiritualitate şi moralitate. În calitate de pilon 

pentru un asemenea stat va servi societatea civilă matură, reprezentată de toate instituţiile relevante, iar 
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însuşi statul funcţionează în conformitate cu principiile-cheie ale constituţionalismului şi democraţiei, 

prioritate inerentă rămânând a fi respectarea şi protecţia multilaterală a drepturilor şi libertăţilor omului 

şi cetăţeanului. 

Este cunoscut faptul că problema statului de drept rămâne a fi una dintre cele mai importante 

nu numai pentru cercetătorii din diverse ramuri ale ştiinţei, dar şi pentru politicieni, reprezentanţi ai 

autorităţilor legislative, executive şi judecătoreşti din Republica Moldova şi din alte ţări. O astfel de 

relevanţă se datorează faptului că statul de drept este o categorie şi un principiu fundamental consacrat 

chiar în textul constituţiei (art. 1 din Constituţia Republicii Moldova). [4] Procesul de creare a statului 

de drept durează în timp şi necesită schimbări fundamentale în domenii-cheie ale vieţii publice şi 

sociale a ţării, precum şi în conştiinţa juridică a cetăţenilor. 

Republica Moldova, dar şi alte state care au acceptat doctrina statului de drept, sunt 

determinate de două caracteristici principale: în primul rând, consacrarea priorităţii omului şi a 

drepturilor sale în raport cu alte valori sociale; în al doilea rând – supremaţia legii. Constituţia 

Republicii Moldova (articolul 1, alin. 3)) recunoaşte că demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, 

libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi 

sunt garantate. 

Protecţia drepturilor este una dintre activităţile de guvernare, care oferă persoanei o securitate 

juridică reală. O trăsătură specifică a acestei activităţi este existenţa mecanismelor legale puse atât la 

dispoziţia statului, folosite de acesta pentru impactul pozitiv şi reglementarea relaţiilor sociale, precum 

şi la dispoziţia omului, garantându-i executarea reală a îndatoririi statului de a proteja drepturile 

omului în conformitate cu normele constituţionale. 

În procesul de edificare a statului de drept un rol special îi revine constituţionalismului, care, în 

calitatea sa de concept complex, conţine în sine teoria Constituţiei în toate manifestările acesteia în 

procesul de dezvoltare istorică a ţării respective. În sens îngust, fenomenul respectiv cuprinde un 

sistem de cunoştinţe despre valorile fundamentale ale democraţiei 

Ca urmare, statul obţine posibilitatea să funcţioneze, practic, necontrolat, în orice sferă a 

relaţiilor sociale, normele şi procedurile care limitează puterea fiind respinse, fapt ce contrazice direct 

principiile statului de drept. În asemenea situaţie, puterea este în stare să influenţeze legislatorul prin 

intermediul partidului (coaliţiei, alianţei) de guvernământ, transformând nu doar sistemul politic, dar şi 

drepturile cetăţenilor în direcţia restrângerii evidente a acestora. 

Starea de lucruri nefavorabilă în domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor în Republica Moldova, pe fundalul sloganului despre statul de drept (articolul 1 din 

Constituţia Republicii Moldova), este reflectată de Avocatul Poporului în Raportul privind respectarea 

drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016. [5] 

În opinia Avocatului Poporului, aprecierea comunităţii internaţionale nu este una favorabilă, iar 

evoluțiile din domeniul drepturilor omului în anul 2016 denotă „lipsa de progrese și chiar agravarea 

situației pe unele segmente”. Prezintă risc respectarea drepturilor în anumite domenii, precum: 

• respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi accesul la justiţie; 

• libertatea de opinie și de exprimare; 

• dreptul la protecţie socială şi la un trai decent; 

• dreptul la ocrotirea sănătăţii; 

• dreptul la apă şi sanitaţie; 

• dreptul la condiţiile decente de detenţie; 

• corupția care este un obstacol enorm în realizarea tuturor drepturilor omului. [6, p. 6] 

Există un șir de probleme ce țin de oferirea asistenței juridice garantate de stat privind lipsa 

răspunsului la solicitările cu privire la: acordarea asistenței juridice, calitatea nesatisfăcătoare a 

asistenței juridice prestate de către avocați, nerestituirea actelor în original prezentate la solicitarea 

avocaților, neinformarea clientului despre acțiunile întreprinse, refuzul oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, [7, p. 17] de a acorda asistență 

juridică de stat. Evident că o astfel de stare de lucruri este regretabilă. Mai ales că în perioada 2011–

2016, în Republica Moldova a fost implementată Strategia de reformă a sectorului justiției [15], al 

cărei obiectiv a fost edificarea unui sistem de justiție accesibil, eficient, independent, transparent, 
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profesionist și responsabil față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure 

supremația legii și respectarea drepturilor omului. 

În opinia Avocatului Poporului, în Republica Moldova în anul 2016 nu s-a îmbunătățit starea 

de lucruri nici în ceea ce privește libertatea de exprimare. Gradul de asigurare a libertății de exprimare 

este unul redus. Unor diverse forme de intimidări au fost supuși în particular jurnaliștii de investigație, 

mai ales în cazurile în care aceștia au avut în vizor cazuri de corupție. Conform raportului, în anul 

2016, organizațiile mass-media au făcut publice aproximativ 10 cazuri de presiuni asupra jurnaliștilor, 

de intimidări, agresiuni fizice sau verbale. [9, p. 26-30] Avocatul Poporului a constatat nerespectarea 

frecventă de către autoritățile publice din ţară a termenului de prezentare a informației solicitate de 

cetăţeni. În cele mai dese cazuri, autoritățile publice nu informează autorul cererii despre prelungirea 

termenului de furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia, așa cum prevede legislația în vigoare. 

În cazul răspunsului privind refuzul autorităților de a prezenta informația solicitată, nu sunt indicate 

modalitățile de contestare a refuzului și termenul de prescripție așa cum este specificat în legislaţia în 

vigoare.  

Nu este respectat principiul transparenței informației cu caracter public, deoarece pe paginile 

web oficiale ale autorităților nu sunt publicate materiale relevante care se referă la un proiect de act 

legislativ sau normativ. [10, p. 31] 

Conform studiului „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”, realizat de 

Oficiul Avocatului Poporului în anul 2016, 61% din populația țării consideră că statul nu asigură un 

acces egal tuturor cetățenilor la asistență medicală de calitate. De asemenea, în lucrare se constată că 

unor categorii de persoane, cum ar fi cele cu venituri modeste și în etate, li se încalcă dreptul la 

ocrotirea sănătății. Persistența plăților informale în instituțiilemedicale limitează semnificativ accesul 

categoriilor vizate de persoane la serviciile medicale, indiferent dacă acestea dispun sau nu de poliță de 

asigurare medicală. [11, p. 33] 

La capitolul respectării dreptului la muncă și la protecția muncii, Avocatul Poporului 

semnalează mai multe probleme: 

a) salarii mici;  

b) restanțe la salariu;  

c) nerespectarea legislației muncii;  

d) practica unor angajatori de a exercita presiuni asupra salariaților pentru încetarea 

contractului de muncă prin depunerea demisiei sau prin acordul părților; 

e) implicarea insuficientă a inspectorilor muncii în examinarea plângerilor;  

f) șomajul. [12, p. 39-40] 

Avem certitudinea că pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova mai sunt 

necesare o serie de activităţi interdependente. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de claritate 

în modelarea obiectivelor şi priorităţilor politicilor din domeniul dreptului, ceea ce va permite o 

abordare complexă în garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 

Nu întâmplător, printre obiectivele Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale  

„Moldova electronică” se regăsesc şi următoarele: realizarea dreptului fundamental al fiecărui cetăţean 

de a comunica şi de a fi informat prin garantarea accesului universal la resursele informaţionale  şi de 

comunicaţii; consolidarea societăţii şi extinderea practicilor democratice, eficientizarea procesului de 

guvernare, creşterea responsabilităţii guvernării faţă de cetăţeni şi a cetăţeanului faţă de societate; 

dezvoltarea culturii informaţionale prin crearea condiţiilor ca orice persoană, indiferent de gen, 

apartenenţa etnică şi limba vorbită, convingerile religioase şi statutul social, să aibă acces la 

programele de instruire  în domeniul informaticii etc. [13] 

Astfel, în Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” 

printre asemenea probleme se menţionează: 

a. infrastructură neoptimizată şi acces neuniform; 

b. conţinut digital local subdezvoltat şi disponibilitate scăzută a serviciilor electronice; 

c. nivel redus de „alfabetizare digitală” şi utilizare insuficientă; 

d. pericolul criminalităţii cibernetice în creştere şi riscul de încredere scăzută în reţele şi 

servicii on-line. [14] 

Este important să recunoaştem şi faptul că reformarea sistemului de protecţie juridică a 
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drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în cadrul reformei judiciare stagnează în mod nejustificat. Nu 

întâmplător această reformă este considerată a fi „conservată”, iar încrederea în serviciile de justiţie 

considerată „joasă”. [15] Potrivit Raportului Competitivității Globale (2014– 2015), realizat de World 

Economic Forum, Republica Moldova s-a plasat pe ultimul loc în clasamentul global privind corupția 

în sistemul judecătoresc, iar justiția din Republica Moldova a fost apreciată ca fiind lipsită aproape în 

totalitate de independență. [16] 

Concluzie: Dacă în statul de drept puterea este privită ca forţă aflată în serviciul legii, a cărei 

funcţie principală este punerea în aplicare a legilor şi în consecinţă a interesului public exprimat în 

conţinutul acestora, atunci în Republica Moldova sistemul de legi ca forţă reală deocamdată nu este pe 

deplin format, iar sistemul judecătoresc nu a devenit încă un garant al echităţii sociale. De altfel, 

problema protecţiei constituţionale a omului, vieții şi securităţii acestuia, inclusiv a proprietății sale, de 

diferite atentate criminale, a avut întotdeauna un caracter constant şi fundamental. Părerea noastră este 

că în lipsa unor soluţii ale acestei probleme, nu poate fi vorba de o societate durabilă, precum nu poate 

fi vorba nici despre un stat obişnuit, nemaivorbind despre unul de drept. Un stat de drept, prin însăşi 

definiţia sa, presupune soluţii legale pentru orice situaţie, pentru aceasta fiind suficientă doar 

disponibilitatea fiecărui cetăţean şi a statului. Cu părere de rău, în pofida unui arsenal considerabil de 

mijloace puse la dispoziţia cetăţenilor Republicii Moldova pentru a-şi proteja drepturile conferite prin 

lege, acestea nici pe departe nu sunt implementate, iar statul stabileşte lent procedurile pentru o astfel 

de protecţie. 

Astăzi, spre deosebire de perioada de până la 1994, în Republica Moldova există o Constituţie 

funcţională, deşi departe de a fi perfectă, care a pus temelia constituţionalismului autohton, constituind 

o resursă importantă în realizarea statului de drept. Este nevoie de o putere capabilă să evite 

transformarea democraţiei mitingurilor de stradă spontane, demonstraţiilor şi pichetărilor dirijate în 

excese care ar ameninţa ordinea constituţională, o forţă capabilă să aducă situaţia din cadrul elitei 

politice şi societate în albia statului de drept. 
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In this article, I will refer to the most important international acts in which the principles and 
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within the justice of the Republic of Moldova are rendered. 
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Independența justiției este o condiție obligatorie pentru existența statului de drept și o garanție 

fundamentală a unui proces echitabil. Această independență urmează a fi asigurată de către stat.                                            

Criteriile de apreciere a independenței puterii judecătorești, de obicei, sunt: modul de selectare 

și promovare la funcția de judecător, modul de promovare în instanțele ierarhic superioare, durata 

mandatului acestora, condițiile de exercitare a funcției, existența garanțiilor împotriva presiunilor 

externe și perceperea instanței ca fiind independentă.                                     

Reglementarea prin Constituție a unor cerințe uniforme pentru instanțele de judecată și 
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judecători și implementarea de garanții juridice pentru judecători, precum și respectarea garanțiilor 

judecătorilor contribuie la stabilitatea sistemului puterii judecătorești.  

Normele constituționale privind statutul judecătorilor au drept bază exigențele actuale ale 

importantelor documente internaționale privind principiile și măsurile stabilite cu privire la statutul și 

drepturilor magistraților, garanțiile independenței acestora reieșind din considerarea importanței rolului 

în apărarea statului de drept. [1] 

O deosebită importanță la nivel mondial reprezintă Principiile fundamentale (ONU) privind 

independența sistemului judiciar. [2] Conform preambulului acestui act, Republica Moldova ca 

membru (ONU) și-a asumat obligațiunea să respecte și să execute principiile ce reiese din Declarația 

Universală a Drepturilor Omului și altor pacte la care Republica Moldova este parte, prin crearea 

condițiilor respective ce țin de activitatea instanțelor judiciare, care, ca un mecanism de asigurare a 

executării principiilor menționate, să posede de o independență respectivă. În cadrul preambulului se 

menționează despre drepturile și responsabilitatea judecătorilor de a adopta hotărâri ce țin de viața, 

libertatea, drepturilor și proprietatea cetățenilor. 

 În cadrul punctelor 1-7 ale acestui act sunt prevăzute un șir de principii de care depinde 

independența puterii judecătorești: că această independență să fie asigurată și garantată de către stat și 

consacrată prin Constituție sau prin legile țării. Este de datoria tuturor guvernelor și a celorlalte 

instituții de a respecta și supraveghea independența corpului de judecători, de a acorda surse necesare 

ce ar asigura funcționarea instanțelor judiciare.                

Judecătorii trebuie să soluționeze în mod imparțial cauzele deduse judecății pe baza faptelor și 

în conformitate cu legea, fără vreo restricție, influență incorectă, sugestie, presiune, amenințare sau 

interferență directă sau indirectă din orice parte sau pentru orice motiv. 

În cadrul punctelor 10-14 sunt prevăzute principiile ce țin de cerințele de calificare a 

candidaților la funcția de judecător, de durata mandatului, independența și siguranța lor, remunerarea 

corespunzătoare, condițiile de muncă, pensiile și vârstele de pensionare, precum și despre garantarea 

inamovibilității până la expirarea duratei mandatului. 

Sub aspect de asigurare a independenței judecătorilor în cadrul punctelor 17-20 sunt prevăzute 

condițiile și modul de aplicare a răspunderii disciplinare a judecătorilor. 

Republica Moldova, la 13 iulie 1995 a semnat și respectiv la 24 iulie 1997 a ratificat aderarea 

la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptată la 

Roma pe 4 noiembrie 1950. [3] 

Conform convenției menționate, precum și Protocoalelor adiționale, Republica Moldova și-a 

asumat obligațiunea de a aplica actele elaborate de către organele Consiliului Europei, printre care și 

actelor ce se referă la independența justiției. 

Un rol important în asigurarea independenței justiției le constituie rezoluțiile și recomandările 

Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care prin actele sale promovează principiile 

fundamentale ale Națiunilor Unite privind independența puterii judecătorești în cadrul statelor membre 

ale Consiliului Europei, precum și a Convenției din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor 

omului și libertăților fundamentale, adoptată de Consiliului Europei și, respectiv, a actelor elaborate în 

privința independenței justiției, a mecanismului de aplicare a Convenției. 

În recomandarea (94) 12 a Comitetului de Miniștri către statele Europei privind independența, 

eficiența și rolul judecătorilor, adoptată la 13 octombrie 1994, în preambul, precum și în principiile I-

VI, Comitetul de Miniștri evidențiază rolul primordial care revine puterii judecătorești în realizarea 

aspirațiilor Consiliului Europei. Această recomandare invită guvernele tuturor statelor membre ale 

Consiliului Europei să promoveze un sistem juridic efectiv și echitabil, inspirându-se din principiile 

care guvernează independența judecătorilor: autoritatea lor, corespunderea condițiilor lor de lucru, 

misiunii ce le revine (Principiul III), posibilitatea de a crea asociații (Principiul IV), responsabilitatea 

lor juridică și responsabilitatea disciplinară (Principiul VI), subliniind importanța independenței 

judecătorilor în scopul întăririi premedității dreptului în statele democratice și în considerarea art.6 din 

Convenție pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a Principiilor 

fundamentale (ONU) privind independența sistemului judiciar, Comitetul Miniștrilor al Consiliului 

Europei recomandă guvernelor statelor membru să ia toate măsurile necesare de a respecta, proteja și 

promova independența judecătorilor (Principiul III), stipulând că independența judecătorului și a 
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justiției să fie garantată prin faptul corespunderii cerințelor convenției și a principiilor constituționale 

ale țării, deci la nivel de acte legislative (Principiul I). 

În cadrul Principiului V sunt prevăzute obligațiile judecătorilor în care s-a prevăzut că 

independența judecătorului trebuie să fie considerată ca o garanție a libertății, a respectării drepturilor 

omului și a aplicării imparțial a legii. Imparțialitatea și independența judecătorilor sunt esențiale pentru 

a garanta egalitatea părților în fața instanțelor. Judecătorul trebuie să posede de libertatea respectivă 

pentru a adopta hotărârile imparțial, în conformitate cu conștiința sa și cu interpretarea faptelor 

stabilite în conformitate cu cerințele legii aplicate (Principiul I).    

Principiile independenței justiției se regăsesc de asemenea în Carta Europeană privind statutul 

judecătorilor. [4] În cadrul preambulului Cartei Europene cu privire la Statutul judecătorului se 

motivează că acest act se bazează pe principiile independenței magistraților al (ONU) din noiembrie 

1985, pe art.6 al Convenției din 4 noiembrie 1950 cu privire la apărarea drepturilor omului și libertății 

fundamentale, adoptat de Consiliul Europei, precum și a recomandației nr. R (94) 12 a Comitetului de 

Miniștri către statele membre privind independența, eficiența și rolul judecătorilor, adoptată la 13 

octombrie 1994 în scopul elaborării unui statut a judecătorilor, care urmează să asigure competența, 

independența și imparțialitatea  judecătorilor, ca un instrument de garanții prevăzut pentru toate statele 

europene. 

Conform p.1.1 al Cartei Europene, statutul judecătorilor înseamnă asigurarea competenței, 

independenței și imparțialității pe care orice persoană legitim le așteaptă din partea instanței și a 

fiecărui judecător, căruia îi este încredințată apărarea drepturilor sale. Statutul exclude orice dispoziție 

și orice procedură de natură să altereze încrederea în această competență, independența și 

imparțialitatea. Asigurarea independenței efective a judecătorilor este necesară întăririi supremației 

dreptului și apărării drepturilor și libertăților individuale în cadrul statelor europene. 

În cadrul Cartei Europene sunt prevăzute modalități de promovare la funcția de judecător, 

executarea acestei funcții, responsabilitatea, remunerarea muncii și temeiurilor de încetare a funcției de 

judecător, factor ce caracterizează nivelul de independență a judecătorilor.                                         

O instituție destul de creatoare de acte în domeniul modernizării justițieinaționale este Consiliul 

Consultativ al judecătorilor Europeni (CEPEJ) – (creat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei 

în anul 2000), Consiliul European în materie a independenței, imparțialității și competenței 

judecătorilor. Deosebit de relevante la tema standardelor pentru justiție prezintă o serie de avize al 

CCJE, cum ar fi: 

- Avizul nr.1 (2001) referitor la standardele privind independența puterii judecătorești și 

inamovibilitatea judecătorilor;                                         

- Avizul nr.3 (2002) asupra principiilor și regulilor privind imperativele profesionale 

aplicabile judecătorilor și, în mod deosebit, a deontologiei, comportamentelor incompatibile și 

imparțialității;                                  

- Avizul nr.6 (2004) asupra procesului echitabil într-un termen rezonabil și rolul 

judecătorilor în acest proces, luând în considerare mijloacele alternative de soluționare a disputelor;  

Avizul nr.7 (2005) privind justiția și societatea; 

Avizul nr.17 (2014) asupra evaluării activității judecătorilor, calității justiției și respectarea 

independenței sistemului judecătoresc. 

Un rol important ce ține de asigurarea independenței justiției din Republica Moldova reprezintă 

Standardele de la Bangalare, privind conduita judiciară. [5] În cadrul actului menționat independența 

justiției este considerată ca o premisă a statului de drept, ca o garanție fundamentală a procesului 

echitabil. Judecătorul este chemat ca să apere și să servească ca un exemplu a independenței justiției 

atât sub aspect individual, cât și sub aspect instituțional. 

Independența justiției este considerată nu ca un privilegiu sau o prerogativă personală a fiecărui 

judecător, ci o responsabilitate impusă fiecărui judecător, care îi permite să soluționeze o cauză în mod 

onest și imparțial în baza probelor stabilite și a cerințelor legii aplicate, fără presiuni sau influențe 

externe și fără frică de vreo imixtiune.  

Conform principiilor de la Bangalare a esenței principiului independenței justiției este 

libertatea deplină a judecătorului de a judeca și soluționa cauzele deduse instanței, nimeni din afară, 

cât și din sistemul judiciar, nu ar trebui să se amestece în modul în care un judecător examinează 
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cauza.          

Principiile de la Bangalare prevăd că judecătorul trebuie să fie independent în relațiile cu 

societatea, în general, și, în particular, în relațiile cu părțile aflate în litigiu. Judecătorul trebuie să 

susțină garanțiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile judecătorești în scopul de a menține și de a 

întări independența instituțională și funcțională a corpului judiciar.                                                                                           

Judecătorul trebuie să manifeste și să promoveze înaltele standarde de conduită judiciară în 

scopul de a întări încrederea publicului în corpul judiciar, a încrederii fundamentale pentru a menține 

independența justiției. 

O deosebită importanță ce ține de independența sistemului judiciar reprezintă actele (rapoartele, 

avizele) elaborate de către Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept al Consiliului Europei 

(Comisia de la Veneția).  

Din documentele internaționale menționate reținem preocuparea organismelor care le-au 

adoptat de a promova independența și imparțialitatea judecătorilor, ținând seama de faptul că 

judecătorii se pronunță asupra vieții, libertății, drepturilor, îndatoririlor și bunurilor cetățenilor. Deci, 

în aceste documente se menționează importanța și rolul care îi revine puterii judecătorești și, respectiv, 

a necesității acestei puteri în independență și imparțialitate. 

Deasemenea se menționează și factorii principali de care depinde independența justiției: de 

necesitatea asigurării de către stat a acestei independențe; de a adopta legislația respectivă, a unui statut 

la nivel de Constituție; a unui organ independent autonom de administrare a justiției; a importanței ce 

ține de respectarea standardelor internaționale în cadrul selectării și promovării la funcția de judecător; 

a unei remunerații și pensii adecvate garantate prin lege; a modului de aplicare a sancțiunilor față de 

magistrați. În toate aceste documente, principiile și măsurile stabilite cu privire la statutul drepturilor și 

obligațiilor magistraților sunt puse în relații directe cu prevederile art.10 din Declarația Universală a 

Drepturilor Omului și cu cele din art.6 din Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și 

a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul fundamental al oricărei persoane de a fi judecată de 

un tribunal competent, independent și imparțial, stabilit prin lege. 

Principiile indicate în actele internaționale menționate au influențat asupra adoptării  bazei 

legislative a Republicii Moldova. Constituția Republicii Moldova adoptă la 29 iulie 1994 și intrată în 

vigoare la 27 august 1994 este Legea supremă a Republicii Moldova, expertizată de către Comisia de 

la Veneția, care conține principiile actelor internaționale menționate.                                    

În primul rând, Republica Moldova, conform art.1 (alin.3) al Constituției, s-a proclamat un stat 

de drept, o condiție care nu poate fi efectuată în lipsa unei justiții independente. 

În cadrul art.4, art.8 din Constituția Republicii Moldova s-a prevăzut modalitatea de aplicare a 

tratatelor și pactelor ce țin de dreptul internațional, respectiv, și a independenței justiției.                                        

În cadrul art.6 din Constituție, Republica Moldova asigură independența puterii judecătorești, 

față de puterea legislativă și executivă.                                           

La nivel de Constituție, Republica Moldova a prevăzut în cadrul cap. IX autoritatea 

judecătorească a statutului judecătorilor, precum și a Consiliului Superior al Magistraturii, acte 

legislative în cadrul cărora se conțin principiile actelor internaționale ce țin de organizarea puterii 

judecătorești, precum și independenței.  

Ca o continuitate a principiilor Constituționale și, respectiv, a principiilor actelor internaționale 

ce țin de independența justiției au fost adoptate: 

• Legea nr.514-Xlll din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească; 

• Legea nr.544-Xlll din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului; 

• Legea nr.789-Xlll din 26 martie 1996 cu privire la CSJ; 

• Legea nr.947-Xlll din 19 iulie 1996 cu privire la CSM; 

• Legea nr.949-Xlll din 19 iulie 1996 cu privire Colegiul de Calificare și Atestare a 

judecătorilor; 

• Legea nr.950-Xlll din 19 iulie 1996 cu privire la Colegiul Disciplinar și răspunderii 

disciplinare a judecătorilor; 

• Codul de procedură civilă; 

• Codul de procedură penală; 
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• Codul de etică al judecătorului, adoptat de CSM la 29 noiembrie 2007. [6] 

După cum se menționează în concluziile experților internaționali, precum și a experților 

naționali, care au monitorizat adoptarea și aplicarea legislației Republicii Moldova pe parcursul 

ultimilor ani, ce ține de activitatea justiției, se menționează că au fost adoptate un șir de legi bune, dar 

există o aplicare necorespunzătoare a acestora. În cadrul monitorizării experții au constatat că atât 

Consiliul Superior al Magistraturii, cât și unii judecători nesatisfăcător aplică principiile independenței 

justiției, fapt ce a provocat o neîncredere din partea societății față de justiție. Sunt obiecții din partea 

societății referitor la calitatea justiției efectuate, la termenii de examinare și executare a hotărârilor. [7] 

Independența justiției trebuie să fie asigurată de către Consiliul Superior al Magistraturii atât de 

influența din afara sistemului judecătoresc, cât și de influența internă a sistemului. 

O mare parte din cadrul societății consideră că unele hotărâri și sentințe sunt adoptate la 

comandă sub influența cuiva, cu anumit interes. [8] 

Mass-media, justițiabilii informează societatea despre un șir de încălcări comise de unii 

judecători, însă, cu toate acestea, ei sunt promovați în instanțele superioare. 

Realizarea independenței judiciare necesită o schimbare de atitudine față de sistemul 

judecătoresc din partea executivului și a altor ramuri ale puterii de stat, dar și din partea judecătorilor 

înșiși. 

Considerăm că trebuie să fie aplicate de către Republica Moldova recomandările instituțiilor 

internaționale ce țin de modificarea Constituției referitor la îmbunătățirea independenței justiției și, 

îndeosebi, al activității Consiliului Superior al Magistraturii. 

Concluzie. Susținem pe deplin și considerăm că ar fi necesară aplicarea în viață a publicațiilor 

autorilor din Republica Moldova care s-au referit la principiile internaționale ce țin de independența 

justiției în scopul îmbunătățirii  credibilității societății în justiție și anume: la publicațiile ce țin de 

esența justiției ca ramură a puterii de stat; a justiției ca un mecanism de edificare a statului de drept; a 

respectării de către justiție în cadrul activității sale a principiilor ce țin de publicitate și transparență; a 

asigurării echilibrului dintre imunitatea și responsabilitatea judecătorilor; aplicarea uniformă a legii; 

aplicarea unui mecanism eficient de reparare a erorilor judiciare a consolidării justiției în statul 

contemporan democrat. [9] 

Restabilirea credibilității societății în justiție depinde și de faptul cum va fi rezolvată întrebarea 

aplicării principiilor internaționale la etapa actuală ce ține de comportamentul judecătorilor și a 

integrității lor, a modului de selectare și  promovare la funcția de judecător, de promovare în  instanțele 

superioare cu respectarea obiectivității, profesionalismului, comportamentului ireproșabil al persoanei 

promovate; a respectării de către instituțiile politice aflate la guvernare a principiilor internaționale ce 

țin de independența justiției. 
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REZUMAT 

Cu un pronunțat caracter pragmatic, psihologia are ca obiect studierea nuanțată și aprofundată a 

ființei umane în toată complexitatea sa, fiind aptă să fundamenteze interpretarea corectă a conduitelor 

omului pe marginea drepturilor sale. 

De-a lungul timpului ființa umană a fost, în permanență, un participant la drama judiciară ce s-

a răspândit asupra libertății și demnității acestuia. În generozitatea sa ca știință și practică, psihologia a 

înfăptuit un impact asupra destinului uman prin abordarea strategiilor efective de abordare a 

drepturilor omului ca prioritate însemnată pentru întreaga omenire. 

Astfel, a fost plăsmuit fundamentul de siguranță pentru a îngrădi din ce în ce mai mult 

potențialul de iraționalitate cu privire la încălcarea și nerespectarea drepturilor omului și conceptului 

de a trăi în libertate. 
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SUMMARY 

With a pronounced pragmatic character, the purpose of psychology is to study the nuance and 

depth of the human being in all its complexity, being able to base the correct interpretation of human 

behavior on its rights. 

Throughout the time, the human being has been, permanently, a participant in the judicial 

drama that has spread over its freedom and dignity. In its generosity as a science and practice, 

psychology has done an impact on human destiny by addressing effective strategies for addressing 

human rights as a major priority for all of humanity. 

Thus it was forged the foundation of safety to restrict increasingly more potential irrationality 

regarding violations and disregard for human rights and the concept of living in freedom. 
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Aspectul psihologic asupra înființării drepturilor omului se cunoaște încă din antichitate, prin 

faptul că încălcarea și nerespectarea libertății umane afectează grav psihicul și conduita acestuia. 

Aceste încălcări includ munca forțată, statutul refugiaților, discriminarea și chiar orientarea sexuală. 

Atitudinea modernizată asupra drepturilor omului a început cu adevărat odată cu formarea ONU în 

1945, având la bază încurajarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale, fără deosebire 

de rasă, sex, limbă sau religie. 

Dreptul natural a devenit proeminent în timpul Iluminismului, enunțat de filosofi ce au stat la 

baza inițierii unor temeiuri ai psihologiei cum ar fi filosoful John Locke sau personalități ca Jean-

Jacques Burlamaqui și Francis Hutcheson.  

Studiind legile fenomenelor psihice, psihologia generală oferă o bază solidă pentru rezolvarea 

problemelor practice, specifice din cadrul sistemului activităților judiciare și, invers, încercând să ajute 

la soluționarea unor probleme practice prin ramura sa aplicativă.[1] 

În vederea studierii detaliate a tangențelor psihologice asupra drepturilor umane a luat naștere o 

ramură distinctă a psihologiei și anume psihologia judiciară, ce reflectă  o arie sistematizată de aspecte 

psihologice experimentale asupra dreptului, ce își poate extrage și fundamenta, din punct de vedere 

științific, adevărurile sale mai generale cu caracter de lege. 

Fundamentarea prezenței psihologiei judiciare pe terenul dreptului este demonstrată de faptul 

că înainte de a fi existat raporturile de drept, în societate au evoluat raporturi naturale, interumane, cu 

conținut și motivație psihologică, interesele părților fiind determinate de motivații și scopuri, 

energizate de mobilizarea voinței fizice și psihice a agenților de drept, precedate sub aspect cognitiv de 

mai mult sau mai puțin complexe procese de deliberare sub aspectul prevederii și anticipării urmărilor. 

[2] 

Psihologia judiciară verifică o serie de informații asupra legităților evidențiate de psihologia 

generală într-un compartiment distinct al existenței umane și, totodată, furnizează noi informații, 

evidențiază noi aspecte cu caracter de legitate specifice domeniului, în urma cercetărilor și 

investigațiilor efectuate. 

Psihologia generală studiază general-umanul din psihic, ca reflectare în omul individual al 

planului general-social, alcătuit din ceea ce este comun întregii istorii a existenței umane. Ea oferă însă 

aparatul conceptual și metodologic pentru psihologia judiciară. 

Impactul psihologiei asupra demersului actului de dreptate este resimțit pe mai multe direcții și 

anume evidențiază înțelegerea ființei umane. Acest lucru este demonstrat prin numeroase argumente ce 

sunt clasificate în moduri de definire a înțelegerii omului: 

❖ a înțelege persoana umană înseamnă a recunoaște inegalitatea înzestrării native a 

indivizilor, recunoscând faptul că încă din codificarea genetică oamenii nu sunt cu toții la fel de 

permeabili actului de educație și învățare (interiorizare și conformare a normei juridice) limite 

individuale; 

❖ înțelegerea omului trebuie să însemne și recunoașterea inegalității și a neomogenității 

mediilor sociale de proveniență, medii care au virtutea de a exercita presiuni diferite, cantitative și 

calitative, asupra tipurilor individuale cu necesități psihologice și motivații diferite pentru fiecare caz 

în parte; 

❖ înțelegerea omului înseamnă și faptul că, prin înzestrarea nativă și prin valorificarea sau 

nevalorificarea potențialelor educaționale, fiecare individ are o anumită rezistență față de tentații[3], 

ceea ce trece dincolo de aceste limite, constituind volens-nolens(vrând, nevrând), măcar parțial, o 

culpabilitate tacită a societății; 

❖ înțelegerea omului înseamnă și cunoașterea faptului că la omul normal mintal atitudinile 

antisociale sunt, în general, reversibile. Studierea căilor de realizare a acestei reversibilități, elaborarea 

creatoare a noi sisteme mai rapide și mai eficiente de reversibilitate înseamnă a abandona căile cu 

precădere punitive, angajând strategii extrapunitive și esențialmente constructiv-terapeutice. 

Conform acestor căi de abordare și definire a cunoașterii și înțelegerii individului uman putem 

deduce valorificarea și însemnătatea existențială a drepturilor fiind în strânsă legătura cu natura 

psihicului uman. 

În sens explicativ, ne vom referi asupra instituției cardinale a raporturilor de drept și anume 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Iluminism
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voința. Drepturile omului, ca și toate actele juridice din toate timpurile, sunt rezultatul voinței juridice 

– înțelegeri – a indivizilor, în literatura străină plecându-se de la principiul libertății în sensul ei cel 

mai general. [4] Voința juridică s-a bazat pe conceptul de libertate și inițiativă individuală a agentului 

juridic. 

O importantă serie de aspecte ale psihologiei pe câmpurile judiciare le putem observa analizând 

unul dintre cele mai puternice și importante documente ce reflectă libertatea și demnitatea omenirii și 

anume Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată  la Adunarea Generală a Naţiunilor 

Unite în 1948 ca un răspuns majoritar la atrocităţile comise în timpul Celui de-al II-lea Război 

Mondial. 

Documentul nu obligă ţările să respecte proviziile trecute în el, dar a reprezentat unul din cele 

mai importante puncte din istoria drepturilor omului, având articolele dezvoltate în tratate, convenţii şi 

legi ulterioare ce obligă statele să respecte aceste drepturi într-o formă sau alta. Declaraţia a fost 

adoptată de 48 de ţări, iar ziua adoptării este Ziua Internaţională a Drepturilor Omului – 10 decembrie. 

Declaraţia este unul dintre cele mai traduse documente din lume şi este considerat a fi unul dintre cele 

mai puternice instrumente legale din drepturile omului ce face parte din dreptul internaţional cutumiar 

(proviziile din acest drept nu obligă în mod oficial statele, dar prin aplicarea lor de către ţări în mod 

constant se întăreşte ca practică asimilată legii la nivel internaţional). [5] 

Aspectul psihologic în această declarație reflectă esenţial ca drepturile omului să fie protejate 

de un sistem de drept pentru ca omul să nu fie constrâns, ca mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei 

şi a asupririi. Totodată evidențiază ignorarea şi dispreţuirea  drepturilor omului care au condus  la acte 

de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii  şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor 

beneficia de libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate de teroare şi de mizerie, a fost 

proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului. 

De exemplu, putem urmări unele din articolele înființate pe temeiul afectării individului la 

nivel psihologic: 

Articolul 1 

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu 

raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. 

Articolul 3 

Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa. 

Articolul 4 

Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în robie; sclavia şi traficul cu sclavi sunt interzise sub 

toate formele lor. 

Articolul 5 

Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau 

degradante. [6] 

Acest lucru trimite la dreptul natural şi evocă întreg contextul istoric şi ideologic în care 

noţiunea a luat naştere şi s-a cristalizat. Drepturile omului au astfel o importantă accepţiune filozofică 

şi morală. Libertăţile publice au accepţiune juridică şi reprezintă modalitatea concretă de funcţionare a 

relaţiei dintre individ şi stat. [7] 

Analizând deci întregul țesut al legăturii psihologiei cu drepturile ființei umane, putem reflecta, 

cu certitudine, caracterul moralizat și raționamentul  înființării și promovării acestora ca o valoare 

interiorizată a omului. 

Drepturile omului reprezintă un concept filozofic, o condensare a tot ce a produs ca esenţă 

filozofia umanistă din antichitate şi până în prezent . Omul, ca fiinţă raţională, născută liberă, ca 

măsură a tuturor lucrurilor, considerat ca scop şi niciodată ca mijloc, reprezintă valoarea supremă pe 

care ar trebui să se concentreze tot ce înseamnă scopuri ale societăţii organizate politic în stat. Istoria 

drepturilor omului nu este istoria unui marş triumfal, este istoria unei lupte, lupta pentru respectarea 

demnităţii umane de către autorităţile statului. În acest sens, Declaraţia franceză a drepturilor omului şi 

cetăţeanului din 1789 proclamă că „ignorarea, uitarea şi dispreţul drepturilor omului sunt singurele 

cauze ale nenorocirilor publice”.  Aceleași idei au fost reconfirmate de către Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului din 1948, care confirmă că „ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au condus 

la acte de barbarie ce revoltă conştiinţa oamenilor”, de aceea „este esenţial ca drepturile omului să fie 
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protejate printr-un sistem juridic pentru ca omul să nu fie constrâns, ca ultim recurs, la revoltă 

împotriva tiraniei şi opresiunii”. Aşadar, două documente fundamentale în materia drepturilor omului, 

unul intern, cu valoare universală, celălalt adoptat de o organizaţie internaţională cu vocaţie universală, 

pun în evidenţă importanţa covârşitoare a acestor drepturi pentru dezvoltarea societăţii omeneşti . 

Drepturile omului se află pe unul din primele locuri printre toate valorile imateriale, 

conştientizate de omenire drept valori cu adevărat universale. Cu toate acestea, este imposibil de a da o 

definiţie unică şi justă fenomenului drepturilor omului. Aceasta nu e cu putinţă în virtutea 

multiaspectualităţii fenomenului în cauză. În opinia lui C. Bârsan, conceptul drepturi ale omului 

trebuie analizat prin prisma a două accepţiuni . 

Drepturile omului, în sens obiectiv,   înglobează totalitatea instrumentelor internaţionale care 

consacră şi protejează asemenea drepturi, precum şi a mecanismelor instituţionale de garantare a lor. 

Dreptul internaţional al drepturilor omului este o ramură a dreptului internaţional public, al cărui 

obiect este studiul raporturilor dintre oameni, studiu ce-şi fixează ca punct de referinţă demnitatea 

umană, determinând drepturile şi facultăţile, care, în ansamblu, sunt necesare pentru înflorirea fiecărei 

personalităţi umane . Facem însă următoarea precizare: Dreptul internaţional al drepturilor omului 

protejează fiinţa umană în timp de pace, în timp ce pentru situaţiile de conflicte armate, se activează 

normele Dreptului internaţional umanitar, o altă ramură a dreptului internaţional public, care are ca 

obiect protecţia fiinţei umane împotriva efectelor conflictelor armate, de exemplu, protecţia femeilor şi 

a copiilor, protecţia ziariştilor în misiuni periculoase în zone de conflict armat, prevenirea şi reprimarea 

crimelor de război, interzicerea sau limitarea utilizării unor arme, etc. 

Drepturile omului, în sens subiectiv, sunt: 

• prerogative conferite de lege subiectului titular de a adopta o anumită conduită şi de a 

pretinde altora desfăşurarea unei conduite corelative adecvată dreptului său, ceea ce nu reprezintă 

altceva decât definiţia dreptului subiectiv. 

• un sistem de regulatori sociali ai relaţiilor dintre oameni axat pe principiile şi normele 

etico-morale (relaţii pe orizontală), iar ca noţiune juridică caracterizează statutul personalităţii în 

interacţiunile sale cu puterea, cu statul (relaţii pe verticală). 

Filozofia drepturilor omului  se axează pe una din valorile certe – demnitatea umană, care 

apare, prin excelenţă, ca un „principiu matrice”, care constituie soclul drepturilor fundamentale. 

Proclamarea demnităţii umane ca bază a sistemului juridic creează premisele înţelegerii omului 

ca fiinţă universală, debarasată de prejudecăţile credinţei, rasei, etniei, condiţiei sau poziţiei sociale, 

deschizând drumul liberalismului şi umanismului . 

În sens larg, filozofic, demnitatea este o calitate inalienabilă, de o semnificaţie generală a 

omului, ca reprezentant al speciei umane. J.-J.Rousseau, unul din întemeietorii concepţiei despre 

drepturile omului, considera că demnitatea este o garanţie a însăşi esenţei omului: „A renunţa la 

libertate înseamnă a renunţa la demnitatea umană, la drepturile omului, chiar şi la obligaţii… O astfel 

de renunţare este incompatibilă cu natura umană.” Demnitatea omului este premisa drepturilor şi 

libertăţilor sale. Ea poate fi exprimată doar prin relaţii, prin viaţa comună a oamenilor, prin comparaţie 

cu ceva. În legătură cu aceasta, filozoful rus I.Ilin scria: „Valoarea aflată la baza dreptului natural este 

viaţa demnă, independentă în interior şi liberă în exterior a multor spirite individuale ce constituie 

omenirea. O astfel de viaţă e posibilă doar în forma echilibrului paşnic şi organizat al cercurilor 

subiective; echilibru care asigură fiecăruia posibilitatea unei vieţi spirituale demne”. 

Conceptul de demnitate umană este analizat ca unul metajuridic, şi nu juridic, deoarece 

demnitatea trebuie privită ca valoare şi nu ca drept. Astfel, apărarea demnităţii umane ca valoare 

supremă va deveni un obiectiv constituţional, în timp ce drepturile sunt doar consecinţele concrete ale 

acestei valori: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, dreptul la libertate şi siguranţă, etc.  

Precizări terminologice. În ce constă asemănarea şi deosebirea dintre noţiunile „drepturi ale 

omului” şi „libertăţi ale omului”? Este problematic a trasa careva limite stricte între drepturi şi 

libertăţi, dacă vorbim despre natura lor juridică, despre fixarea în actele de drept (documente 

internaţionale, constituţii şi altele) şi realizarea lor, despre mecanismele de protejare. În acest aspect, 

ele sunt identice. Libertăţile sunt aceleaşi drepturi. Uneori chiar se folosesc formulele: „dreptul la 

libertate”, „fiecare persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie”, – recunoaşte 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
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Cu toate că din punct de vedere juridic există deci sinonimie între drept şi libertate, 

concluzionăm că „libertatea” pune accentul pe neintervenţia statului, pe când „dreptul” accentuează 

obligaţia statului de a acţiona pentru a crea condiţiile necesare exercitării anumitor libertăţi. 

Unele explicaţii comportă şi expresiile drepturi ale omului şi drepturi ale cetăţeanului. Cu 

toate că sunt într-o strânsă corelaţie, acestea nu se confundă. Expresia drepturile omului evocă, după 

cum am arătat, drepturile fiinţei umane, ca fiinţă înzestrată cu conştiinţă, raţiune şi voinţă, fapt ce-i 

conferă drepturi naturale inalienabile şi imprescriptibile dincolo de organizarea statală a societăţii. 

Dacă avem însă în vedere societatea organizată în stat, din punct de vedere juridic omul se prezintă în 

trei ipostaze: cetăţean, străin sau apatrid. Pe planul realităţilor juridice interne omul devine cetăţean, 

adică o fiinţă umană integrată în sistemul socio-politic al statului respectiv. 
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REZUMAT 

Studiul prezentat este consacrat unui subiect deosebit de important pentru societatea noastră, 

fiind analizat în profunzime de multitudinea factori ai sistemului de colaborare pe plan internațional a 

Republicii Moldova în domeniul dreptului la educație. O necesitate a cooperării internaționale în 

domeniul dreptului la educație este motivată de situația că statele s-au pomenit în dependență 

educațională unul față de altul și interesele naționale ale fiecăruia coincid în cea ce privește găsirea 

cadrului instituțional internațional adecvat pentru problema educațională. În vederea dezvoltării 

acestor momente, se propune o abordare multiaspectuală a unui șir de aspecte legate de problematica 

acțiunilor ce atentează asupra sectorului educațional: analiza rolului acestui sector, asigurarea 

securității ca valoare supremă. Baza metodologică a cercetării este constituită dintr-un șir de metode de 

cercetare științifică, cum ar fi cele istorice, juridice, contravenționale.  

Scopul studiului constă în studierea și determinarea gradului de cercetare a problemelor puse în 

discuție. 

Cuvintele-cheie: drept la educație, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția 

privind Drepturile Copilului, dezvoltare personală, instituții de învățământ. 
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SUMMARY 

The study presented is devoted to a subject very important for our society, being analyzed in 

depth by the many  factors of the system of international cooperation of the Republic of Moldova in 

the field of the right to education. A need for international cooperation in the field of the right to 

education is motivated by the fact that the states have found themselves in educational dependence on 

each other, and their national interests coincide in finding the appropriate international institutional 

framework for the educational problem. In order to develop these moments, a multispectral approach is 

proposed for a series of issues related to the issues of actions that focus on the education sector: role 

analysis, ensuring security as the highest value. 

The methodological basis of the research consists of a series of scientific research methods, 

such as the historical, legal. offenses. 

The purpose of the study is to study and determine the degree of research of the issues 

discussed in the future field. 

Key words: the right to education, Universal Convention on Human Rights, Convention on the 

Rights of the Child, personal Development,  educational Iistitutions. 

 

Drepturile copiilor acoperă fiecare aspect al vieţii copiilor şi aladolescenţilor şi pot fi împărţite 

în următoarele categorii principale: 

• drepturi de supravieţuire: dreptul la viaţă şi la satisfacerea nevoilor de bază (de exemplu, 

standard de viaţă corespunzător, adăpost, mâncare, tratament medical); 

• drepturi de dezvoltare: drepturile le oferă copiilor posibilitatea de a-şi atinge întregul 

potenţial (de exemplu, educaţie, joacă şi timp liber, activităţi culturale, acces la informaţii şi libertate 

de gândire, conştiinţă şi religie); 

• drepturi de participare: drepturi care le permit copiilor şi adolescenţilor să aibă un rol activ 

în comunităţile lor (de exemplu, libertatea de a-şi exprima opiniile, de a avea un cuvânt de spus în 

probleme care le afectează propriile vieţi, de a face parte din asociaţii); 

• drepturi de protecţie: drepturi care sunt esenţiale pentru protejarea copiilor şi a 

adolescenţilor de toate formele de abuz, neglijare şi exploatare (de exemplu, grijă specială pentru 

copiii refugiaţi şi protejarea împotriva implicării în conflicte armate, a exploatării prin muncă, a 

exploatării sexuale, a torturii şi a abuzului de droguri). 

Educaţia este privită atât ca drept al omului în sine, cât şi ca un mod indispensabil de a 

beneficia de celelalte drepturi ale omului. Un sistem educaţional care adoptă o abordare bazată pe 

drepturi va fi mai bine poziţionat pentru a-şi îndeplini misiunea fundamentală de a asigura tuturor o 

educaţie de calitate superioară. 

Ca o continuare a unor idei exprimate pentru prima oară în DUDO, articolul 28 din CDC 

defineşte educaţia ca pe un drept, iar articolul 29 precizează că educaţia ar trebui să sprijine copilul în 

dezvoltarea „plenară a personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale copilului”. [1] 

Cuvântul educație derivă din substantivul „educatio”, care înseamnă creștere, hrănire, 

cultivare. Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. 

Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie 

fundamentală a pedagogiei. 

 După Platon,  educația reprezintă „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta 

aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” [2] 

Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să fie un obiect al 

supravegherii publice, iar nu particulare”. 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că, la naștere, natura 

înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pedagogie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aristotel
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Amos_Comenius&action=edit&redlink=1
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fiecărui om numai prin educație.  

Rezultă că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe” și, 

implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul „nu poate deveni om decât dacă este educat”. 

Dreptul la educație pune accent pe factorul uman, urmărește dezvoltarea unor calități umane și 

explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu 

precădere, întrebări asupra existenței, vizează dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, 

finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educațională 

este dinamică și flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin „a 

fi” și „a deveni”.  

Dreptul la educaţie este menit să fie implementat şi să se bucure toţi de el – indiferent de 

aptitudini, rasă, etnie, religie, gen, naţionalitate, orientare sexuală, clasă sau orice alt factor de 

identificare. În plus, o astfel de educaţie – aşa cum este definită de CDC (Convenţia ONU privind 

drepturile copilului din 1989) – trebuie structurată astfel încât să respecte demnitatea şi drepturile 

fundamentale ale elevilor. 

Dreptul la educaţie a fost definit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului sub forma unui 

drept relativ. 

1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și 

formare continuă; 

2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu; 

3) Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, 

precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor 

convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care 

reglementează exercitarea acestora. [3] 

În pofida faptului că dreptul la educaţie creează un drept şi nu o libertate, se nasc două obligaţii 

corelative: obligaţia statului de a crea instituţii de învăţământ la care elevii să aibă un acces real şi 

obligaţia părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal de a înscrie minorii aflaţi 

în grijă în cadrul unei instituţii acreditate de stat. 

Pentru a facilita diversitatea, statul trebuie cel puţin să tolereze înfiinţarea de unităţi școlare 

private, însă trebuie să se asigure că acestea furnizează servicii cel puţin conforme cu standardul impus 

de stat, în acest context statului revenindu-i obligaţia de a se asigura de faptul că informaţiile sunt 

prezentate obiectiv, critic şi pluralist, pentru a nu determina îndoctrinare elevilor sau crearea unei 

opinii deformate atât asupra conţinutului predat, cât şi asupra modului în care viaţa ar trebui să se 

desfăşoare. 

Totodată, Curtea a stabilit faptul că statul are obligaţia de a decide programa şi modul în care se 

realizează educaţia, nivelul până la care educaţia este obligatorie şi faptul că educarea unei persoane 

depinde de anumite calităţi ale acesteia.  

Fiind un drept relativ, dreptul la educaţie poate fi marcat de diverse tipuri de ingerinţe. 

Condiţiile ce trebuie îndeplinite în cazul limitării dreptului sunt ca ingerinţa să fie prevăzută de 

lege, să vizeze un scop legitim şi să fie necesară într-o societate democratică pentru atingerea scopului.  

În consecinţă, statul poate condiţiona dreptul la învăţătură prin impunerea unei taxe (însă taxa 

nu trebuie să fie atât de ridicată, încât să constituie o piedică reală în exercitarea dreptului şi trebuie să 

fie calculată în funcţie de posibilităţile financiare ale elevului), prin restrângerea  locurilor disponibile 

în cazul învăţământului facultativ, prin testarea aptitudinilor care fac posibilă încadrarea într-o anumită 

formă de învăţământ etc. [4] 

Riscul educațional reprezintă un pericol în ceea ce privește neșcolarizarea copiilor sau 

întreruperea școlarizării acestora. O situație de risc educațional, care este o problemăla nivel global, o 

reprezintă diferite categorii de copii: copiii instituționalizați, copiii din medii defavorizate, copiii 

străzii, copiii abuzați etc. În domeniul educației, legislația susține faptul că toți copiii au dreptul la 

educație și, dacă este cazul, există posibilitatea ca aceștia să frecventeze o școală obișnuită sau o școală 

specială în funcție de posibilitățile lor fizice sau intelectuale. Există totuși copii pentru care educația 

constituie o problemă fie temporară, fie permanentă, fiind mai multe categorii de copii cum ar fi cei 

care suferă de boli cronice și necesită internări în spitale pe perioade lungi, copiii bolnavi, copiii 

străzii, copiii populațiilor care migrează dintr-o localitate în alta, copiii care au deficiențe severe 
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multiple sau asociate, copiii care au depășit cu trei ani vârsta școlarității. 

Educaţia este factorul decisiv care acţionează asupra dezvoltării copilului. Acest proces 

continuu nu se referă doar la educaţia intelectuală „informativă și formativă”, care se realizează în 

instituţii de învăţământ. Este vorba despre toate influenţele care modelează copilul, ajutând la crearea 

unei personalităţi cât mai armonios structurate. Educaţia trebuie să asigure adaptarea optimă a 

copilului la cerinţele societăţii, bazându-se pe potenţialul individual. 

Un studiu al organizației Salvați Copiii și al sociologului Ciprian Grădinaru arată faptul că, în 

topul celor 3 drepturi exemplificate de către copii, dreptul copiilor la educație reprezintă 22% la nivel 

de primă opţiune, fiind urmat de dreptul la viaţă 17% și dreptul la exprimarea opiniilor 11%. Studiul 

arată faptul că se remarcă o scădere a informării copiilor despre drepturile lor. Astfel, dreptul la 

educație este cel mai adesea amintit și exprimat de copii sub diferite forme de exprimare, în momentul 

în care   aceștia sunt întrebați care sunt cele mai importante drepturi pentru ei. Studiul, prezentat de 

Comisia Europeană, atestă același lucru și anume acela că cei mici consideră că primul drept care ar 

trebui să le fie respectat este dreptul la educație.[5] 

Potrivit specialiștilor, una dintre cauzele îngrădirii dreptului copiilor la educație o reprezintă 

atitudinea părinților, care nu-i încurajează suficient pe copii să meargă la școală. Astfel de situații se 

întâlnesc cel mai adesea în mediul rural, unde unii copiii sunt privați de drepturi precum dreptul la 

educație și dreptul la sănătate din cauza lipsei de interes al părinților sau a convingerilor religioase ale 

acestora, care susțin faptul că părinții au control total asupra deciziilor copiilor. [6] 

Totodată, prin Convenţie se asigură respectarea dreptului părinţilor de a asigura educaţia 

copiilor lor conform propriilor convingeri religioase şi filozofice.  

Motivele care au stat la baza acestui drept sunt, pe de o parte, evitarea îndoctrinării elevilor, pe 

de altă parte, respectarea dreptului la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie a individului. 

Curtea a definit convingerile filozofice de care statul trebuie să ţină cont în hotărârea Campbell 

şi Cosans, descriind aceste convingeri astfel: „convingeri care merită respect într-o societate 

democratică, care nu sunt incompatibile cu demnitatea umană şi, în plus, nu sunt contrare dreptului 

copilului la educaţie, prima frază a art. 2 dominând ansamblul acestei dispoziţii. 

In conformitate cu dreptul international, dreptul la educatie este stabilit in Declaratia 

Universala a Drepturilor Omului, Pactul International privind Drepturile Economice, Sociale si 

Culturale, Conventia privind Drepturile Copilului si de Conventia pentru Eliminarea Tuturor Formelor 

de Discriminare impotriva Femeilor. 

Aceste instrumente specifica faptul ca educatia primara trebuie sa fie „obligatorie si gratuita 

pentru toti.” Educatia secundara, inclusiv educatia in școlile profesionale, trebuie sa fie „disponibila si 

accesibila pentru fiecare copil, „si statele parte trebuie” sa ia măsurile necesare, cum ar fi introducerea 

educatiei gratuite si oferirea de asistentă socială, in caz de „nevoie.” 

Mai mult ca atât, Convenția privind Drepturile Copilului obliga statele parte „sa ia masuri 

pentru a incuraja participarea regulata la școala si reducerea ratelor de abandon școlar.” 

Atât educatia primara, cât si cea secundara trebuie sa includă elemente de „disponibilitate, 

accesibilitate, acceptabilitate si adaptabilitate.” Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale și 

Culturale a definit disponibilitatea ca „instituții și programe educaționale care funcționează, care să fie 

disponibile în număr suficient în cadrul jurisdicției respective.” 

Așadar, dreptul la educație constă din  diversitatea de drepturi si libertăți ale părinților si 

copiilor, cărora le corespund o serie de obligatii ale statului. Dreptul la educație este considerat atât un 

drept economic, social si cultural, cât si un drept de natura civila si politica. Tot Curtea Europeana, 

in Cauza lingvistica belgiana, a stabilit care sunt drepturile ocrotite de prima propoziție a art. 2: 

a. dreptul la acces la instituțiile de învățământ existente la un moment dat; 

b. dreptul la o educatie efectiva; 

c. dreptul la recunoașterea oficiala a studiilor încheiate. 

Dreptul copiilor la educație este esențial pentru buna dezvoltare și funcționare a societății, 

deoarece educația din familie și educația din cadrul instituțiilor școlare sunt factorii care determină 

formarea personală și profesională a copiilor și pregătirea lor pentru viața de adult. 

Copiii au dreptul la o educaţie de calitate, care are rolul de a le asigura egalitatea de șanse, dar 

și dezvoltarea personalităţii lor. 
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Educaţia este factorul decisiv care acţionează asupra dezvoltării copilului. Acest proces 

continuu nu se referă doar la educaţia intelectuală ”informativă și formativă” care se realizează în 

instituţii de învăţământ. Este vorba despre toate influenţele care modelează copilul, ajutând la crearea 

unei personalităţi cât mai armonios structurate. Educaţia trebuie să asigure adaptarea optimă a 

copilului la cerinţele societăţii, bazându-se pe potenţialul individual. 

După părerea noastră, educația are ca scop pregătirea omului pentru viață. Aceasta (educația) 

reprezintă baza unei societăți dezvoltate. Dacă fundația unei case nu este bună, se va dărâma. Dacă o 

comunitate nu este bine educată, se va distruge. Educația  se referă atât la însușirea unor cunoștințe 

teoretice, cât și la un anumit comportament etic acceptat de societate. Aceasta nu ține doar de școală, 

liceu sau facultate. Consider că cea mai importantă educație o primim în primii ani de viață, așa-zișii 

„cei 7 ani de acasă”, când părinții (unii) încearcă să ne învețe bunele maniere (să salutăm, să 

respectăm, să ne cerem scuze, să stăm frumos la masă, ș.a). 

În opinianoastră, educația are la bază: 

1. Respectul; 

2. Bunul simț; 

3. Bunele maniere. 

Degeaba mergi la o școală de prestigiu dacă tu nu știi să-ți adaptezi vocabularul în funcție de 

circumstanțe și îți uiți bunul simț acasă. 

În concluzie, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului 

și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății. Dreptul 

la educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale societăţii contemporane, fiind subiect al 

reglementării atât în cadrul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, cât şi în cadrul Uniunii 

Europene şi al statelor membre. Importanţa acestui drept este dată de dezvoltarea tehnologică rapidă a 

societăţii şi de nevoia tot mai accentuată ca personalul oricărui tip de agent economic să poată 

manipula cu uşurinţă orice tip de utilaj destinat creşterii eficienţei muncii. 
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REZUMAT 

De la începutul existenței sale societatea umană se bazează pe concepțiile de „dreptate” și 

„justiție”.  Acestea sunt concepte filozofice care sunt aplicate în practică, pe ele bazându-se înseși 

ideile de ceea ce este corect și ce e just. Astfel, judecătorul are nobila funcție de a înfăptui justiția într-

un stat de drept. În acest context, este necesară garantarea independenței judecătorilor în raport cu alte 

puteri funcționale într-un stat care, ipotetic, ar putea exercita influență de orice natură asupra 

procesului decizional. 
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SUMMARY 

From the beginning of its existence, human society is based on the concepts of "rightness" and 

"justice". These are philosophical concepts that are applied in practice, based on the ideas of what is 

correct and what is right. Thus, the judge has the noble function of performing justice in a state of law. 

In this context, it is necessary to guarantee the independence of judges in relation to other functional 

powers in a state which, hypothetically, could exert influence of any kind on the decision-making 

process. 

Key words: judge, court, principles, Bangalore, independence, impartiality, equality. 

 

Introducere 

Justiția este puterea de a decide asupra conflictelor ivite între diferiți subiecți de drept, persoane 

fizice sau juridice prin aplicarea legii. De asemenea, aceasta este una dintre formele fundamentale ale 

activității statului care constă în judecarea litigiilor civile, administrative sau penale și în aplicarea 

pedepselor prevăzute de lege. [1] 

Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția într-un stat, fiind format dintr-o totalitate de 

organe care determină formele organizării, structurii şi activităţii autorităţii judecătoreşti, formele 

realizării justiţiei. Scopul înfăptuirii justiției de către autoritatea judecătorească constă în apărarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, aceasta realizându-se printr-o multitudine de funcții, 

printre care principala este soluționarea litigiilor civile, penale, administrative, apărarea ordinii de 

drept în stat, a orânduielii statale a Republicii Moldova. 
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Conform art. 114 al Constituției Republicii Moldova, justiţia se înfăptuieşte în numele legii 

numai de instanţele judecătoreşti. Din această prevedere rezultă că judecătorul este împuternicit să 

înfăptuiască justiția. Respectiv, garantarea independenței judecătorilor atât în raport cu alte organe ale 

puterii de stat, cât și în raport cu eventualele presiuni din partea persoanelor particulare, este unul 

dintre scopurile primordiale ale unui stat de drept. 

Reglementări internaționale cu privire la independența judecătorilor 

Principalul document internațional care reglementează conduita judecătorilor este „Principiile 

de la Bangalore”, adoptate de ONU în 2002. Acest document a servit ulterior drept exemplu pentru 

formularea propriilor coduri de conduită a judecătorilor din diverse state ale lumii. În document sunt 

cuprinse un șir de principii care reglementează conduita judecătorilor, și anume: independența, 

imparțialitatea, integritatea, eticheta, egalitatea, competența și străduința. 

Un alt document internațional care reglementează independența judecătorilor este  „Principiile 

de bază ale independenței justiției”, adoptat de ONU în 1985, la Milano. În acest document, de 

asemenea, sunt reglementate un șir de principii care reglementează independența judecătorilor și a 

puterii judecătorești. 

În art. 10 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului este prevăzut că orice persoană are 

dreptul la un proces echitabil și public, în faţa unui tribunal independent și imparţial pentru a hotărî 

asupra drepturilor și obligaţiilor sale și asupra temeiniciei unei acuzaţii penale. [2, p. 11] 

Conținutul principiilor de la Bangalore 

a) Independența: 

Independenţa justiţiei este premisa statului de drept şi o garanţie fundamentală a procesului 

echitabil. În consecinţă, judecătorul va apăra şi va servi ca exemplu de independenţă a justiţiei atât 

sub aspect individual, cât şi sub aspect instituţional. [3] 

Din acest principiu rezultă că judecătorul este independent în procesul luării deciziilor, fără 

imixtiuni, influențe sau presiuni externe. Independența judecătorului se manifestă nu numai prin reguli 

instituționale, ci și prin propriile convingeri lăuntrice privind modul independent de luare a deciziilor. 

Judecătorul trebuie să fie independent atât în relaţiile cu societatea, cât şi în relaţiile cu părţile aflate în 

litigiul pe care îl are de soluţionat. De asemenea, judecătorul trebuie să fie independent față de celelalte 

puteri ale  statului, și, de asemenea, față de alți judecători. Deciziile luate de el trebuie să fie 

independente. 

b) Imparțialitatea: 

Imparţialitatea este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a funcţiei judiciare. Ea priveşte nu 

doar hotărârea însăşi, ci şi întreg procesul prin care se ajunge la aceasta.  

Imparţialitatea este calitatea fundamentală certă a unui judecător şi reprezintă atributul esenţial 

al justiţiei. Imparţialitatea trebuie să existe atât în realitate, cât şi din perspectiva unui observator 

rezonabil. Dacă din afară judecătorul este perceput ca fiind părtinitor, această percepţie este de natură 

să lase impresia că s-a cauzat un prejudiciu şi o nedreptate, distrugând astfel încrederea în sistemul de 

justiţie. [4, p. 56] 

În practică, judecătorul îşi va exercita îndatoririle judiciare fără favoruri, subiectivism şi 

prejudecăţi. În acest context, subiectivismul nu este altceva decât o predispoziție către o parte sau o 

soluție. Prejudecata se poate manifesta prin careva opinii sau stereotipuri, și, de asemenea, nuanțează 

judecata. Aceasta se poate manifesta prin expresii faciale, conduită anumită în instanță sau în afara 

acesteia, care ar duce la ideea că judecătorul nu este imparțial. Misiunea judecătorului, în contextul 

acestui principiu, este de a adopta un comportament ce ar reduce la minim posibilitatea apariției ideii 

de imparțialitate. 

c) Integritatea: 

Integritatea este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a funcţiei judiciare. 

Integritatea este atributul corectitudinii şi justeţii. Componentele integrităţii sunt onestitatea şi 

moralitatea judiciară. Judecătorul trebuie să se comporte întotdeauna, şi nu numai în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, în mod onorabil şi demn de funcţia sa; să nu se facă vinovat de fraude, 

înşelăciune şi falsuri; să fie bun şi virtuos în comportament şi în caracter. [5, p. 74] 

Conduita sa trebuie să fie ireproșabilă atât în public, cât și în viața privată. Nu este suficient de 

a fi un „judecător bun”, ci e nevoie de a fi și un „om bun”. Chiar dacă al doilea aspect este discutabil, 
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totuși, din punctul de vedere al altor persoane, judecătorul nu s-a angajat doar să slujească în numele 

dreptății și a adevărului, el trebuie să și le întruchipeze. Conduita sa și imaginea au o influență directă 

asupra opiniei publicului referitor la întreg sistemul judiciar. 

d) Eticheta: 

Bunele maniere şi respectarea lor în mod vizibil sunt esenţiale în îndeplinirea tuturor 

activităţilor desfăşurate de către judecător. 

Acest principiu presupune percepția de către cei din jur a conduitei judecătorului. În orice 

situație în care judecătorul are dubii referitoare la adoptarea unui anumit comportament, la vizitarea 

unui local sau primirea unui dar, el trebuie să analizeze situația din punctul de vedere cum acest pas al 

său va fi recepționat de public. De asemenea, judecătorul trebuie să țină cont de ceea că nu trebuie să 

participe la soluționarea cauzei în care un membru al familiei sale este parte sau are oricare altă 

legătură cu litigiul. 

Respectarea principiului etichetei presupune autocontrol, comportament cuviincios cu colegii, 

viață exemplară atât în instanță, cât și în afara acesteia. 

e) Egalitatea: 

Asigurarea egalităţii de tratament pentru toţi în faţa instanţelor este esenţială pentru 

exercitarea corectă a atribuţiilor judecătoreşti. 

Judecătorul va trebui să fie conştient  şi să înţeleagă diversitatea celor ce compun societatea 

umană, precum şi diferenţele cauzate de rasă, culoare, sex, religie, naţionalitate, castă, handicap, 

vârstă, stare civilă, orientare sexuală, statut social şi economic sau alte cauze („motive nerelevante"). 

[6, p. 106] 

Atât în judecarea cauzei în instanță, cât și în afara acesteia, judecătorul trebuie să evite 

stereotipurile, prejudecățile, intoleranța față de alte persoane, îndeosebi față de părți la proces și colegi. 

Accesul la justiție este garantat tuturor persoanelor, indiferent de rasă, sex, religie, opinii 

politice, origine socială, etnică, orientare sexuală, dezabilități etc.  Judecătorul nu trebuie să fie 

influențat de careva prejudicii referitoare la aceste persoane. 

Aceeași regulă se referă și la relațiile între judecător și colegii acestuia, alți judecători, avocați, 

acuzatori, juriști din alte departamente etc. 

Judecătorul nu are dreptul să facă careva remarci sau comentarii în adresa părților la proces, 

martorilor, colegilor, care ar putea să-i insulte pe aceștia. 

De asemenea, judecătorul trebuie, în măsura posibilităților sale, să se asigure că și personalul 

instanței respectă regulile de conduită și politețe prevăzute. 

f) Competența și străduința: 

Competenţa şi străduinţa sunt premise ale exercitării corecte a atribuţiilor judiciare. 

În contextul acestui principiu, competența este îndeplinirea atribuțiilor judecătorești, folosind 

profundele cunoștințe juridice, experiență și pregătire. Incompetența poate fi diminuată în situațiile 

când judecătorul nu are experiența sau cunoștințele necesare. O altă situație este când competența sa 

este compromisă prin alterarea sănătății sale prin consumul de alcool sau droguri. De asemenea, 

incompetența poate fi generată și de problemele de personalitate sau temperament. În unele din aceste 

situații de incompetență unica soluție ar putea fi eliberarea în mod legal din funcție. 

Străduința sau diligența presupune examinarea și luarea deciziilor într-un mod imparțial și 

calm, prin aplicarea legii într-un mod corect și dezinteresat. Alte calități ce dau dovadă de străduință 

țin și de timpul necesar pentru studierea cauzei, existența resurselor tehnice necesare, a asistenților, 

abilitățile ce țin de deliberare, redactare etc. 

Independența judecătorilor în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova 

Conform art. 6 din Constituție,  în Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi 

judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit 

prevederilor Constituţiei. 

Esenţa conceptului de independenţă a justiţiei decurge din teoria separaţiei puterilor. Justiţia, 

fiind unul dintre cei trei piloni fundamentali și egali ai puterii într-un stat democratic modern, 

presupune atât independenţă individuală, cât și instituţională. Termenul independență definește relaţiile 

dintre puterea judecătorească și alte puteri și autorităţi, cu scopul de a asigura independenţa atât în 

realitate, cât și în aparenţă. În cazul în care instanţa, în activitatea sa, nu este independentă de celelalte 
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puteri din stat, judecătorul nu poate spune că este independent, chiar dacă are această stare de spirit. [7,  

p. 414] 

Astfel, conform teoriei separației puterilor, puterea judecătorească este cea de-a treia putere în 

stat. Conform art. 1 din Legea privind organizarea judecătorească din 06.07.1995, puterea 

judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă şi puterea executivă, are atribuţii 

proprii, exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute 

de Constituţie şi de alte legi, iar justiția se înfăptuiește în numele legii. 

Aceasta înseamnă că instanțele judecătorești și judecătorii își desfășoară activitatea în strictă 

conformitate cu prevederile legale. Numai instanțele judecătorești înființate în mod legal pot înfăptui 

justiția. Conform art. 1, alin. (1), din Legea cu privire la statutul judecătorului din 20.07.1995, puterea 

judecătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător  

al acestei puteri. 

Statutul, drepturile, obligațiile, atribuțiile judecătorului sunt reglementate în principal de Legea 

cu privire la statutul judecătorului din 20.07.1995, Legea privind organizarea judecătorească din 

06.07.1995, Codul de etică și de conduită profesională al judecătorului din 08.09.2015 ș.a. 

Atribuția de bază a judecătorului constă în înfăptuirea justiției. Atât în procesul examinării, cât 

și în procesul judecării cauzelor judecătorul se supune numai legii, evitând orice influențe fie ele de 

ordin lăuntric – prejudicii, stereotipuri, intoleranță față de o parte la proces, avocat ș.a., fie de natură 

externă – imixtiuni din partea altor persoane, instituții ale statului etc. Aceasta este în mod expres 

prevăzut de lege: „judecătorii iau decizii în mod independent şi imparţial şi acţionează fără nici un fel 

de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei 

autorităţi, inclusiv judiciare. Organizarea ierarhică a jurisdicţiilor nu poate aduce atingere 

independenţei individuale a judecătorului.” [8] 

Independența judecătorilor este reglementată de un șir de mecanisme, care cuprind în principal 

acte normative și activitatea desfășurată de Consiliul Superior al Magistraturii (în continuare CSM). 

Astfel, în obligațiile judecătorilor intră apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanelor, respectarea legislației, respectarea Codului de etică și conduită profesională a 

judecătorului, abținerea de la comiterea unor fapte care ar putea compromite imaginea justiției, în 

general, și propria imagine a judecătorului, în parte ș.a. O prevedere importantă este obligația 

judecătorului de a nu divulga informațiile confidențiale care i-au devenit cunoscute în legătură cu 

examinarea cauzelor: „...nu va divulga, comenta și folosi în scopuri personale informațiile 

confidențiale sau secretizate de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor.” [9] 

Un alt mecanism important de asigurare a independenței judecătorului îl reprezintă garanțiile 

prevăzute de lege. Astfel, conform art. 17 din Legea cu privire la statutul judecătorului din 20.07.1995, 

independența judecătorului este asigurată prin: 

• procedura de înfăptuire a justiţiei; 

• procedeul de numire, suspendare, demisie şi eliberare din funcţie; 

• declararea inviolabilităţii lui; 

• secretul deliberărilor şi interzicerea de a cere divulgarea lui; 

• stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă faţă de judecată, judecători şi pentru imixtiune 

în judecarea cauzei; 

• alocarea resurselor adecvate pentru funcţionarea sistemului judiciar, crearea de condiţii 

organizatorice şi tehnice favorabile activităţii instanţelor judecătoreşti; 

• asigurarea materială şi socială a judecătorului; 

• alte măsuri, prevăzute de lege. 

Inviolabilitatea judecătorului prezumă că acesta nu poartă răspundere pentru hotărârile 

pronunțate, cu excepția cazurilor de abuz criminal, confirmat printr-o sentință de condamnare 

definitivă. Judecătorul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul 

Consiliului Superior al Magistraturii. Toate acţiunile procesuale în privinţa judecătorului, cu excepţia 

cazurilor de infracţiune flagrantă, pot fi efectuate numai după emiterea ordonanţei de pornire a 

urmăririi penale, cu respectarea garanţiilor instituite de normele constituţionale şi actele internaţionale. 

Acordul Consiliului Superior al Magistraturii nu este necesar în caz de infracţiune flagrantă. [10] 
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Ce ține de inamovibilitate, judecătorul este inamovibil pe perioada exercitării funcţiilor sale, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Organul principal care asigură independența judecătorilor este Consiliul Superior al 

Magistraturii. CSM este un organ independent constituit în vederea organizării şi funcţionării 

sistemului judecătoresc şi exercită autoadministrarea judecătorească, fiind garantul independenţei 

autorităţii judecătoreşti. [11] 

Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are competențe referitoare 

la: 

• cariera judecătorilor; 

• instruirea iniţială şi continuă a judecătorilor şi a personalului secretariatului instanţelor 

judecătoreşti; 

• respectarea disciplinei şi eticii magistraţilor; 

• administrarea instanţelor judecătoreşti; 

• şi alte competenţe în condiţiile legii. 

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă acte normative întru executarea 

prevederilor legislaţiei din domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc. 

Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale judecătorilor 

din instanţele judecătoreşti. 

Judecătorii poartă răspundere pentru încălcările comise. Astfel, judecătorul poate răspunde 

disciplinar, poate fi suspendat din funcție și poate fi eliberat din funcție. 

Abaterile disciplinare sunt expres prevăzute de legislație și acestea sunt: 

• nerespectarea intenționată sau din neglijență gravă a îndatoririi de a se abţine atunci când 

judecătorul ştie sau trebuia să ştie că există una dintre circumstanţele prevăzute de lege pentru 

abţinerea sa, precum şi formularea de declaraţii repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, 

care are ca efect tergiversarea examinării cauzei; 

• adoptarea unei hotărâri judecătorești prin care, intenționat sau din neglijență gravă, au fost 

încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de 

Constituția Republicii Moldova și de tratatele internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale 

omului la care Republica Moldova este parte; 

• acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei 

profesionale grave  şi evidente; 

• imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei de către un alt judecător; 

• intervenţiile ilegale sau exploatarea poziţiei de judecător în raport cu alte autorităţi, 

instituţii sau funcţionari fie pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării 

intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obţinerii de foloase necuvenite; 

• nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, 

precum şi a altor informaţii confidenţiale de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile 

legii; 

• încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de 

procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor 

acestora participanţilor la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la 

proces sau ale altor persoane; 

• absenţele nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea fără motive obiective de la 

serviciu, dacă aceasta a afectat activitatea instanţei; 

• încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei; 

• neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligații de 

serviciu, fără o justificare rezonabilă, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la 

proces sau ale altor persoane; 

• atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, 

martori sau alte persoane; 

• încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile, interdicţiile şi restricţiile de 

serviciu care îi privesc pe judecători; 
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• nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind 

evaluarea integrităţii instituţionale; 

• obstrucţionarea, prin orice mijloace, a activităţii inspectorilor-judecători; 

• alte fapte care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției în 

așa măsură încât se afectează încrederea în justiție, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în 

afara acestora, care, după gravitatea lor, nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică și 

conduită profesională a judecătorilor. [12] 

Cauzele privind răspunderea disciplinară a judecătorilor sunt examinate de Colegiul disciplinar. 

Suspendarea din funcție a judecătorului se poate realiza din oficiu, prin hotărâre a Consiliului Superior 

al Magistraturii și poate avea loc în cazurile prevăzute de lege. Din acesta pot fi menționate: începerea 

urmării penale împotriva judecătorului, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței, participarea 

în calitate de candidat în campania electorală ș.a. Suspendarea se poate finaliza cu eliberare din funcție 

în cazurile când Colegiul disciplinar propune eliberarea sa din funcție, când evaluarea performanțelor 

sale a eșuat ș.a. 

Concluzie: Din cele menționate anterior rezultă că Republica Moldova a întreprins mai multe 

acțiuni importante și ferme pentru reformarea justiției și îndeosebi pentru apropierea acesteia de 

standardele internaționale. Au fost întreprinse măsuri în legislație, inclusiv prin modificări, care au 

rezultat în mare majoritate din recomandările comisiilor internaționale. 

Cu toate acestea, situația referitoare la justiția independentă este încă departe de a fi una 

perfectă. Aceste concluzii se conturează și în opiniile ulterioare ale comisiilor internaționale, cum ar fi 

raportul întitulat „Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova” 

al misiunii din partea Comisiei Internaționale a Juriștilor (în continuare CIJ), între 19 și 23 noiembrie 

2018, în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, 

implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. 

Membrii Comisiei au semnalat acele neajunsuri pe care, de fapt, și noi le putem observa, și 

anume faptul că în cadrul reformelor în sistemul justiției, care au avut loc în ultimii 5 ani, un accent 

important a fost pus asupra cadrului legislativ. Cu toate acestea, cum este și menționat în raport, 

adoptarea legilor este doar primul pas. Comisia a argumentat ideea dată prin faptul că la nivel de 

mentalitate, înseși persoanele care înfăptuiesc justiția au rămas încă în perioada sovietică, deși este 

vorba despre judecători tineri. Acest tip de mentalitate este caracterizat prin supunere ierarhică 

exagerată atât în cadrul sistemului judecătoresc, cât și în cadrul raportului organul executiv-justiție:  

„Delegația CIJ a auzit declarații și relatări ale martorilor oculari despre judecători care 

deseori trăiesc în stare de frică – frica de a-și exprima părerea despre situația din sistemul 

judecătoresc, frica urmăririi penale pentru pronunțarea unei hotărâri contrare dezideratelor 

procuraturii sau ale oamenilor de la putere, frica de demisie sau de a-și ruina cariera din cauza 

opiniilor care nu consună cu cele ale nomenclaturii judecătorești și ale ierarhiei existente în practică, 

deși sunt abolite formal.” [13] 

Acestea nu sunt unicele probleme ale sistemului menționat, însă ideea ce ține de lipsa 

independenței judecătorilor față de alte puteri în stat este urmărită pe tot parcursul raportului. Aceasta 

ar trebui să ne inspire ideea că într-adevăr problema dată există, e lucru pe care înșine noi, cetățenii, îl 

observăm. Problema dată cu adevărat poate fi rezolvată, în primul rând, prin schimbarea modului de 

gândire a judecătorilor, îndeosebi a viitorilor judecători. Aceasta poate fi realizat prin oferirea 

posibilității judecătorilor de a se exprima liber și fără frică referitor la problemele care există în sistem. 

Nu există loc pentru tolerare atunci când actul de justiție este viciat, afectat de grave proleme 

de sistem și de subordonare ierarhică sau politică. Mai devreme sau mai târziu, societatea civilă 

observă aceste derogări de la buchea Legii. Cu părere de rău, justiția în Republica Moldova mai este 

condamnată și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de alte organisme internaționale pentru 

anumite încălcări comise în cadrul sistemului de justiție, inclusiv pentru aplicarea așa-numitelor 

“duble standarde” și a “justiției selective”. O altă manifestare negativă la efectuarea actului de justiție 

este așa-numita “justiție televizată”, atunci când societății civile, prin intermediul canalelor mass-

media, i se prezintă o persoană ca fiind deja vinovată de comiterea anumitor infracțiuni, contrar 

principiului prezumției nevinovăției, până la adoptarea unei hotărâri definitive. Aceasta ar fi o presiune 

asupra judecătorului până la adoptarea unei sentințe definitive în privința unui inculpat. 
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De asemenea, e de menționat că Comisia de la Veneția și-a expus opinia amicus curiae privind 

răspunderea penală a judecătorilor Curții Constituționale și, rezumând cele expuse în Opinia nr. 967 / 

2019, rezultă că funcționarilor publici, prin excepție de la principiul egalității în fața legii, urmează a fi 

acordată o imunitate funcțională. În acest sens, în opinia sa amicus curiae pentru Curtea 

Constituțională a Republicii Moldova privind răspunderea judecătorilor, Comisia de la Veneția a făcut 

trimitere la „Grupul de state ale Consiliului Europei împotriva corupției (GRECO) care face 

deosebirea între două tipuri de imunități: „imunitatea fără răspundere”, care se referă la lipsa 

răspunderii pentru opiniile exprimate de parlamentari sau pentru hotărârile pronunțate de judecători și 

„imunitatea-inviolabilitate” sau „imunitatea procedurală”, care protejează un funcționar de urmărirea 

penală. În această ordine de idei, imunitatea procedurală urmărește să asigure mijloacele de menținere 

a „imunității fără răspundere” sub aspect substanțial. Doar ca urmare a unei proceduri speciale, în 

cadrul căreia este examinată esența acuzațiilor aduse unui membru al Parlamentului sau unui judecător, 

poate fi ridicată imunitatea procedurală și poate fi desfășurată urmărirea penală. Cu privire la 

judecători, GRECO consideră că imunitatea fără răspundere pentru judecători, când exercită activități 

judiciare, constituie o condiție prealabilă pentru independența judecătorilor, pe când imunitatea 

procedurală „ridică probleme grave în privința luptei efective împotriva corupției”. 

Există necesitatea protejării judecătorilor de incriminarea activităților funcției lor, pentru a le 

permite să-și îndeplinească rolul de judecători independenți în sistemul constituțional. Procesul de 

luare a deciziilor de către judecători trebuie, pe de o parte, asociată cu un nivel înalt de răspundere a 

judecătorilor dar, pe de altă parte, judecătorii nu trebuie pedepsiți pentru opiniile lor juridice exprimate 

în deciziile judecătorești. [14] 

O propunere de îmbunătățire al sistemului ar fi depolitizarea Consiliului Superior al 

Magistraturii, concursurile publice cu privire la numirea membrilor fiind desfășurate exclusiv de CSM. 

O altă propunere ar fi introducerea pentru absolvenții Institutului Național de Justiție a unui 

stagiu de experiență obligatorie pentru a deveni judecător după 5 ani de la absolvire, în calitate de 

grefieri sau asistenți ai judecătorilor. Astfel, ei vor avea posibilitatea să acumuleze o bază de 

deprinderi practice pe care le vor putea aplica efectiv în activitatea lor ulterioară în calitate de 

judecători. 

Evident, pentru survenirea acestor schimbări sunt necesare studii și analize de ordin legislativ și 

social. În final, încrederea cetățeanului în actul de justiție este cel mai important indice care ne 

vorbește despre autoritatea instanțelor judecătorești, în general, și a judecătorului, în particular. Acesta 

este un indicator care ne vorbește despre imaginea justiției în general, la care, din păcate, Republica 

Moldova mai are de lucrat. 
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REZUMAT 

Independența judiciară presupune că justiția trebuie să fie liberă de orice influențe ale 

guvernului, parlamentului sau a altor interese private. Independența sistemului judiciar este esențială și 

importantă pentru ideea de separare a puterilor în stat. În această lucrare vom încerca să explicăm 

noțiunea de „putere judiciară” și realizările ei în raport cu garanțiile de independență judiciară, 

problemele consolidării puterii judecătorești și ce reprezintă doctrina constituțională a puterii 
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SUMMARY 

The judicial independence implies the need for the justice to be free of any influence from the 

government, parliament or any other private interests. The independence of the judicial system is 

essential and an important aspect it comes to power separation in a state. In this work I will try to 

explain the term of „judicial power” and it’s achievements regarding judicial independence warranties, 

the problem of consolidation of the judiciary power and what does the constitutional doctrine of 

judicial power represent. 
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Introducere 

Noțiunea de „justiție” a fost substituită prin noțiunea „instanțele judecătorești” cu toate că 

aceste noțiuni nu sunt identice. Pentru lichidarea regimului totalitar era absolut necesar de a crea 

mecanismele juridice: privind libertatea presei, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului, formarea unei autorități judecătorești independente. Primul pas în acest sens l-a constituit 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Separa%C8%9Bia_puterilor
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Hotărârea Parlamentului din 27 iulie 1990 „Cu privire la puterea de stat.” Prin acest act istoric s-a pus 

începutul formării puterii judecătorești ca ramură a puterii de stat. Noțiunea de „putere judecătorească” 

nu este interpretată adecvat realității. Vadim Mișin, ex-vicepreședinte al Parlamentului Republicii 

Moldova în perioada anilor 2000-2005, afirmă că principalele instituții care formează mecanismul 

constituțional al puterii sunt: Parlamentul, Guvernul și instanțele judiciare supreme. În literatura de 

specialitate se afirmă că instanțele judecătorești ocupă un loc-cheie în sistemul instanțelor puterii 

judecătorești, deoarece anume în competența lor este pusă înfăptuirea justiției sau realizarea funcției 

judiciare în stat. Printre instituțiile puterii în stat se enumeră: procuratura care contribuie la înfăptuirea 

justiției și care astfel cuprinzând în instituțiile puterii judecătorești: Consiliul Superior al Magistraturii 

și instanțele judecătorești. Puterea judiciară este autonomă în limita competenței sale și are un statut 

egal cu puterile legislativă și executivă. 

Conform art. 6 din Constituția Republicii Moldova privind separarea și colaborarea puterilor în 

stat, distingem următoarele puteri: [1] 

1. Puterea legislativă;  

2. Puterea executivă;  

3. Puterea judecătorească. 

Legislativul, prin adoptarea bugetului de stat și reglementarea relațiilor sociale, iar executivul 

prin crearea condițiilor de înfăptuire a justiției și executarea hotărârilor judecătorești au obligația de a 

sprijini pasiv activitatea puterii judecătorești și de a o consolida permanent, apărând-o de tentativele de 

discreditare și de imixtiunile din partea unor factori, grupuri sau interese politice, reprezentaților lumii 

interlope, reprezentanților businessului etc. Experiența Curții Constituționale denotă că, pe parcursul 

activității sale, a interpretat un șir de norme constituționale, care au avut ca urmare înlăturarea 

impedimentelor privind consolidarea autorității judecătorești ca parte a puterii de stat. [2] 

Atribuțiile Curții Constituționale (art.135)  

(1) Curtea Constituțională:  

1. exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului 

Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la 

care Republica Moldova este parte;  

2. interpretează Constituția;  

3. se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;  

4. confirmă rezultatele referendumurilor republicane;  

5. confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova;  

6. contestă circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui 

Republicii Moldova sau interimarul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președintelui 

Republicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;  

7. rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea 

Supremă de Justiție;  

8. hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid.  

(2) Curtea Constituțională își desfășoară activitatea din inițiativa subiecților prevăzuți de Legea 

cu privire la Curtea Constituțională. [3] 

În hotărârea nr.7 din 18.03.2004 Curtea Constituțională a relevat necesitatea numirii pe un 

termen concret a Președintelui și a vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție, considerând-o garanție 

suplimentară a independenței autorității judecătorești.  Parlamentul poate revoca în orice moment 

președintele sau vicepreședintele Curții Supreme de Justiție sau, dimpotrivă, funcțiile respective pot fi 

ocupate de aceleași persoane pe un termen nelimitat. Ca urmare, se pune în pericol independența 

administrării instanței judecătorești supreme, se încalcă principiul rotației cadrelor, apare riscul 

conducerii unipersonale a instanței pe parcursul mai multor ani, se elimină șansele altor judecători de a 

promova în funcțiile respective, intervine un impediment în selectarea, recrutarea, desemnarea și 

desfășurarea carierei judecătorului. Aprecierea categoriei independenței autorității judecătorești și a 

judecătorului trebuie să țină cont de „Principiile de bază ale independenței organelor justiției”, 

adoptate la Congresul VII-lea al ONU pentru prevenirea criminalității și comportarea cu infractorii 

(Milano, 26 august - 6 septembrie 1985) și aprobate prin Rezoluția Adunării Generale a ONU (29 

noiembrie - 13 decembrie 1985).  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
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În altă hotărâre,  Curtea Constituțională a estimat „corelația dintre principiul independenței 

justiției și principiul independenței judecătorului determină, de fapt, caracterul echitabil și democratic 

al exercitării justiției într-un stat de drept”. Independența judecătorilor este o garanție a imparțialității 

judecătorilor, aceasta fiind, într-adevăr, un atribut al judecătorului drept și este asigurată prin:   

1. Procedura de înfăptuire a justiției;  

2. Procedeul de numire, suspendare, demisie și eliberare din funcție;  

3. Declarare inviolabilității lui;  

4. Secretul deliberărilor și interzicerea de a cere divulgarea lui;  

5. Stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă față de judecată, judecători și pentru imixtiune 

în judecarea cauzei;  

6. Cererea de condiții organizatorice și tehnice favorabile activității instanțelor judecătorești;  

7. Asigurarea medicală și socială a judecătorului; etc. [4] 

Independența judecătorilor se afirmă în raport cu:  

1. Puterea executivă  

2. Puterea legislativă, deoarece judecătorii trebuie să aplice numai legea și nu vreo 

manifestare politică a voinței parlamentului.  

3. Superiorii ierarhici, deosebirea dintre judecători se efectuează numai prin diversitatea 

funcțiilor lor, judecătorii, exercitându-și funcțiile, nu trebuie să se conformeze ordinelor magistraților 

cu grad superior  

4. Alte puteri prezente în stat, chiar din alte domenii: independența față de societate, față de 

opinia publică, față de sine însuși, față de prejudecăți.  

Principiul independenței judecătorului acționează în toate fazele de desfășurare a procesului și 

este obligatoriu pentru judecătorii tuturor instanțelor. Principiul independenței se manifestă în relațiile 

din interiorul completului de judecată, la soluționarea colegială a pricinii, în raporturile dintre 

instanțele inferioare și cele ierarhice superioare, în relațiile instanței cu participanții la proces, dar și cu 

persoanele oficiale, organele autorității publice, alte organe și persoane private.    

Curtea Constituțională a menționat într-o hotărâre: „corelația dintre principiul independenței 

justiției și principiul independenței judecătorului determină caracterul echitabil și democratic al 

exercitării justiției într-un stat de drept.”   

  În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, independența judecătorului este 

abordată sub două aspecte:  

1. Independența funcțională, se are în vedere ca organele puterii judecătorești să fie adecvate 

funcției jurisdicționale și să nu aparțină Legislativului sau Executivului.  

2. Independența personală, care este apreciată în funcție de condițiile concrete în care este 

definit statutul judecătorului. [5] 

Curtea Constituțională s-a pronunțat supra actelor normative privind dreptul judecătorului la 

spațiu locativ, drepturile judecătorului și familiei sale la asistență medicală gratuită și asigurare de stat 

obligatorie, dreptul la indemnizația unică de concediere.  

- Puterea judecătorească constituie o valoare deplină, care dispune de posibilitatea de a se 

autoadministra, autoorganiza, autocontrola și de a autofuncționa.  

Doctrina constituțională a puterii judecătorești se bazează pe:  

• Înfăptuirea justiției este o funcție statală care aparține numai instanțelor judecătorești;  

• Înfăptuirea obiectivă și imparțială a justiției este posibilă numai în cazul asigurării 

independenței depline a judecătorului, a instanței judecătorești și a autorității judecătorești;  

• Puterea judecătorească constituie o valoare care dispune de posibilitatea de a se 

autoadministra, autoorganiza și de a auto funcționa.    

Acestea nemijlocit presupun în mod obligatoriu independența procesuală la efectuarea justiției 

și independenței instituțională și financiară a puterii judecătorești.   

Activitatea jurisprudențională de rând cu cea legislativă și executivă, are la bază următoarele 

principii:  

• Principiul legalității;  

• Dreptul de apărare;  



82 
 

• Prezumția de nevinovăție;  

• Egalitatea;  

• Accesul liber la justiție;  

• Neretroactivitatea legii;  

• Independența, imparțialitatea, inviolabilitatea judecătorului și supunerea acestora numai 

legii.  

Analizând datele statistice generalizate din anul 2018 se constată că volumul de lucru în cadrul 

instanțelor judecătorești în comparație cu anul precedent a scăzut cu 2,3%,iar în comparație cu anul 

2014 a sporit cu 8,4%.Dinamica volumului de lucru pe ultimii 5 ani în instanțele judecătorești este 

reflectat în diagrama de mai jos: 

 
Sarcina medie lunară a cauzelor încheiate a constituit 60 de cauze per judecător. 

În anul 2018 în instanțele naționale, s-au aflat pe rol 248882 cauze, inclusiv restanța de la 

sfârșitul anului 2017. Volumul de activitate al judecătoriilor, în anul 2018 s-a micșorat cu 4191 dosare 

sau cu 1,7% față de anul precedent, iar în comparație cu anul 2016 -cu 2,5% sau cu 6180 cauze. Este 

de apreciat faptul că sarcina medie care i se atribuie unui judecător a scăzut în anul 2018 constituind 85 

cauze, comparativ cu anul precedent sarcina medie a constituit 90 de cauze. Dinamica volumului de 

lucru pentru ultimii trei ani se reflectă în diagrama de mai jos: 

 
[6] 

Elementele constitutive ale principiului independenței judecătorului sânt:  

• Selectarea  

• Desenarea  

• Durata mandatului  

• Instruirea  

• Garanțiile materiale și sociale.  

Selectarea  

Reprezintă o premisă inițială importantă a constituirii și promovării independenței 

judecătorului. Selectarea judecătorului într-o societate democratică nu se poate baza pe opțiunile 

politice ale candidatului ci poate fi efectuată bazându-se pe calificarea, onestitatea, competența și 

experiența de viață a candidatului. Selectarea judecătorului într-o societate democratică nu se poate 
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baza pe opțiunile politice ale candidatului ci poate fi efectuată bazându-se pe calificarea, onestitatea, 

competența și experiența de viață a candidatului.  

Desemnarea 

Procedurile de desemnare a judecătorului trebuie să fie clare, transparente, ca nimeni să nu 

poată exercita presiuni, oricare nu ar fi motivele acestor presiuni. Conform tradițiilor democrației, 

desemnare judecătorului este efectuată de o altă putere.  

Durata mandatului 

Exercitarea permanentă a funcției de către judecător contribuie la stabilitatea și independența 

judecătorului. Este obligatorie garantarea duratei exercitării funcției judecătorului  până la expirarea 

termenului pentru care sânt numiți judecătorii. Cazurile de eliberare din funcție a judecătorilor se cer a 

fi expres și exhaustiv prevăzute de lege. Durata mandatului judecătorului este prevăzut: pe un termen 

limitat, până la atingerea plafonului de vârstă și pe un termen nelimitat. [7] 

Instruirea judecătorului 

Instruirea este strâns legată de capacitatea judecătorului de a aplica corect legile. Instruirea 

judecătorului presupune cunoașterea legislației și aplicarea ei corectă. Modalitățile de instruire a 

judecătorului sânt: formare instituțiilor de pregătire a judecătorilor, perfecționarea sistematică a 

acestora, selectarea acestora din rândurile avocaților, procurorilor, lectorilor titulari cu experiență 

profesională, strâns legată de capacitatea judecătorului de a aplica corect legile. Instruirea 

judecătorului presupune cunoașterea legislației și aplicarea ei corectă.  

Garanțiile materiale și sociale 

Această garanție a independenței judecătorului se impune a fi analizată prin prisma 

mecanismelor de finanțare și adoptare a bugetului justiției. Mijloace alocate de stat, justiției, salariile, 

mijloacele sociale pentru judecători depinde de nivelul de dezvoltare economică a fiecărui stat. 

Garanțiile materiale și sociale ale judecătorului în Republica Moldova, cer a fi revizuite. Decalajul 

dintre salariile judecătorilor și angajaților unor agenți economici sau sectoare economice pune la 

îndoială independența și imparțialitatea judecătorului.  Garanțiile materiale și sociale ale judecătorului 

în Republica Moldova, cer a fi revizuite. Decalajul dintre salariile judecătorilor și angajaților unor 

agenți economici sau sectoare economice pune la îndoială independența și imparțialitatea 

judecătorului.   

Judecătorii instanțelor judecătorești, inclusiv ai judecătoriilor specializate, se numesc în funcție 

din rândurile candidaților la funcția de judecător de către Președintele Republicii Moldova, la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii care au susținut concursul sunt numiți în 

funcție pentru prima data pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani judecătorii vor fi 

numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă - 65 de ani. până la atingerea plafonului de 

vârstă - 65 de ani.  

Judecătorii Curții Supreme de Justiție sânt numiți de către Parlament, la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în funcția de judecător de cel puțin 10 ani. [7] 

Suspendarea din funcție (art.24) 

Judecătorul poate fi suspendat din funcție, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, 

dacă:  

1. Se pune în mișcare o acțiune penală, până la rămânerea definitivă a sentinței;  

2. Este recunoscut absent fără veste prin hotărâre judecătorească definitivă;  

3. Participă la compania preelectorală în calitate de candidat pentru autoritatea publică sau 

autoritatea administrației publice locale și este ales în aceste autorități;  

4. I se acordă concediu pe un termen de până la 3 ani.  

În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) salariul judecătorului se plătește familiei acestuia, iar în 

cazurile prevăzute la lit. c) și d) salariul se plătește judecătorului, dacă legislația nu prevede altfel.  

Magistrații sânt trași la răspundere disciplinară pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, 

precum și pentru comportările care dăunează interesul serviciului și prestigiului justiției;  

În cazul în care președinții (vicepreședinți) judecătoriilor, tribunalelor și ai Curții de Apel nu 

îndeplinesc condițiile Legii pentru organizarea judecătorească art. 27, 28, 33, 34, 39 și 40, ei pot fi 

eliberați din funcție în modul stabilit. În același mod este eliberat Președintele și vicepreședintele 

Curții Supreme de Justiție pentru neîndeplinire atribuțiilor prevăzute de Legea cu privire la Curtea 
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Supremă de Justiție.  

Abaterile disciplinare (art.22) 

Sânt abateri disciplinare:  

1. Încălcarea internațională a legislației în îndeplinirea justiției;  

2. Încălcarea disciplinei în muncă;  

3. Activități publice cu caracter politic;  

4. Încălcarea altor prevederi referitoare la incompatibilitatea și interdicțiile ce îi privesc pe 

magistrați.  

Anularea sau modificarea hotărârii judiciare nu atrage răspundere, dacă judecătorul care a 

pronunțat-o nu a încălcat intenționat legea. [1] 

Sancțiunile disciplinare (art.23) 

În raport cu graviditatea abaterilor, sancțiunilor disciplinare sânt:  

1. Observația    

2. Mustrarea    

3. Mustrarea aspră  

4. Eliberarea din funcție  

Se aplică sancțiune disciplinară în termen de 30 de zile de la data depistării abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii ei.   

Cauza privind invalidarea alegerilor din mun. Chișinău.  

Andrei Năstase este ales în funcția de primar general al Chișinăului, însă, mai apoi, 

contracandidatul său Ion Ceban sesizează Comisia Electorală Centrală și Judecătoria Chișinău cu 

privire la îndemnul la vot al liderului Platformei „Demnitate și Adevăr” pe rețele sociale.    

În urma examinării, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a decis invalidarea alegerilor pe 

motiv că ambii candidați se fac vinovați de încălcarea Codului Electoral prin „efectuarea agitației 

electorale în ziua alegerilor contra prevederilor art.52 alin.(10) din Codul Electoral. Astfel, Comisia 

Electorală Centrală (CEC) a declarat nulitatea alegerilor în cauză. Deși decizia a fost ulterior contestată 

la Curtea de Apel Chișinău, apoi și la Curtea Supremă de Justiție, ultima instanță a decis invalidarea 

alegerilor. Potrivit Curții de Apel Chișinău, se casează integral hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul 

Centru) din 19 iunie 2018. După un an și patru luni și cu 12 zile înainte de noile alegeri locale generale 

pentru Primăria Chișinău, Curtea de Apel a validat alegerile locale noi pentru Primăria municipiului 

Chișinău din 3 iunie 2018, respectiv, validându-se mandatul candidatului Partidului Politic „Platforma 

DA”, Andrei Năstase la funcția de Primar General al municipiului Chișinău. [8] 

Concluzie . În urma elaborării referatului pentru Conferința Științifică Studențească 

Universitară, cu tema: „Garanțiile de Independență a Judecătorului”, am reflectat toate garanțiile care 

trebuie să asigure dreptul judecătorului de a pronunța o hotărâre legală și întemeiată, dar pentru aceasta 

judecătorul este obligat ca înainte de a aplica legea trebuie să verifice legalitatea, convenționalitatea și 

constituționalitatea actului iar dacă este necesar, trebuie s-o conteste prin ridicarea excepției de 

neconstituționalitate. Ramurile puterii sânt egale și atunci când nu există un echilibru constant între 

ele, această cerință fiind imposibil de realizat, egalitatea și independența lor în exercitarea atribuțiilor 

ce le revin, nu poate fi pusă la îndoială.   
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REZUMAT 

În acest articol autorii analizează Curtea Constituțională a Republicii Moldova fiind unica 

autoritate ce realizează jurisdicția constituțională în Republica Moldova. De asemenea, in acest articol 

se menționează eficacitatea legii și încrederea oamenilor care îl au asupra legii și față de justiție. 

Totodată, sunt evidențiate și condițiile pentru a deține funcția de judecător al Curții Constituționale din 

Republica Moldova, principalii factori care asigură independența și imparțialitatea judecătorului 

constituțional. 
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SUMMARY 

In this article, the authors analyze the Constitutional Court of the Republic of Moldova being 

the only authority that achieves constitutional jurisdiction in the Republic of Moldova. The article also 

mentions the effectiveness of the law and the confidence of the people who have it over the law and 

towards justice. Once again, the conditions for holding the position of judge of the Constitutional 

Court of the Republic of Moldova are highlighted, the main factors that ensure the independence and 

impartiality of the constitutional judge. 

Key words: constitutionality, judges, independence, incompatibility, immunity, immovability, 

judiciary, Constitution, law. 

 

Introducere: Curtea Constituțională a Republicii Moldova este unica autoritate ce realizează 

jurisdicția constituțională în Republica Moldova. Ea este independentă față de puterea legislativă, 

executivă și judecătorească și se supune doar Constituției, garantând supremația Constituției, asigurând 

realizarea principiului separării puterilor în stat, precum și responsabilitatea statului față de cetățean. 

Independența sistemului judiciar este esențială și importantă pentru ideea de separare a 

puterilor în stat. Independența judiciară presupune că justiția trebuie să fie liberă de orice influențe ale 

guvernului, parlamentului sau ale altor interese private.  

Pentru a asigura independența justiției, țările folosesc diferite mijloace de selecție pentru 

alegerea judecătorilor. O modalitate de a asigura independența judiciară este prin acordarea unui 

mandat pe viață sau mandat lung judecătorilor, care, în mod ideal, le dă posibilitatea să ia decizii în 

conformitate cu statul de drept și discreția judiciară, chiar dacă aceste decizii sunt nepopulare din punct 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Separa%C8%9Bia_puterilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Separa%C8%9Bia_puterilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judec%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Life_tenure&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rule_of_law&action=edit&redlink=1
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de vedere politic sau se opun unor interese puternice. Acest concept a apărut în Anglia în secolulal 

XVIII-lea..  

În unele țări, capacitatea sistemului judiciar de a verifica legiuitorul este sporită de puterea de 

control judiciar. Această putere poate fi folosită, de exemplu, prin ordonarea unor anumite acțiuni 

atunci când sistemul judiciar percepe că o ramură a guvernului refuză să efectueze o datorie 

constituțională sau prin declararea unor legi adoptate de către legislativ ca fiind neconstituționale.  

Independența judiciară servește drept garanție pentru drepturile și privilegiile oferite de o 

constituție limitată și împiedică intervenția executivă și legislativă asupra acestor drepturi. [1] Acesta 

servește drept bază pentru statul de drept și democrație. Statul de drept înseamnă că toată autoritatea și 

puterea trebuie să provină dintr-o sursă de drept supremă. În cadrul unui sistem judiciar independent, 

instanțele și ofițerii săi nu sunt supuși intervenției inadecvate în treburile judiciare. Cu această 

independență, sistemul judiciar poate proteja drepturile și libertățile cetățenilor care asigură o protecție 

egală pentru toți. [2] 

Eficacitatea legii și încrederea oamenilor care îl au asupra legii și față de justiție a guvernului 

care o adoptă depind de independența sistemului judiciar de a măsura decizii corecte. Mai mult, este un 

pilon al creșterii economice, deoarece întreprinderile multinaționale și investitorii au încredere să 

investească în economia unei națiuni care are o justiție puternică și stabilă, independentă de 

interferențe. Rolul puterii judecătorești în stabilirea validității alegerilor prezidențiale și parlamentare 

necesită, de asemenea, independența sistemului judiciar.  

Pentru ca judecătorii să asigure supremaţia legii, ei au nevoie de un statut şi de garanţii 

speciale: independenţă şi imparţialitate. Există un adevărat Corpus Iuris judiciar internaţional ce 

reflectă preocuparea diverselor organisme internaţionale mondiale, regionale, cu caracter 

guvernamental şi neguvernamental, vizând consolidarea rolului judecătorului. Vom menţiona doar 

unele dintre ele: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, Paris, 1948) şi Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului (Consiliul Europei, Roma, 1950); Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice (ONU, 1966); Principiile de Bază ale Independenţei Justiţiei (Adunarea 

Generală a ONU, 1985); Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor (Consiliul Europei, 

Strasbourg, 1998); Carta UE privind Drepturile Fundamentale (Consiliul European, Nisa, 2000); Carta 

Europeană a Judecătorilor (Asociaţia Europeană a Magistraţilor, 1987); Statutul Universal al 

Judecătorilor (Uniunea Internaţională a Magistraţilor, 1999); Principiile de la Bangalore asupra 

Deontologiei Judiciare (UNODC, Grupul Judiciar pentru Întărirea Integrităţii, 2001) etc. 

În calitate de organ ce realizează jurisdicţia constituţională, Curtea Constituțională a Republicii 

Moldova este independentă faţă de puterea legislativă, executivă şi judecătorească, ea se supune doar 

Constituţiei, garantând supremaţia Constituţiei, asigurând realizarea principiului separării puterilor în 

stat, precum şi responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.  

Potrivit art.137 și art.139 din Constituție, „Judecătorii Curții Constituționale sunt inamovibili 

pe durata mandatului, independenți și se supun numai Constituției”, iar „Funcția de judecător al Curții 

Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată retribuită, cu excepția 

activității didactice și științifice”. 

Principalii factori care asigură independența și imparțialitatea judecătorului constituțional sunt 

modul de desemnare a acestora, durata mandatului și inamovibilitatea membrilor în cursul exercitării 

acestuia, precum și existența unei protecții adecvate împotriva presiunilor exterioare (imunitatea), 

prevăzute de lege de organizare și funcționare a Curții Constituționale. 

Curtea Constituţională reprezintă un organ constituţional independent al statului, funcţia 

primară a Curţii Constituţionale fiind controlul constituţionalităţii actelor normative şi anularea 

normelor juridice care contravin Constituţiei, precum şi interpretarea Constituţiei. Curtea activează 

conform propriei jurisdicţii, în baza principiilor independenţei, inamovibilităţii, colegialităţii, legalităţii 

si publicităţii. În activitatea sa, Curtea dispune de autonomie financiară şi de buget propriu, acesta fiind 

distinct în bugetul de stat.  

Independenţa nu poate fi privită ca un privilegiu al judecătorului constituţional, ci ca o 

obligaţie fundamentală a celui ce ocupă această funcţie de a-şi dezvolta calităţile intelectuale şi morale 

care stau la baza conduitei independente şi imparţiale. De aceea, principiul independentei judecătorului 

constituţional poate fi înţeles doar în legătura cu principiul responsabilităţii judecătorului pentru 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_judicial&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Executiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Legislativ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_de_drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Judiciar
http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&wl=ro&pp=50&ppage=0&idc=12&pcid=10&pcid1=10&id=371&sw=pb&id_pr=
http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&wl=ro&pp=50&ppage=0&idc=12&pcid=10&pcid1=10&id=372&sw=pb&id_pr=
http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&wl=ro&pp=50&ppage=0&idc=12&pcid=10&pcid1=10&id=373&sw=pb&id_pr=
http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&wl=ro&pp=50&ppage=0&idc=12&pcid=10&pcid1=10&id=375&sw=pb&id_pr=
http://www.constcourt.md/pageview.php?l=ro&wl=ro&pp=50&ppage=0&idc=12&pcid=10&pcid1=10&id=376&sw=pb&id_pr=
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calitatea activităţii sale profesionale. Gândirea critică şi integritatea sunt competenţe pe care 

judecătorul trebuie să şi le dezvolte până la nivelul la care, prin ele, să poată susţine independenţa 

sistemului de drept; de aceea sunt recunoscute ca valori pe care judecătorul trebuie să le dovedească 

nemijlocit, direct şi continuu pe întreg parcursul carierei profesionale. 

Prevederile art.8 din Codul jurisdicţiei constituţionale definesc „independenţa" drept unul din 

principiile jurisdicţiei constituţionale, potrivit căruia: 

• Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi şi în exerciţiul mandatului se supun 

numai Constituţiei; 

• Ei examinează cauzele în condiţii care exclud orice influenţă din afară asupra lor; 

• Totodată, judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere judiciară pentru 

voturile şi opiniile exprimate în exerciţiul funcţiei, inclusiv după expirarea mandatului. [3] 

Potrivit art.137 din Constituţia Republicii Moldova, judecătorii Curţii Constituţionale sunt 

inamovibili pe durata mandatului, prevederi similare conţine şi art.9 din Codul jurisdicţiei 

constituţionale. Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează sau se ridică numai în cazul 

şi în modul stabilit de Legea cu privire la Curtea Constituţională, rezumându-se la următoarele: 

• imposibilitate a exercitării funcţiei de judecător din motive de sănătate timp îndelungat şi 

neîntrerupt (mai mult de 4 luni); 

• încălcare a jurământului şi a obligaţiilor funcţiei; 

• condamnare de către instanţa judecătorească pentru săvârşirea unei infracţiuni; 

• incompatibilitate. 

Controlul asupra semnalelor de încălcare a jurământului sau a obligaţiilor funcţionale de către 

judecători se efectuează de un complet din 2 judecători, numiţi prin dispoziţie a Preşedintelui Curţii 

Constituţionale. În caz de ridicare a mandatului, judecătorul este eliberat din funcţie. Totodată, 

judecătorul Curţii Constituţionale poate demisiona din proprie iniţiativă. 

Judecătorul constituţional beneficiază de anumite garanţii, cum ar fi: 

• pe perioada de executare a mandatului de judecător al Curţii Constituţionale contractul de 

muncă la serviciul anterior se suspendă; 

• după expirarea mandatului, judecătorului Curţii Constituţionale i se rezervă funcţia 

anterioară, iar, dacă ea este lichidată, i se oferă o funcţie echivalentă la aceeaşi unitate sau la alta; 

• cu persoana care urmează să exercite funcţia anterioară a judecătorului se încheie un 

contract de muncă pe un termen anumit, care se reziliază la revenirea judecătorului. Astfel, se va 

proceda şi în cazul în care funcţia anterioară a judecătorului este ocupată prin alegere sau concurs; 

• durata de executare a mandatului de judecător se include în vechimea în muncă totală şi 

neîntreruptă, în specialitatea precedentă; 

• judecătorul care la data exprimării mandatului a atins limita de vârstă şi are vechimea în 

muncă necesară pensionării este pensionat din funcţia de judecător, în condiţiile legii. [4] 

În sens tehnico-juridic, principiul colegialităţii presupune că judecata trebuie efectuată de mai 

mulţi judecători. Argumentul efectuării justiţiei constituţionale într-un complet de judecată serveşte: 

garantarea imparţialităţii şi prevenirea erorilor datorită controlului reciproc dintre judecători, 

garantarea pronunţării unor decizii cât se poate de corecte datorita schimbului de idei între membrii 

completului. 

Potrivit art.6 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea este constituită din 6 

judecători. 

Curtea Constituţională îşi exercită jurisdicţia în şedinţe plenare (plen). Plenul Curţii 

Constituţionale, pe lângă exercitarea jurisdicţiei, conduce activitatea Curţii în ansamblu. Cvorumul 

pentru plenul Curţii Constituţionale este de două treimi din numărul judecătorilor Curţii. Curtea 

Constituţională este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin 4 judecători 

din partea tuturor autorităţilor competente. Judecătorul nu este în drept să se eschiveze de la şedinţe. 

Cauza este judecată de Curtea Constituţională în una şi aceeaşi componenţă. În cazul în care 

judecătorul nu poate participa, din motive întemeiate, la procesul deja început, examinarea cauzei 

continuă în aceeaşi componenţă, dacă se păstrează cvorumul. 

Totodată, judecătorul Curţii Constituţionale nu poate participa la examinarea cauzei şi urmează 
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să fie recuzat dacă: 

1. a participat ca factor de decizie la adoptarea actului sesizat, excepţie făcând elaborarea şi 

adoptarea Constituţiei; 

2. şi-a expus în public părerea despre constituţionalitatea actului contestat. 

Recuzarea judecătorului Curţii Constituţionale se efectuează, după ascultarea lui, printr-o 

decizie motivată a Curţii. [5] 

Într-un stat de drept obligaţia de respectare a legii este esenţială presupunând ca element major 

cunoaşterea Legii Supreme, care reprezintă garantul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului şi cetăţeanului, precum şi al funcţionării mecanismului statului de drept. Dispoziţiile art. 

134 din Constituţia Republicii Moldova statuează că justiţia constituţională este înfăptuită de Curtea 

Constituţională, care este independentă şi se supune doar Constituţiei. Prevederile Constituţiei 

stabilesc şi limitele competenţei Curţii Constituţionale, realizarea atribuţiilor fiind posibilă doar prin 

intermediul unor operaţiuni logico-raţionale de interpretare, explicare a conţinutului şi sensului 

normelor de drept constituţional şi prin corecta încadrare a diferitelor situaţii din viaţă în ipotezele ce 

le conţin. [6] 

Principiul publicităţii impune regula potrivit căreia dezbaterile în şedinţele Curţii 

Constituţionale sunt publice, cu excepţia cazurilor în care publicitatea poate dăuna securităţii statului şi 

ordinii publice. Pe lângă participanţi, la examinarea cauzei în şedinţă secretă, pot asista şi alte 

persoane, invitate conform hotărârii Curţii Constituţionale. La examinarea cauzei în şedinţă secretă se 

respectă procedura jurisdicţiei constituţionale. 

Totodată, actele Curţii Constituţionale se pronunţă public. Data, ora şi ordinea de zi a 

şedinţelor Curţii Constituţionale, de asemenea, se anunţă public. 

Cu autorizarea Curţii Constituţionale, reprezentanţii mass-media şi ai altor mijloace de 

informare în masă pot transmite în direct, parţial sau integral, lucrările şedinţelor şi pot face reportaje. 

[7] 

Conform Constituției, judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea 

mandatului și se supun numai Constituției. 

Constituția Republicii Moldova și Legea cu privire la Curtea Constituțională consacră 

independența Curții față de oricare altă autoritate publică. Tot potrivit Constituției, judecătorii Curții 

Constituționale sunt inamovibili pe durata mandatului, independenți, incompatibili și au imunitate. 

Independența:  

• Judecătorii Curții Constituționale a Republicii Moldova sunt independenți în exercitarea 

mandatului și se supun numai Constituției; 

• Judecătorii Curții Constituționale a Republicii Moldova nu pot fi trași la răspundere 

juridică pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 

Incompatibilitatea: 

• Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție 

publică sau privată retribuită, cu excepția activității didactice și științifice. 

Imunitatea: 

• Judecătorul Curții Constituționale a Republicii Moldova nu poate fi reținut , arestat, 

percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, trimis în judecată contravențională sau 

penală fără încuviințarea prealabilă a Curții Constituționale a Republicii Moldova; 

• Intentarea de acțiune penală și cererea încuviințării trimiterii în judecată țin de competența 

Procurorului General. 

• De la data încuviințării trimiterii în judecată, judecătorul Curții Constituționale a 

Republicii Moldova este suspendat de drept din funcție. În caz de condamnare definitivă, mandatul 

judecătorului este ridicat, în condițiile legii. 

Inamovibilitatea: 

• Inamovibilitatea reprezintă o garanție a independenței judecătorului și este instituția în 

temeiul căreia judecătorul nu poate fi eliberat din funcție, suspendat, pensionat premature, transferat 

prin voința arbitrară a autorităților publice ori în afara cazurilor și fără observarea formelor și 

condițiilor prevăzute de legislația în cauză. 
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Noțiunea de imunitate judecătorească face parte din conceptual larg de independență 

judecătorească, mai exact, dreptul la imunitate este încorporat în garanția de independență. Imunitatea 

judecătorească nu este însă un scop în sine, ci servește independenței judecătorului, care ar trebui să fie 

în măsură să examineze cazurile, fără să se teamă de răspundere civilă sau penală pentru examinarea 

cu bună-credință a cauzei. 

În Opinia Amicus Curiae (nr.698/2012) pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova, 

privind imunitatea judecătorilor, adoptată la cea de-a 94-a Sesiune plenară, Comisia de la Veneția a 

arătat că: 

- Judecătorii (fără a distinge dacă aceștia fac parte din autoritatea judecătorească sau aparțin 

unei jurisdicții speciale, precum cea constituțională) „nu pot invoca imunitatea într-un proces penal 

ordinar”; de asemenea, „atunci când nu există funcții judiciare, judecătorii sunt responsabili civil, 

penal sau administrativ ca și orice alt cetățean”; 

- Imunitatea judecătorilor este subsumată conceptului mai larg al independenței. 

Din perspectivele statutului specific al judecătorului constituțional, numai unele dintre aceste 

determinări ale inamovibilității își găsesc aplicare. Astfel, mandatul judecătorului nu poate înceta decât 

individual, voluntar – expres sau tacit – ori de drept, în condițiile prevăzute de articolul 18 din Legea 

cu privire la Curtea Constituțională: 

1. Expirare a mandatului; 

2. Demisie; 

3. Ridicare a mandatului; 

4. Deces. 

Problema pensionării premature nu se poate pune, întrucât jucătorul constituțional este numit 

pe durata mandatului, care nu încetează decât în situațiile prevăzute de articolul 18 din Legea cu 

privire la Curtea Constituțională. Este exclusă, de asemenea, ipoteza avansării, Curtea fiind ea însăși 

unica autoritate de jurisdicție constituțională și în afara oricărui sistem ierarhic. În fine, fiind în 

prezența unui mandat constituțional, nu a unui contract individual de muncă problema transferării nu 

se pune. 

”Inamovibilitatea – spuneau doi iluștri doctrinari francezi (H. Solus și R. Perrot) – este un bun 

apreciat mai ales atunci când l-ai pierdut. Forța principiului inamovibilității, importanța și eficacitatea 

acestuia decurg, mai întâi, din valoarea lui constituțională. 

Pentru ”părțile” aflate într-un ”litigiu constituțional”, independența judecătorului constituțional 

se traduce prin imparțialitate. Garanțiile imparțialității sunt de ordin structural și de ordin funcțional, 

îndeplinind funcții complementare, mutuale. Un mijloc de protecție a mandatului judecătorului 

constituțional, de garantare a independenței și  a imparțialității lui îl constituie și imunitatea 

judecătorului, sub aspectul inviolabilității, care este o așa-zisă „imunitate de procedură” consacrată în 

considerarea eventualelor imputării făcute judecătorului constituțional pentru alte fapte decât cele 

săvârșite în îndeplinirea mandatului său și în  legătură directă cu conținutul acestuia. Inviolabilitatea 

are drept scop să prevină urmărirea judiciară nefondată, arbitrară a judecătorului, împiedicându-l să-l 

exercite într-un anumit mod, contrar convingerilor și voinței sale. 

Imunitatea  nu este un privilegiu, de astfel inadmisibil, ci o procedură specială de protecție a 

mandatului constituțional conferit judecătorului față de acte sau fapte abuzive ori insuficient fondate.  

Astfel, potrivit articolului 16 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 10 din Codul 

Jurisdicției Constituționale: 

- Judecătorul Curții Constituționale a cărui identitate nu a fost cunoscută în momentul 

reținerii este eliberat imediat după stabilirea identității; 

- Factorul de decizie care a întreprins reținerea judecătorului Curții Constituționale, surprins 

în flagrant delict, trebuie să comunice imediat Curții Constituționale, în decursul a 24 de ore; 

- Competența de judecată pentru infracțiunile și delictele administrative săvârșite de 

judecătorul Curții Constituționale aparține Curții Supreme de Justiție; 

- Intentarea de acțiune penală și cererea încuviințării trimiterii în judecată țin de competența 

Procurorului General; 

- De la data încuviințării trimiterii în judecată, judecătorul Curții Constituționale este 

suspendat de drept din funcție; în caz de condamnare definitivă, mandatul judecătorului este ridicat, în 
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condițiile legii; 

- Stabilirea de sancțiuni judecătorilor Curții Constituționale pentru abateri disciplinare și a 

modului lor de aplicare, precum și ridicarea mandatului, se efectuează în condițiile prevăzute de Cod. 

La intrarea în exercitarea funcției, judecătorul Curții Constituționale a Republicii Moldova 

depune în fața Parlamentului, Guvernului si Consiliului Superior al Magistraturii următorul jurământ:  

”Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Constituţionale, să 

apăr orânduirea constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi 

numai Constituţiei". 

Judecătorul își exercită funcția de la data depunerii jurământului. În cazul imposibilității de a 

depune jurământul, judecătorul Curții Constituționale va depune jurământul în fața plenului Curții 

Constituționale. 

Funcția de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcție public sau privată retribuită, cu 

excepția activității didactice și științifice. Prevederile legale fixează, de asemenea, că judecătorul Curții 

Constituționale se obligă să-și suspende activitatea în partid sau în altă organizație public, dacă este 

membru ale acestora. 

Judecătorul Curții Constituționale a Republicii Moldova este obligat : 

1. Să-și îndeplinească atribuțiile cu imparțialitate și în respectul Constituției; 

2. Să păstreze secretul deliberării și al voturilor și să nu ia poziție publică sau să dea 

consultații în probleme de competența Curții Constituționale a Republicii Moldova; 

3. La adoptarea actelor Curții Constituționale să-și exprime votul afirmativ sau negativ; 

4. Să comunice Președintelui Curții Constituționale a Republicii Moldova activitatea 

incompatibilă cu atribuțiile pe care le exercită și despre conflictele de interes; 

5. Să nu permită folosirea funcției sale în scop de propagandă de orice fel; 

6. Să se abțină de la orice acțiune contrară statutului de judecător; 

7. Să depună, în condițiile legii, declarație cu privire la venituri și cheltuieli. 

Potrivit articolului 83 si 84 din Codul jurisdicției constituționale, judecătorii Curții 

Constituționale poartă ”răspundere disciplinară” pentru încălcarea culpabilă a prevederilor legii cu 

privire la Curtea Constituțională și ale Codului jurisdicției constituționale. Urmărirea disciplinară a 

judecătorului Curții Constituționale poate fi pornită numai în temeiul unei sesizări, făcute în scris de 

autoritățile competente să numească judecători în Curtea Constituțională. După primirea sesizării, 

Președintele Curții numește un complet de urmărire disciplinară din doi judecători.  Dacă sesizarea îl 

privește pe Președintele Curții Constituționale, completul de urmărire disciplinară este desemnat de 

Curtea Constituțională, convocat de judecătorul care exercită funcțiile Președintelui Curții în lipsa 

acestuia. Unul dintre cei doi judecători va fi desemnat președinte al completului de urmărire 

disciplinară. În cazul în care completul de urmărire disciplinară constatată că sesizarea nu este 

întemeiată, cauza se clasează printr-o decizie a Președintelui Curții sau a Curții. Iar în cazul în care 

completul de urmărire disciplinară constată întemeierea sesizării, va întocmi un raport, pe care îl va 

remite spre examinarea Curții Constituționale. În cele din urmă, Curtea Constituțională poate aplica 

judecătorilor, în funcție de gravitatea abaterii, avertisment, mustrare sau ridicarea mandatului de 

judecător al Curții Constituționale. 

Este necesar de analizat criteriile de numire a judecătorilor Curții Constituționale. De regulă, 

sunt înaintate următoarele cerințe socio-profesionale: cetățenia, vârsta, capacitatea juridică, competența 

profesională, studii, calități morale, cunoașterea limbii de stat, domiciliul permanent pe teritoriul 

statului respectiv și acordul prealabil. Cerința de cetățenie este reflectată în legislația Rusiei, Spaniei, 

Ucrainei. Preferința generală pentru juriști se observă în mai multe state (Albania, Austria, Germania), 

totuși sunt state care acceptă și alți specialiști decât juriști în calitate de membri ai Curții (Armenia, 

Franța, Kazahstan), dar în realitate aceste Curți sunt alcătuite tot din juriști. 

Condițiile pentru a deține funcția de judecător al Curții Constituționale din Republica Moldova 

sunt prevăzute în articolul 11 al Legii cu privire la Curtea Constituțională, și anume:  

1. Este cetățean al Republicii Moldova; 

2. Are domiciliul în Republica Moldova; 

3. Are pregătire juridică superioară și înaltă competență profesională: licență în drept, titlul de 

master sau doctor în drept; 
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4. Are o vechime de cel puțin 15 ani în activitatea juridică, în învățământul juridic superior 

sau în activitatea științifică; 

5. Are un comportament  ireproșabil; 

6. Este apt de muncă; 

7. Nu ocupă careva funcții incompatibile cu activitatea de judecător; 

8. A prezentat declarații despre venituri și proprietăți; 

9. Limita de vârstă pentru numirea în funcția de judecător al Curții Constituționale a 

Republicii Moldova este de 70 de ani; 

10. Numirea se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al candidatului. În 

cazul în care candidatul ocupă o funcție incompatibilă cu aceea de judecător al Curții Constituționale a 

Republicii Moldova sau este membru al unui partid sau al unei alte organizații politice, acordul trebuie 

să cuprindă angajamentul candidatului de a demisiona, la data depunerii jurământului, din funcția pe 

care o ocupă și de a-și suspenda activitatea în partid sau în altă organizație politică. 

Suntem de părere că, în scopul ridicării gradului de profesionalizare a judecătorilor Curții 

Constituționale, trebuie modificat articolul 138 din Constituție și de inclus condiția: „judecătorii Curții 

Constituționale trebuie să aibă grade și titluri științifice și științifico-didactice”. Aceste competențe 

sunt benefice pentru un judecător la Curtea Constituțională pentru obținerea experienței științifico-

teoretică.  

Independența judecătorilor Curții Constituționale 

Autoritatea judecătorească, conform teoriei separării puterilor în stat, reprezintă prin sine 

sistemul organelor judiciare ale statului, ce înfăptuiesc justiția. Autoritatea judecătorească își are 

organele sale proprii și specifice care spre deosebire de instituțiile statale nu reglează relații sociale, ci 

determină formele organizării, structurii și activității autorității judecătorești, formele realizării justiției 

ș.a. Având menirea să judece,să pronunțe dreptul în cazurile apariției unor litigii în societate, justiția se 

caracterizează prin următoarele trăsături specifice: este înfăptuită doar de către instanțele judecătorești 

și în numele legii; este exercitată numai prin metode stabilite de lege, prin examinarea și soluționarea 

în ședințele de judecată a cauzelor civile, penale sau a celor ce izvorăsc din raporturile administrative; 

este realizată într-o formă procesuală stabilită de lege. 

În Constituția Republicii Moldova, prin capitolul 9, este reglementat autoritatea judecătorească 

care se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin Curțile de Apel și Judecătoriile de Sector. 

Conform legislației, autoritatea judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă și 

puterea executivă și are atribuții proprii.  Justiția este reglementată și de alte legi organice: Legea cu 

privire la organizarea judecătorească, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la 

Curtea Supremă de Justiție, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor și ale persoanelor juridice de orice fel de organizare. Instanțele 

judecătorești de diferite nivele examinează și soluționează în limitele atribuțiilor litigiile civile, penale, 

administrative ș.a. 

O caracteristica obligatorie a autorităților judecătorești reprezintă caracterul autoritar al 

împuternicirilor instanțelor de judecată. Aceasta se manifestă prin faptul că Hotărârile și dispozițiile 

emise de instanțele de judecată sunt obligatorii pentru executare pentru toate organele statale. 

Principiile justiției sunt:  

• Principiul legalității;  

• Accesul la libera justiție;  

• Egalitatea în fața legii; 

Cel mai important principiu ce stă la baza organizării instanțelor judecătorești este cel al 

independenței și imparțialității justiției.  

Independența autorităților judecătorești presupune că instanțele de judecată activează de sine 

stătător (fără vreun amestec din exterior și fără a fi supuse), cu puterile sale, dispunând spre înfăptuirea 

funcțiilor sale de toate împuternicirile necesare, atribuite prin lege. Hotărârea instanței de judecată nu 

necesită vreo confirmare, ci este obligatorie de executat. Independența justiției poate fi privită numai 

prin prisma independenței judecătorului și supunerii lui numai legii. 

Independența judecătorului este definitorie pentru înfăptuirea justiției, presupunând, în primul 
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rând inadmisibilitatea imixtiunilor din partea oricărei ramuri a puterii de stat și inadmisibilitatea 

subordonării judecătorului de către autoritățile publice.  

Independența nu rezultă doar din consacrarea acestui principiu în Constituție sau drept rezultat 

al separării puterilor în stat, dar, de asemenea, judecătorii sunt imuni la presiuni și amenințări care ar 

putea afecta capacitatea de a judeca cauzele. Imparțialitatea, a cărei importanță este dedicată în special 

de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, se referă la absența prejudecăților care trebuie să 

caracterizeze un judecător. În acest sens, independența este mai preocupată de relația dintre judecător 

și alte autorități, pe când imparțialitatea se implică în relațiile cu justițiabilii. 

Independența și imparțialitatea judecătorilor sunt, în primul rând, garantate prin specificarea 

statutului lor: judecătorii nu sunt funcționari publici și nu sunt, prin urmare, sub autoritatea ierarhică a 

vreunui ministru. Ei sunt inamovibili, iar deciziile lor pot fi contestate numai prin exercitarea căilor de 

atac.  Mai mult decât atât, o autoritate constituțională precum este Consiliul Superior al Magistraturii 

gestionează cariera acestora. 

Pentru a asigura imparțialitatea sistemului judiciar, legislația prevede anumite incapacități de a 

judeca, de exemplu, în cazurile de relație de rudenie între mai mulți magistrați din cadrul aceleiași 

instanțe de judecată sau între un judecător și un avocat sau la o parte din proces. Există de asemenea o 

procedură de revocare, permițând părților să pună în discuție parțialitatea suspectă a unui judecător. 

Cerința de imparțialitate care ar trebui să caracterizeze orice magistrat are două variante: 

imparțialitatea subiectivă, care este întotdeauna presupusă (prezumată) și relevă etica judecătorului, și 

imparțialitatea obiectivă care consistă din semnele aparente de neutralitate ce asigură părților ca 

argumentele lor să fie sub un control obiectiv. 

Activitatea Curţii Constituţionale este una organizatorică, de supraveghere, îndreptată spre a 

atenţiona autorităţile publice, actul cărora este supus controlului, să înlăture normele ce contravin 

Constituţiei şi să oprească acţiunea actului normativ, dar dreptul de a-l modifica sau anula revine 

organului ce l-a adoptat. Hotărârile pentru controlul constituţionalităţii sunt executorii şi definitive, 

atrăgând nulitatea actului normativ sau dispoziţiilor acestuia declarate neconstituţionale. În acest 

context, Curtea Constituţională devine un „arbitru" suprem în materia „examinării în exclusivitate a 

chestiunilor de drept". 

În calitate de unică autoritate de jurisdicţie constituţională, Curtea îşi exercită atribuţiile potrivit 

prevederilor art. 135 din Constituţie, art. 4 al Legii cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 al 

Codului jurisdicţiei constituţionale:  

• exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărârilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, 

precum şi al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

• interpretează Constituţia; 

• se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei; 

• confirmă rezultatele referendumurilor republicane; 

• confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, 

validează mandatele deputaţilor şi ale Preşedintelui Republicii Moldova; 

• constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui 

Republicii Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii 

Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile; 

• rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate ale actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă 

de Justiţie; 

• hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid. [8] 

În concluzie, putem spune ca Judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea 

mandatului și se supun numai Constituției. 

Judecător al Curţii Constituţionale poate fi persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, 

are domiciliul în ţară, are pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de 

cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul juridic superior sau în activitatea ştiinţifică. 

Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau 

privată retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 
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REZUMAT 

Independența justiției presupune libertatea de orice influență a Guvernului, Parlamentului sau 

altă instituție privată. În Republica Moldova, independența justiției este garanția pentru drepturile și 

privilegiile oferite de o constituție limitată și împiedică intervenția executivă și legislativă asupra 

acestor drepturi, fiind o bază puternică pentru statul de drept și regimul democratic. În concordanță cu 

aceasta suntem în drept să dezvăluim întreaga activitate a ofițerului de urmărire penală și să 

demonstrăm existența și funcțiunea independenței ofițerului de urmărire penală la efectuarea urmăririi 

penale. 

Cuvinte-cheie: independență, justiție, lege, drept penal,ofițer, urmărire penală, Republica 

Moldova, drepturi, obligații. 
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SUMMARY 

The independence of the justice means the freedom of any influence of the Government, 

Parliament or other private institution. In the Republic of Moldova, the independence of the justice is 

the guarantee of the rights and privileges offered by a limited constitution and prevents the executive 

and legislative intervention on these rights, being a strong basis for the rule of law and the democratic 

regime. In accordance with this we are entitled to disclose the entire activity of the criminal 

investigation officer and to demonstrate the existence and function of the independence of the criminal 

investigation officer when carrying out the criminal prosecution. 

Key words: independence, justice, law, criminal law, officer, prosecution, Republic of 

Moldova, rights, obligations. 

 

Introducere 

Dreptul penal reprezintă ramura de drept ce cuprinde o totalitate de norme juridice care 
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stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale, pedepsele şi alte măsuri ce 

urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti în cazul persoanelor care au săvârşit 

infracţiuni în scopul apărării celor mai importante valori sociale. Reieșind din această noțiune, sistemul 

general al dreptului penal a creat o diviziune a funcțiilor și atribuțiilor, care după părerea noastră arată 

astfel:[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin intermediul acestei scheme, am reprezentat scara ierarhică a funcționarilor în cadrul Procuraturii 

și Organului de conducere de urmărire penală. Însă, analizând atribuțiile și statutul fiecăruia, putem 

spune că fiecare din ei sunt independenți și își exercită funcția în conformitate cu legea. Astfel, venim 

cu intenția de a vă vorbi despre independența ofițerului de urmărire penală la efectuarea urmăririi 

penale. 

Conform art.1 alin (1) din Legea nr333 din 10.11.2006, privind statutul ofițerului de urmărire 

penală, Ofițerul de urmărire penală este persoana care, în numele statului și limitele competenței sale, 

efectuează nemijlocit urmărirea penală în cauze penale și exercită activități prevăzute expres de lege. 

Deci, activitatea exercitată de acesta este reglementată de Constituția Republicii Moldova, de Codul de 

procedură penală și de alte acte normative, precum normele de drept internațional. [2] 

Atribuțiile și funcția ofițerului de urmărire penală 

Însăși urmărirea penală presupune activitatea de efectuare a cercetărilor asupra unui caz în 

urma căruia se administrează probe. Organul de urmărire penală trebuie să efectueze toate acţiunile în 

limitele legii pentru a putea descoperi fapta, cât şi persoana care a săvârşit această faptă. La fel, 

realizează acţiuni în vederea realizării acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări a bunurilor 

dobândite ilicit. Organul de urmărire penală anunţă imediat procurorul despre infracţiunea săvârşită şi 

despre începerea acţiunii de urmărire penală. Urmărirea penală se efectuează de către ofiţerul de 

urmărire penală a organului de urmărire penală propriu-zis. Uneori, aceste atribuţii a conducătorului 

organului de urmărire penală sunt exercitate de ofiţerul de urmărire penală. Conducătorul urmăririi 

penale exercită un control asupra efectuării la timp a acţiunilor de descoperire şi prevenire a 

infracţiunilor, ia măsuri pentru a asigura sub toate aspectele, complet şi obiectiv, urmărirea penală. 

(www.drept.md./cursuri.universitare/drept.procesual.penal/) 

În exercitarea atribuţiilor sale, conducătorul organului de urmărire penală: 

❖ transmite ofiţerului de urmărire penală spre soluţionare sesizările şi materialele referitoare 

la săvârşirea infracţiunilor; 

❖ repartizează, prin rezoluţie, ofiţerilor de urmărire penală cauzele penale pentru efectuarea 

urmăririi penale; 

❖ dispune, cu încuviinţarea procurorului, efectuarea urmăririi penale de către mai mulţi 
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ofiţeri de urmărire penală; 

❖ retrage, prin ordonanţă, materialele şi cauza penală de la un ofiţer de urmărire penală şi le 

transmite altui ofiţer de urmărire penală pentru efectuarea urmăririi penale, aducând acest fapt la 

cunoştinţă procurorului care conduce urmărirea penală; 

❖ este în drept să-şi reţină sesizările, cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale 

personal, adoptând o ordonanţă de primire a cauzei. În acest caz, îi revin atribuţiile ofiţerului de 

urmărire penală; 

❖ înaintează procurorului demersuri cu privire la anularea unor acte juridice nelegitime ale 

ofiţerului de urmărire penală. 

Rezultă că conducătorul urmăririi penale deține atribuții mai extinse, concrete, în urma cărora 

ar părea că ofițerul de urmărire penală se subordonează acestuia, însă dorim să remarcăm ideea că un 

ofițer de urmărire penală se poate subordona doar procurorului sau celui general, superior ierarhic, 

astfel în toate acțiunile sale ofițerul fiind independent. 

Materialele şi cauzele penale repartizate unui ofiţer de urmărire penală pot fi transmise altui 

ofiţer de urmărire penală în cazul: 

❖ transferării, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din funcţie a ofiţerului de 

urmărire penală, potrivit legii; 

❖ absenţei ofiţerului de urmărire penală, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi 

care împiedică rechemarea sa; 

❖ lăsării cauzei în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile; 

❖ constatării, din oficiu sau la plângere, a unei încălcări esenţiale a drepturilor persoanelor 

participante la procesul penal sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de 

administrare a probelor; 

În cauzele penale, atribuţiile de conducător al organului de urmărire penală le execută ofiţerul 

de urmărire penală din M.A.I., Serviciul Vamal, C.N.A., numit în modul stabilit de lege şi care 

acţionează în limitele competenţei sale. 

Ofiţerul este persoana care, în numele statului şi limitele competenţei sale, efectuează 

urmărirea penală în cauze penale şi exercită acţiuni prevăzute expres de lege. Atribuţiile acestuia sunt: 

❖ Asigură înregistrarea sesizării privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, atunci 

când sesizarea nu a fost înregistrată de conducătorul organului de urmărire penală. 

❖ Poartă răspundere pentru efectuarea urmăririi penale. 

❖ Propune procurorului de a înainta în instanţa de judecată demersul în vederea obţinerii 

autorizaţiei de efectuare a acţiunilor procesual penale, a măsurilor speciale de investigaţii sau măsurile 

procesuale de constrângere, care se efectuează doar cu autorizaţia judecătorului de instrucţie. 

❖ Citează şi audiază persoane în calitate de bănuit, parte vătămată, martori. 

❖ Cercetează şi fixează în modul stabilit, locul săvârşirii infracţiunii, efectuează percheziţiei, 

ridică obiecte şi documente, etc. 

❖ Înfăptuieşte toate măsurile de investigaţii cu privire la fapta social–periculoasă. 

❖ Adoptă ordonanţe referitor la cererile persoanelor participante la proces, în legătură cu 

cauza penală. 

❖ Soluţionează recuzarea interpretului, traducătorului, specialistului, expertului. 

❖ Prezintă procurorului, în scris, toate probele administrate. 

❖ Cerinţele ofiţerului de urmărire penală, legate de efectuarea urmăririi penale, în condiţiile 

legii, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice. În exercitarea atribuţiilor sale, el îşi 

alege mijlocul de realizare a acestora, excepţie fiind cazurile când legea prevede modalitatea 

executării. Dacă ofiţerul de urmărire penală nu este de acord cu decizia sau indicaţia conducătorului 

organului de urmărire penală ori a procurorului privind efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, 

atunci ofiţerul de urmărire penală o va contesta într-un termen de maxim 3 zile, înaintând procurorului 

care conduce urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior toate materialele care se referă la 

urmărirea penală, inclusiv şi obiecţiile sale scrise. 

Toate atribuțiile ofițerului de urmărire penală sunt stabilite în Codul de Procedură Penală. Și în 

cadrul urmăririi penale, ofiţerul de urmărire penală ia în mod independent hotărârile prin care dispune 

asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale, cu excepţia cazurilor când legea prevede încuviinţarea, 
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autorizarea sau confirmarea de către procuror ori, după caz, de către judecătorul de instrucţie. Relațiile 

dintre procuror și ofițerul de urmărire penală se întemeiază pe respectarea strictă a Codului de 

Procedură Penală. În cazul în care ofițerul nu este de acord cu deciziile sau cu indicațiile procurorului 

privind efectuarea unor acțiuni procesuale, ofițerul de urmărire penală are dreptul să conteste, în 

condițiile stabilite de Codul de Procedură Penală, procurorului ierarhic superior. (Codul Penal, Partea 

Specială, Titlul I, Urmărirea penală) 

La desfăşurarea urmăririi penale, ofiţerul de urmărire penală dispune asupra acţiunilor sau 

măsurilor procesuale, în condiţiile Codului de procedură penală, prin ordonanţă, rezoluţie sau proces-

verbal. Ordonanţele ofiţerului de urmărire penală emise, în condiţiile legii, în cauzele penale în care 

efectuează urmărirea penală sunt executorii pentru toate autorităţile publice, persoanele juridice, 

persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele fizice.  

Astfel, conform art.5 alin. (6) din legea nr.333 din 10.11.2006 cu privire la organizarea 

activității ofițerului de urmărire penală, neîndeplinirea cerinţelor ofiţerului de urmărire penală care 

derivă din atribuţiile lui, precum şi neprezentarea la citaţia acestuia, atrag răspunderea stabilită de 

legislaţie, ceea ce încă o data ne confirmă independența sa. 

3. Drepturile și obligațiile ofițerului de urmărire penală 

Fiind o persoană de drept, în numele statului și limitele competențelor sale, ofițerul de urmărire 

penală deține, de asemenea, drepturi și obligații, care trebuie cu strictețe respectate, în condiții normale 

și adecvate. 

Deci, drepturile ofițerului de urmărire penală sunt următoarele: 

• Cerinţele ofiţerului de urmărire penală legate de efectuarea urmăririi penale, în condiţiile 

legii, sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice. 

• În exerciţiul funcţiunii, ofiţerul de urmărire penală are dreptul: 

a) să sesizeze persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţi publice, întreprinderi, 

instituţii sau organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu privire la 

luarea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvârşirea infracţiunilor; 

b) să păstreze şi să poarte armă de foc, alte mijloace de apărare din dotare; 

c) să ceară compensarea, de către instituţia în care este constituit organul de urmărire penală, 

a tuturor cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu. 

• Ofiţerii de urmărire penală au dreptul la întemeierea unor organizaţii obşteşti ori la afiliere 

la astfel de organizaţii pentru reprezentarea intereselor lor, perfecţionare profesională şi apărarea 

statutului lor, cu excepţia cazurilor în care interdicţia este stabilită direct de legislaţie. 

• Ofiţerul de urmărire penală dispune şi de alte drepturi prevăzute de legislație. 

• Obligațiile acestuia țin de responsabilitatea și răspunderea asupra acțiunilor și funcției sale, 

în conformitate cu legea: 

a) să exercite atribuţiile de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia;  

b) să pornească urmărirea penală după înregistrarea sesizării despre comiterea infracţiunii şi 

verificarea informaţiei în cazul prezenţei indicilor infracţiunii şi, potrivit dispoziţiilor din Codul de 

procedură penală, să efectueze acţiuni de urmărire penală în vederea descoperirii infracţiunii şi fixării 

probelor care confirmă sau infirmă săvârşirea ei, să ia măsuri de asigurare a acţiunii civile sau a unei 

eventuale confiscări de bunuri dobândite ilicit;  

c) să primească plângeri sau denunţuri referitoare la infracţiunile săvârşite, pregătite sau în 

curs de pregătire, chiar şi în cazul în care cauza nu este de competenţa lui;  

d) să explice participanţilor la procesul penal drepturile şi obligaţiile lor;  

e) să examineze cererile şi demersurile participanţilor la procesul penal în condiţiile stabilite 

în Codul de procedură penală;  

f) să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi 

bunurilor părţii vătămate, a martorului sau a altor participanţi la proces, a membrilor de familie ai 

acestora ori ale rudelor apropiate dacă există temeiuri suficiente de a considera că pot fi ori sunt 

ameninţate cu moartea, cu aplicarea violenţei, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte 

ilegale;  

g) să respecte prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter 

lex:LPLP20030314122b
lex:LPLP20030314122b
lex:LPLP20030314122b
lex:LPLP20030314122b
lex:LPLP20110708133
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personal;  

h) să stabilească, în cursul urmăririi penale, cauzele şi condiţiile săvârşirii infracţiunii;  

i) să respecte regulamentul intern, disciplina muncii, normele de conduită şi ţinuta 

vestimentară stabilită;  

j) să aibă un comportament demn în societate şi să se abţină de la fapte ce ar compromite 

demnitatea şi onoarea de ofiţer de urmărire penală.  

• Ofiţerul de urmărire penală are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţie.  

• Neîndeplinirea de către ofiţerul de urmărire penală a obligaţiilor sale atrage răspunderea 

prevăzută de legislaţie.  

Toate aceste drepturi și obligații ale ofițerului de urmărire penală sunt înscrise și stipulate în 

Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală nr.333 – XVI din 10.11.2006, publicată în 

Monitorul Oficial nr.195-198/918 din 22.12.2016. 

De asemenea, pentru a accentua ideea de independența a ofițerului de urmărire penală, ținem să 

menționăm despre Hotărârea Guvernului nr.1224 din 09.11.2014 cu privire la organizarea formării 

profesionale continue, publicat în Monitorul Oficial nr.208-211 la 19.11.2004, care permite prin lege 

dezvoltarea profesională a oricărui cetățean din Republica Moldova. Astfel, ofițerul de urmărire penală 

are dreptul și este obligat să-și ridice nivelul de profesionalitate, întrucât atitudinea ofiţerului de 

urmărire penală față de studii şi de perfecţionarea profesională se ia în considerare la examinarea 

corespunderii funcţiei ocupate, la stimularea şi promovarea lui.  

 Nivelul înalt de pregătire profesională se asigură printr-un sistem de studii şi de ridicare a 

calificării care include stagierea în organele de urmărire penală ierarhic superioare şi pregătirea 

profesională în instituţiile şi centrele de perfecţionare specializate, în instituţiile de învăţământ superior 

cel puţin o dată la 4 ani.  

Instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a ofiţerului de urmărire penală au loc în 

instituţia în care este constituit organul de urmărire penală sau în instituţia la care este detaşat ofiţerul 

de urmărire penală.  

Din cele relatate mai sus, putem spune că gradul de independență se află în concordanță cu 

nivelul de profesionalitate a ofițerului de urmărire penală, întrucât funcția sa presupune implicare 

maximă, transparență și inconformism, astfel crește nivelul de productivitate, ceea ce reflectă, în 

consecință, rezultate performante și sporite. În așa fel, independența joacă un rol important în profesia 

sa, întrucât nu poate exista o productivitate în momentul în care se încearcă fraudarea, nerespectarea 

regulamentelor sau legilor, precum ar fi coruperea activă/pasivă, subordonarea ofițerului de urmărire 

penală unor persoane, care nu fac parte din Conducerea Organului de Urmărire Penală și dețin 

controlul acțiunilor oferind ordine acestuia, pe cale nelegitimă, în favoarea unor acțiuni ilegale.  

De asemenea, prin prisma acestei teme dorim să menționăm despre eficacitatea activităților 

desfășurate de către organul de urmărire penală și specialiștii ce activează în cadrul MAI. Astfel, 

printre legi și regulamente observăm și soluții. V. Cerba, fiind conducător al grupului de lucru privind 

reformarea Poliției, a propus un șir de soluții privind independența ofițerului de urmărire penală și 

trecerea la noi criterii de apreciere a activităților organelor de poliție, ca în rezultat să ne dezicem de 

practica nocivă sovietică care ducea la abuzuri, manipulări și tăinuiri ale crimelor. Astfel, dumnealui 

vine cu ideea că acţiunile de transformare a actualului sistem poliţienesc din Republica Moldova ar 

trebui orientate spre determinarea obiectivelor de perspectivă ale etapei de tranziţie spre statul de 

drept, pentru a-i conferi aparatului stabilitate şi eficienţă. [3, p. 1-4] 

Considerând faptul că astăzi 10  decembrie 2019, marcăm Ziua Internațională a Drepturilor 

Omului, prin care, noi viitorii juriști, venim să susținem  independența justiției Republicii Moldova, 

doresc să citez art.10 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, care prevede că orice persoană  

are dreptul, în deplină egalitate, să fie  ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi 

imparţial, care va  hotărî  fie  asupra  drepturilor şi  obligaţiilor  sale,  fie  asupra temeiniciei oricărei 

acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei. Astfel, pentru neîncălcarea și menținerea echității în 

societatea noastră e nevoie de independența fiecăruia dintre cei care luptă pentru drepturile omului. În 

cazul ofițerului de urmărire penală, independența este factorul primordial în desfășurarea activității 

sale, efectele acesteia generând încrederea societății. 
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REZUMAT 

Republica Moldova, ca stat de drept, funcționează datorită instituțiilor sale fundamentale, care 

se constituie în sisteme, având atribuții specifice, dar care, în același timp, interacționează permanent. 

În acest sens, sistemul organelor polițienești are un rol important în apărarea valorilor fundamentale 

ale statului precum: securitatea publică și națională, asigurarea ordinii publice, apărarea drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor, protecție civilă, etc. Domeniului dreptului polițienesc i se atribuie o 

atenție deosebită dat fiind faptul că locuim într-o țară democratică și avem nevoie de o administrare 

eficientă, care să ne asigure legalitatea în procesul de protecție a drepturilor și intereselor legale ale 

cetățenilor. 
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SUMMARY 

The Republic of Moldova as a rule of law works because of its fundamental institutions, which 

are constituted in systems, having specific attributions but which at the same time interact 

permanently. In this sense, the system of police bodies plays an important role in defending the 

fundamental values of the state, such as: public and national security, ensuring public order, defending 

the fundamental rights of citizens, civil protection, etc. The field of police law is given special 

attention given the fact that we live in a democratic country and we need an efficient administration to 

ensure our legality in the process of protecting the legal rights and interests of citizens. 

Key words: police, justice, atrocities, responsibility, authority. 

 

„Ori de câte ori ai vrea să te abați cât  

de puțin de la lege, un polițist s-a întâmplat  

să fie prin apropiere și să te vadă.” 

     (Edward A. Murphy) 

Introducere 

Conform art. 2 al  Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului „Poliţia este o 

instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are 

misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, 

asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a 

infracţiunilor şi contravenţiilor”. [2] În cadrul acestui articol, ne propunem ca scop efectuarea unui 

studiu asupra personalului Poliției ca element esențial în cadrul asigurării unei justiții echitate și 

eficiente, cât și importanța și rolul acestuia într-un stat de drept. La elaborarea acestui articol ne - am 

ghidat de legislația în vigoare ce reglementează domeniul dreptului polițienesc, manual din cadrul 

disciplinei „Organele de ocrotire a normelor de drept”, cât și de doctrina națională și internațională. 

1) Polițistul: subiect al activității polițienești. 

Constituţia Republicii Moldova stipulează că suveranitatea naţională aparține poporului 

Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele 

stabilite de Constituţie. Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, niciun grup social,         

niciun partid politic sau o alta formațiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. 

[1] 

Din prevederile art. 2 al Constituției Republicii Moldova constatăm că dreptul polițienesc este 

una din instituțiile statului care își exercită unul din aspectele cele mai caracteristice ale suveranității 

statului și anume dreptul de constrângere, pe care statul îl are în raport cu comunitatea. 

Pe plan internaţional, noţiunea de poliţist a fost definită în 1979 prin Rezoluţia Adunării 

Generale a ONU nr. 14169, care a adoptat Codul de conduită/comportament al poliţistului, astfel: 

„Termenul de poliţist include toţi oamenii legii, numiţi sau aleşi, care execută puteri poliţieneşti, în 

special, puterea de a aresta şi reţine. Statutul special este conferit poliţistului de îndatoririle şi riscurile 

deosebite, de portul armei şi de celelalte diferenţieri prevăzute în lege. Exercitarea profesiei de poliţist 

implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite faţă de alte profesii. Ca orice altă profesie, cea de 

poliţist îşi are rigorile ei. Pe lângă statutul şi regulamentele instituţiei din care face parte, poliţistul se 

conformează unor legi nescrise, dar bine definite, pe care trebuie să le respecte necondiţionat. [7, p. 

270] 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului, personalul Poliţiei se construite din poliţişti, funcţionari publici, salariaţi civili şi personal 

de deservire tehnică. În limitele competenţelor stabilite de legislaţie, poliţistul este investit cu 
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împuterniciri pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevăzute de legea în 

vigoare. Poliţistul este funcţionar public cu statut special, care se aplică şi angajaţilor subdiviziunilor 

subordonate Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuţiile Poliţiei, conform prevederilor 

legii, precum şi corpului profesoral didactic din cadrul catedrelor cu discipline de specialitate 

poliţienească din cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Subdiviziunile 

subordonate MAI, în cadrul cărora se instituie funcţii poliţieneşti, sunt Specificate în Regulamentul 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat de Guvern. [2] 

În opinia noastră, polițistul este funcționarul public cu statut special, investit prin lege cu 

atribuții speciale, dispune de drepturi și îndeplinește obligații în limitele competenței și conform 

funcției deținute. Polițistul prin acțiunile și conduita sa creează prestigiul instituției din care face parte, 

în acest sens considerăm că acesta trebuie să aibă o reputație ireproșabilă, o conduită care să inspire 

încredere și siguranță, un vocabular bogat și un limbaj corect, să fie o persoană responsabilă și serioasă 

și corectă cu raporturile cu populația pentru a primi sprijinul și colaborarea în exercitarea funcțiilor 

polițienești.  

Potrivit prevederilor art. 2 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 

[3] „funcţionar public – persoană fizică numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică”, în 

aceste condiții concludem că polițistul este un funcționar public al Poliției. 

Pe timpul și în legătura cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul este investit cu 

autoritate publică, fapt ce este indisolubil legat cu funcția ce o exercită și atribuțiile ce îi revin, cu 

scopul de a efectua o muncă eficientă, însă acesta nu poate în mod arbitrar și în scopuri personale să se 

folosească de exercițiul autorității publice. 

Polițistul își desfășoară activitatea în interesul și sprijinul comunității și a instituțiilor statului, 

iar în activitatea sa acesta se ghidează de următoarele principii:   

• principiul legalității; 

• principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

• principiul imparțialității; 

• principiul nediscriminării;  

• principiul transparenței;  

• principiul profesionalismului; 

• principiul răspunderii personale. 

Polițistul este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și 

legile țării, jurământul de credință, prevederile regulamentelor de serviciu și să îndeplinească 

dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. El răspunde, în condițiile 

legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu. 

Statutul polițistului ca angajat al unei instituții de stat are o triplă determinare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Îndatoririle și drepturile funcționarului de poliție 

Declaraţia cu privire la poliţie, adoptată în 1979 de către Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Funcțională - ce reflectă profesia și tipul de activitate realizat;  

 

Ierarhică - raportat la postul pe care angajatul îl ocupă, la sfera 

competenților și responsabilităților ce-i sunt atribuite.  

 

Personală sau informală - ce reflectă cunoștințele, calitățile, 

aptitudinile și deprinderile angajatului.  
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Europei, Rezoluţia 690 (1979), prevede că „Funcţionarul de poliţie trebuie să aibă o pregătire generală 

şi profesională profundă, înaintea şi în timpul serviciului său, aşa cum ar fi învățământul adecvat în 

materie de probleme sociale, de drepturile publice/drepturi ale omului, în special în ceea ce priveşte 

CEDO”. [5, p. 202] 

Din punct de vedere al structurii interne, Poliția prin intermediul unor activități concrete își 

îndeplinește scopurile principale. Astfel, din momentul investirii în funcție, activitățile unui polițist 

devin obligații individuale, în același timp pe lângă obligațiile individuale polițistul fiind funcționar 

public și reprezentant al puterii executive, în conformitate cu legislația are un șir de obligații generale: 

• să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte;  

• să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;  

• să fie loial autorităţii publice în care activează;  

• să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate si promptitudine, în spirit de iniţiativă şi 

colegialitate toate atribuţiile de serviciu;  

• să păstreze, în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea în 

legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei publice, cu 

excepţia informaţiilor considerate de interes public;  

• să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege;  

• să respecte regulamentul intern. 

Obligațiile generale ale polițistului sunt completate cu obligațiile individuale care sunt necesare 

pentru realizarea eficientă a îndatoririlor de serviciu și care, în mod direct, reies din conținutul funcției 

deținute. Fiecare poliţist activează în numele statului, îşi exercită atribuţiile, dispune de drepturi şi 

îndeplineşte obligaţiile, care îi revin, potrivit legii, în limitele competenţei şi conform funcţiei deţinute. 

Astfel, în conformitate cu art. 26 al Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, [2] 

poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi al 

instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, fiind obligat: 

a) să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să aibă 

comportament demn şi respectuos pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care încalcă legile; 

b) să se conducă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de legislaţie, asigurând îndeplinirea 

sarcinilor ce stau în faţa Poliţiei; 

c) să execute la timp şi întocmai atribuţiile conform funcţiei deţinute; 

d) să manifeste, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, iniţiativă şi perseverenţă, obiectivitate 

şi imparţialitate; 

e) să execute ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile superiorilor; 

f) să păstreze secretul de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 

g) să protejeze informaţiile privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

h) să perfecţioneze în permanenţă nivelul său de pregătire profesională; 

i) să depună declarația de avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de 

lege; 

j) să declare orice donaţie, directă sau indirectă, primită în legătură cu exercitarea funcţiei; 

k) să respecte prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind 

evaluarea integrităţii instituţionale; [4] 

l) să se adreseze unei persoane doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcţiei, gradului 

special şi a numelui, legitimându-se în acest sens cu legitimaţia de serviciu; 

m) să informeze persoana căreia i se adresează despre scopul şi motivul adresării; 

n) în cazul aplicării unor măsuri de natură să restrângă drepturile şi libertăţile persoanei, să 

aducă la cunoştinţa acesteia cauza şi temeiurile de aplicare a măsurilor de rigoare, precum şi drepturile 

şi obligaţiile apărute în aceste condiţii; 

o) să aibă o atitudine responsabilă faţă de legitimaţia de serviciu, arma, mijloacele speciale 

din dotare şi faţă de alte bunuri transmise în scopul exercitării atribuţiilor; 

p) la eliberarea din serviciu şi la suspendarea din funcţie, să predea legitimaţia de serviciu, 
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arma cu muniţia aferentă şi mijloacele speciale din dotare. 

Pe lângă obligațiile de serviciu ale polițistului acesta dispune și de unele împuterniciri 

prevăzute de legislație care la fel sunt de ordin general și individual, în acest sens vom enumera câteva 

din acestea care stau la baza activității polițistului:  

a) să solicite persoanelor, inclusiv persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor publice, 

respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar, în caz de necesitate, pentru asigurarea 

respectării cerinţelor legale să intervină prin aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale sau a armei de 

foc din dotare, în condiţiile stabilite de lege;  

b) să exercite drepturile ce rezultă din procedura penală sau contravenţională în cazul în care 

poliţistul exercită funcţia respectivă în cadrul procesului;  

c) să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori dacă sunt indicii că 

acestea pregătesc sau au săvârșit o faptă ilicită sau prejudiciabilă, precum și a persoanelor care solicită 

intrarea într-un perimetru restricţionat;  

d) să efectueze controlul corporal preventiv asupra persoanei reţinute, precum şi asupra 

persoanei participante la întruniri publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, 

produse ori cu substanţe periculoase, precum şi al bagajului acesteia;  

e) să efectueze controlul corporal preventiv asupra persoanei care se află în stare de 

inconştienţă şi este necesară identificarea acesteia, precum şi al bagajului acesteia;  

f) să efectueze imprimări audio şi video, să fotografieze persoanele care încalcă ordinea 

publică;  

g) să folosească gratuit mijloacele de informare în masă în scop de prevenire a tulburărilor 

grave ale ordinii publice sau a altor situaţii excepţionale;  

h)să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unităţile de transport 

conform normelor stabilite;  

i) să reţină persoanele în condiţiile stabilite de legislaţie, cu explicarea drepturilor acestora; etc. 

3) Responsabilitatea și răspunderea funcționarului de poliție 

Termenul „răspundere”, utilizat în drept, derivă din verbul latin „respondere” ceea ce înseamnă 

a răspunde, dar mai presupune și faptul de a plăti o îndatorire sau o sarcină. În doctrina moldovenească 

cât și cea română nu găsim o definiție unică și exacta a răspunderii juridice, astfel deducem că 

răspunderea juridică presupune aprecierea comportamentului uman și a consecințelor ce urmează prin 

aplicarea conștientă a prevederilor normelor sociale precedate de posibilitatea organelor competente 

ale statului de a aplica unele măsuri de constrângere pentru comportamentul antisocial și repararea 

prejudiciului ce a survenit în urma acestui comportament. În ceea ce privește răspunderea juridică s-au 

format două puncta de vedere și anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălcarea dispoziţiilor legale prin săvârşirea unei fapte ilicite de către poliţist în legătură cu 

serviciul poate atrage, după caz, răspundere penală sau disciplinară. Totodată, dacă prin faptă s-a 

răspunderea juridică reprezintă reacţia dc 

răspuns a statului la faptele ilegale care 

constă în aplicarea măsurilor de 

constrângcre statală drept realizarea 

sancţiunilor de drept;  

 

raspunderea juridică este obligaţia de 

drept a delincvenţilor de a suferi efectul 

măsurilor de constrângere statală care 

condamnă fapta ilicită a acestuia, 

săvârșită cu vinovăţie şi care constă în 

restricţii cu caracter personal sau 

patrimonial.  
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produs o pagubă materială unităţii din care face parte poliţistul sau terţelor persoane, poate interveni 

răspunderea materială a poliţistului. [6, p. 169] 

Astfel, răspunderea penală și disciplinară a polițistului se deosebește de răspunderea materială 

prin înseși caracterul acestor forme de răspundere. În acest sens, răspunderea penală și disciplinară 

poartă un caracter educativ-sancționator, iar răspunderea materială poartă un caracter educativ-

reparator. 

Polițistul, fiind membru al societății și cetățean, poate răspunde juridic pentru faptele sale ilicite 

care nu au legătură cu atribuțiile sale de serviciu, dar, dacă faptele ilicite sunt comise în timpul sau în 

legătură cu serviciul acestuia, dânsul poate fi antrenat pentru răspundere disciplinară (de exemplu, 

dacă a încălcat prevederile regulamentului intern sau a comis unele abateri în legătura cu efectuarea 

atribuțiilor de serviciu), administrativă (pentru săvârșirea faptelor ilicite prevăzute de lege drept 

contravenții), materială (pentru anumite prejudicii material cauzate de către angajat) sau penală (pentru 

anumite fapte ilicite care constituie infracțiuni, prezentând un anumit grad de pericol social). 

Ansamblul de norme care reglementează actele, faptele, acțiunile sau inacțiunile săvârșite de 

către polițist în cadrul activității sale sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, sancțiunile 

și normele de procedură corespunzătoare formează răspunderea disciplinară.  

Polițistul răspunde administrativ atunci când săvârșește o faptă ilicită în legătură cu exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, această faptă fiind prevăzută de lege drept contravenție. Pentru aceeaşi 

contravenţie legea nu admite aplicarea cumulativă a 2 sancţiuni administrative, de exemplu, 

avertisment şi amendă. Se admite aplicarea cumulativă a amenzii cu confiscarea atunci când legea 

prevede măsura suplimentara a confiscării. 

Răspunderea materială este o formă a răspunderii juridice şi constă în obligarea poliţiştilor de a 

repara o pagubă materială directă, certă şi actuală cauzată unităţii în care aceştia îşi desfăşoară 

activitatea sau unor terţe persoane şi la a cărei despăgubire a fost obligat Ministerul Afacerilor Interne, 

ca urmare a unei fapte ilicite, comise cu vinovăție. 

Cea mai severă formă a răspunderii juridice este răspunderea penală care constă în dreptul 

organelor competente de a aplica măsuri de constrângere împotriva persoanei vinovate de comiterea 

unei infracțiuni și de a-l pedepsi. Poliţistul răspunde penal ori de câte ori acţiunea sa, săvârşită cu 

vinovăţie, pune în pericol ori vatămă valorile sociale, ocrotite de legea penală.  

Responsabilitatea juridică a funcţionarului de poliţie, ca subiect al administrării, poate f1 

definită ca o atitudine conştientă şi deliberată de asumare de către individ a unor răspunderi şi riscuri 

faţă de modul de executare a obligaţiilor, potrivit funcţiei poliţieneşti deţinute, excluderea abuzului de 

împuterniciri oferite, conformarea regulilor de conduită, stabilite în domeniul serviciului, contribuţia 

conştientă la atingerea scopului ce stă în faţa autorităţii poliţieneşti în care el deţine funcţia. [8, p. 129] 

Dacă în activitatea sa polițistul își exercită atribuțiile de serviciu conform funcției deținute, în 

conformitate cu prevederile legislative, este responsabil de executarea legală și eficientă a obligațiilor 

și împuternicirilor sale de serviciu față de el nu pot fi aplicate niciun fel de măsuri de constrângere 

statală. În schimb, exprimarea de mulțumiri, acordarea de premii, expunerea fotografiei pe Panoul de 

onoare, decorarea cu insigne de Poliție sau ale Ministerului Afacerilor Interne, desemnare a diplomelor 

de onoare, decorarea cu arme cu încrustarea textului de decorare, includerea în Cartea de onoare a 

Poliției, pot stimula starea de responsabilitate a polițistului și reprezintă o încurajare pentru personalul 

Poliției. 

Concluzii. În rezultatul investigațiilor complexe ale aspectelor constituționale ale statutului 

juridic al polițistului în Republica Moldova am dedus următoarele concluzii principale: Poliția poate fi 

definită ca sistem de formațiuni, inclusive armate, ale puterii executive, destinate să apere viața, 

sănătatea, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, averea, interesele societății și statului de 

atentate și acțiuni ilegale și grevate prin lege cu dreptul aplicării nemijlocite, în caz de necesitate, a 

măsurilor de constrângere. Poliția este un organ armat de drept al autorităților publice, chemat să apere 

viața, sănătatea și libertățile cetățenilor, interesele societății și ale statului de atentate criminale și de 

alte atacuri nelegitime. Legislația din majoritatea țărilor democratice și instrumentele juridice 

internaționale califică poliția drept organ de protecție a dreptului. Esența dreptului este însă de a 

proteja cetățenii aflați sub autoritatea sa. Astfel, poliția protejează cetățeanul, prin respectarea strictă a 

legislației. Anume în această consecutivitate, direct și indirect, poliția este un garant al drepturilor 
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omului și al securității publice. 
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REZUMAT 

Justiția penală îndeplinește un rol esențial în funcționarea normală a tuturor instituțiilor unui 

stat de drept. Procuraturii, în general, dar și procurorului, în particular, îi revine un rol fundamental în 

asigurarea funcționării corecte a justiției penale. Pentru atingerea nivelului corespunzător de eficiență a 

sistemului procuraturii, procurorul trebuie să posede un înalt nivel de pregătire profesională și să 

manifeste independență în activitatea sa.  
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SUMMARY 

Criminal justice plays an essential role in the normal functioning of all institutions of a state 

law. The prosecutor's office in general, but also the prosecutor in particular, plays a fundamental role 

in ensuring the proper functioning of criminal justice. In order to reach the appropriate level of 

efficiency of the prosecution system, the prosecutor must possess a high level of professional training 

and show independence in his activity. 

Key words: prosecutor, prosecutor’s office, general principles, independence, ethics, sanction. 

 

Introducere 

Procuratura reprezintă unul din principalele instrumente de asigurare a funcționării corecte a 

justiției penale în stat.  

Procuraturii, pe lângă atribuțiile ce țin de conducerea, exercitarea urmăririi penale și 

reprezentarea învinuirii în instanța de judecată, îi revin atribuții de control la desfășurarea unui proces 

penal – activitatea specială de investigații, înregistrarea sesizărilor despre săvârşirea sau pregătirea 

săvârşirii unor infracţiuni ș.a.  

Pe lângă cele menționate, Procuratura Republicii Moldova asigură asistența juridică 

internațională în materie penală și colaborarea internațională în domeniul său de activitate și participă 

la implementarea unitară a politicii naționale și internaționale a statului în materie penală. [1] 

În acest context, procurorilor le revine rolul central în asigurarea funcționării corecte și 

eficiente nu doar a sistemului procuraturii, ci și a celorlalte instituții de drept în stat. Din acest motiv, 

asigurarea independenței procurorului în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale de serviciu reprezintă 

un obiectiv primordial al legiuitorului.  

Scurtă privire istorică 

În Moldova, activitatea Procuraturii a fost creată prin Regulamentul din 23 iulie 1812, privind 

instituirea administraţiei provizorii. Instituţia Procuraturii era un element nou pentru sistemul de drept 

existent în Moldova. Procuratura a fost copiată după modelul rusesc cu unele modificări în ordinea 

numirii procuratorilor. A fost schimbată şi denumirea de procuror – în Moldova, acestuia i se zicea 

procurator. În mai 1818, pe lângă Guvern a fost desemnat un procurator regional, iar în judeţe 

procuratori de judeţ. De asemenea, au fost instituite procuraturile judeţene şi aprobate statele de 

funcţionari. 

Procurorului provinciei i se supuneau procuratorii de judeţ. Ei trebuiau să se conducă în 

activitatea lor de regulile stabilite în Rusia pentru procuratorii guberniali şi cei judeţeni (numiţi 

strepcii), în conformitate cu instrucţiunile date. Procuratorii vegheau ca instituţiile să activeze în limita 

competenţei lor. Ei aveau dreptul să controleze activitatea oricărei instituţii şi, în caz de depistare a 

unor încălcări, să ceară înlăturarea lor. Dacă instituţia sesizată nu înlătura neajunsurile, procuratorul 

era obligat să raporteze guvernatorului plenipotenţiar. 

Procuratorii supravegheau instanţele judiciare. Dacă erau descoperite unele încălcări în 

examinarea dosarelor, ei aveau dreptul de a suspenda executarea hotărârii luate de către instanţă. 

Procuratorii nu participau la procesele civile, cu excepţia proceselor unde reclamat sau pârât era 

statul, când procuratorul apărea în calitate de apărător al statului. 

În procesele penale procuratorul contribuia la descoperirea infracţiunii. Procuratorul nu 

participa la deliberare şi la luarea deciziilor. 

După instaurarea puterii sovietice la 2 august 1940 a fost creată Procuratura R.S.S.M., 

procuraturile de judeţ Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău, Orhei şi Soroca; procuraturile oraşelor Chişinău, 

Bălţi, Bender şi Tiraspol, procuraturile a 60 de raioane. 

În perioada 1941-1944 atât Procuratura R.S.S.M., cât şi cele judeţene, orăşeneşti, raionale n-au 

funcţionat, activitatea organelor Procuraturii a fost orientată în lupta împotriva fascismului. Prin ucazul 

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 22 iunie 1941, odată cu declararea stării de război, 

colaboratorii Procuraturii fie că s-au înrolat în armată, fie au continuat supravegherea ordinii publice, 

disciplinei de muncă, drepturilor şi intereselor militarilor şi a familiilor lor etc. 



 

107 
 

La 16 octombrie 1947 au fost desfiinţate şi lichidate procuraturile judeţelor Bălti, Bender, 

Cahul, Chişinău, Orhei şi Soroca. Drept urmare, procuraturile orăşeneşti şi raionale au fost 

subordonate nemijlocit Procuraturii R.S.S.M. 

Odată cu adoptarea Constituţiei U.R.S.S. (1977) şi a Constituţiei R.S.S.M. (1978) s-au întărit 

considerabil poziţiile Procuraturii. Spre deosibire de constituţiile precedente, Procuraturii i se consacră 

un întreg capitol, în care se conţin principiile de organizare şi funcţionare, în special independenţa de 

oricare alte organe. 

Ideile consfinţite în Constituţie şi-au găsit concretizare şi dezvoltare în Legea cu privire la 

Procuratura U.R.S.S., adoptată la 30 noiembrie 1979, unde s-au păstrat domeniile de supraveghere, au 

fost lărgite considerabil limitele supravegherii de procuror, concomitent fiind delimitate atribuţiile 

organelor Procuraturii Generale a U.R.S.S. şi a procuraturilor ierarhic inferioare. [2] 

La momentul dobândirii suveranităţii, Moldova a moștenit de la sistemul sovietic organizarea 

instituţiei Procuraturii, statuată de legea specială din 1992, unele elemente ale căreia se menţin și în 

prezent. [3] 

Noțiuni generale 

Actuala redacție a Constituției Republicii Moldova definește instituția procuraturii în art. 124 

alin. (1) în felul următor: „Procuratura este o instituţie publică autonomă în cadrul autorităţii 

judecătoreşti, ce contribuie la înfăptuirea justiţiei, apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 

legitime ale persoanei, societăţii şi statului prin intermediul procedurilor penale şi al altor proceduri 

prevăzute de lege.” 

O altă definiție legală este dată de legiuitor în art. 1 al Legii Nr. 3 „Cu privire la Procuratură” 

din  25.02.2016: „Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești 

care, în procedurile penale și în alte proceduri prevăzute de lege, contribuie la respectarea ordinii de 

drept, efectuarea justiției, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și ale societății.” 

Principalul element funcțional al instituției date este procurorul. Acest fapt este stabilit în art. 

124 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, conform căruia atribuțiile Procuraturii sunt exercitate 

de procurori. O prevedere mai largă, în acest sens, se regăsește și în  Regulamentul Procuraturii din 24 

septembrie 2016. Astfel, conform capitolului I alin. (3), Procuratura îşi exercită atribuţiile prin 

procurori, care activează în condiţiile legii în cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor specializate 

şi teritoriale. 

Constituția Republicii Moldova nu oferă o definiție legală a termenului „procuror”.   

Dicționarul explicativ al limbii române oferă următoarea definiție: procuror – membru al 

procuraturii, care supraveghează justa aplicare a legilor și care reprezintă interesele statului într-un 

proces. [4] 

Această definiție este una incompletă, deoarece definește noțiunea de „procuror” în sens 

restrâns. În sens larg, conform art. 2 al Legii Nr. 3 „Cu privire la Procuratură” din  25.02.2016, 

„Procurorul este persoana cu funcție de demnitate publică care exercită atribuțiile Procuraturii, 

prevăzute de Constituție, de prezenta lege, de alte acte legislative și de tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte, și este numit în această funcție în modul prevăzut de prezenta lege.”  

Procurorul. Independența procuraturii, ca instituție a statului, este garantată de legiuitor în art. 

3 alin. (3) a Legii „Cu privire la Procuratură”, stipulând: „Procuratura este independentă de puterile 

legislativă, executivă și judecătorească, de orice partid politic sau organizaţie social-politică, precum și 

de oricare alte instituții, organizații sau persoane. Imixtiunea în activitatea Procuraturii este interzisă.” 

Este însă de menționat faptul că legiuitorul nu împiedică colaborarea procuraturii cu celelalte 

organe de drept ale statului, acest drept fiind consfințit în articolul citat mai sus: procuratura 

cooperează cu alte autorități pentru realizarea funcțiilor prevăzute de prezenta lege.  

Procurorului, ca element funcțional al sistemului procuraturii, la fel i se garantează 

independența în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor stabilite de lege.  

Garanții de independență. Conform art. 3 alin. (4) a Legii „Cu privire la Procuratură”, 

procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, imparțialității, rezonabilității, 

integrității și independenței procesuale, care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent și 

unipersonal decizii în cauzele pe care le gestionează. 

Aceste principii sunt consfințite și de codul de etică al procurorului din 27 mai 2016, cu 
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modificările ulterioare. În acest sens, punctul 6.2 prevede instrucțiuni detaliate cu privire la condițiile 

obligatorii pentru fiecare procuror în vederea asigurării realizării principiului independenței:  

1) Procurorul trebuie să-şi exercite atribuţiile în mod independent, imparţial, onest, 

ireproşabil, dând dovadă de o înaltă ţinută morală şi maximă corectitudine şi să contribuie la realizarea 

eficientă şi efectivă a actului de justiţie. Independenţa nu este un privilegiu sau o prerogativă conferită 

procurorilor în interes personal, ci o garanţie a unei justiţii echitabile, imparţiale şi efective, care 

protejează interesul public şi privat în societate; 

2) Procurorul trebuie să fie independent în luarea deciziilor şi în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu, asigurând respectarea principiilor separării puterilor în stat, legalităţii, independenţei 

instituţionale şi responsabilităţii; în activitatea procurorului nu se admit acțiuni de lobby, imixtiuni sau 

influenţe din exterior, inclusiv din partea celor care activează în politică, economie, finanţe, culte sau 

media; 

3) Procurorul trebuie, în luarea deciziilor, inclusiv a celor discreţionare, să acţioneze în mod 

independent şi imparţial în conformitate cu legea, respectând prevederile prezentului Cod şi ale tuturor 

actelor departamentale şi interdepartamentale; 

4) Procurorul trebuie să ia decizii bazate pe evaluarea imparţială şi obiectivă a probelor, 

ţinând cont de toate circumstanţele pertinente ale cauzei, să-şi îndeplinească atribuţiile fără teamă, 

favoritism sau prejudecăţi;  

5) Procurorul trebuie să nu folosească prerogativele funcţiei pentru a influenţa deciziile altor 

instituţii sau persoane care activează atât în domeniul public, cât şi în cel privat; 

6) Procurorul trebuie să nu facă parte din partide, mișcări sau formaţiuni social-politice ori să 

desfăşoare activităţi cu caracter politic sau, care nefiind politice, cheamă la schimbarea orânduirii 

politice existente, iar, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice 

mod, a convingerilor sau viziunilor lui politice; 

7) Procurorul trebuie să nu execute indicaţiile sau solicitările politicienilor, ale persoanelor cu 

funcții de demnitate publică, ale funcţionarilor de stat şi ale reprezentanţilor instituţiilor de drept, dacă 

acestea sunt contrare legislaţiei, altor acte normative sau principiilor prezentului Cod, cu excepţia 

indicaţiilor scrise ale procurorului ierarhic superior, date în strictă conformitate cu legea. În cazul, în 

care va primi asemenea indicaţii sau solicitări, să informeze imediat procurorul ierarhic superior, iar, în 

caz dacă această indicaţie sau solicitare conţine elementele unei infracţiuni, să se autosesizeze. 

8) Procurorul trebuie să promoveze şi să apere independenţa profesiei. Să sesizeze Consiliul 

Superior al Procurorilor pentru orice faptă de natură să afecteze independenţa, imparţialitatea sau 

reputaţia profesională. 

În acest sens, mai pot fi menționate un șir de prevederi din Legea „Cu privire la Procuratură”. 

Astfel, art. 3 alin. (5) prevede că independența procesuală a procurorului este asigurată prin garanții 

care exclud orice influență politică, financiară, administrativă sau de altă natură asupra procurorului 

legată de exercitarea atribuțiilor sale. 

Capitolul VI a Legii „Cu privire la Procuratură” prevede expres condițiile și modul de garantare 

a independenței procurorului. În cuprinsul capitolului sunt prevăzute două articole în acest sens. Astfel, 

conform art. 33 alin. (1), independența procurorului este asigurată prin: 

a) determinarea strictă, prin lege, a statutului procurorului, delimitarea atribuțiilor 

Procuraturii, a atribuțiilor și a competențelor procurorului în cadrul exercitării funcțiilor Procuraturii; 

b) procedurile de numire, de suspendare și de eliberare din funcție; 

c) inviolabilitatea lui; 

d) discreția decizională a procurorului în exercițiul funcției, acordată prin lege; 

e) stabilirea, prin lege, a interdicției privind imixtiunea altor persoane sau autorități în 

activitatea procurorului; 

f) asigurarea mijloacelor adecvate pentru funcționarea Procuraturii, crearea condițiilor 

organizatorice și tehnice favorabile activității acesteia; 

g) asigurarea materială și socială a procurorului ș.a.  

O importanță deosibită îl prezintă și alin. (3), conform căruia, în cazul în care deciziile luate de 

procuror sunt ilegale, acestea pot fi anulate motivat de către procurorul ierarhic superior. 

Art. 34 integral este dedicat inviolabilității procurorului: 
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1) Inviolabilitatea procurorului asigură garanții de protecție împotriva oricăror intervenții și 

imixtiuni în activitatea acestuia. 

2) Pătrunderea în locuința sau în încăperea de serviciu a procurorului, în mijlocul de transport 

personal sau de serviciu, efectuarea la fața locului a controlului, percheziției sau ridicarea obiectelor, 

interceptarea convorbirilor telefonice, percheziția corporală, controlul și ridicarea corespondenței, a 

obiectelor și a documentelor care aparțin procurorului se admit numai în condițiile prevăzute de lege. 

3) Procurorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru declarațiile făcute cu respectarea 

eticii profesionale. 

4) Urmărirea penală împotriva unui procuror poate fi pornită numai de către Procurorul 

General. Concomitent cu pornirea urmăririi penale, Procurorul General sesizează Consiliul Superior al 

Procurorilor în vederea începerii procedurii disciplinare. 

5) Urmărirea penală împotriva Procurorului General poate fi pornită doar de către procurorul 

desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor. 

O garanție nu mai puțin importantă a independenței procurorului pot fi considerate și măsurile 

de încurajare. Conform art. 35 alin. (1), procurorii pot fi încurajați pentru îndeplinirea impecabilă a 

atribuțiilor de serviciu, pentru succese remarcabile în activitate sau pentru anumite acțiuni pătrunse de 

spirit de sacrificiu.  

Măsuri de încurajare constituie:  

a) exprimarea unei mulțumiri; 

b) oferirea unui cadou simbolic; 

c) acordarea unui premiu; 

d) acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor. 

Pentru merite deosebite în serviciu, procurorii pot fi propuși spre decorare cu distincții de stat. 

Sancțiuni. Garantarea independenței procurorului presupune atât mijloace pozitive, cât și 

anumite măsuri negative – sancțiuni.  

Sancțiunile care pot fi aplicate unui procuror în cazul unor abateri în exrcitarea funcției se pot 

clasifica în două categorii: răspundere disciplinară și răspundere patrimonială. Răspunderea se 

stabilește în dependență de gradul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii care constituie abatere. De 

altfel, însăși clasificarea răspunderii în modul menționat se realizează conform aceluiași criteriu. În 

acest sens, răspunderea disciplinară survine în cazul unor încălcări cu un grad prejudiciabil redus în 

raport cu răspunderea patrimonială, care survine, de obicei, în cazul săvârșirii de către procuror a unei 

infracțiuni.  

Răspunderii procurorului îi sunt dedicate secțiunile 2 și 3 ale capitolului VII din Legea „Cu 

privire la Procuratură”.  

Răspunderea disciplinară. Legea prevede că răspunderii disciplinare sunt supuși atât procurorii 

care își exercită funcția, cât și procurorii care și-au încetat raporturile de serviciu. [1] Această 

prevedere denotă importanța deosibită și complexitatea răspunderii morale de care trebuie să dea 

dovadă persoana care aspiră sau deja exercită funcția de procuror.  

Art. 38 a Legii Nr. 3 prevede expres abaterile disciplinare care atrag răspunderea disciplinară:  

a) îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu; 

b) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat 

de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept; 

c) imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervențiile de orice natură pe lângă 

autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni; 

d) împiedicarea intenționată, prin orice mijloace, a activității Inspecției procurorilor; 

e) încălcarea gravă a  legii; 

f) atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, 

probității profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor; 

g) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind 

evaluarea integrităţii instituţionale – obligația să nu admită manifestări de corupție.  

Art. 39 a Legii Nr. 3 enumeră exhaustiv măsurile aplicabile în cazul răspunderii disciplinare și 

vine cu anumite precizări în vederea aplicării corecte a acestora.  

În acest sens, sancțiunile disciplinare sunt:  
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• Avertisment: constă în atenționarea, în formă scrisă, a procurorului asupra abaterii 

disciplinare comise și recomandarea făcută acestuia de a respecta pe viitor dispozițiile legale. 

• Mustrare: este o critică exprimată în formă scrisă privind faptele comise de procuror. 

• Reducere a salariului: reprezintă micşorarea salariului lunar cu 15%–30% pentru o 

perioadă cuprinsă între 3 luni și 1 an şi se aplică cu începere din luna calendaristică ulterioară datei la 

care hotărârea privind cauza disciplinară a rămas irevocabilă. 

• Retrogradare din funcție: presupune transferul din funcția de procuror-șef într-o funcție de 

procuror sau transferul procurorului de la Procuratura Generală ori de la o procuratură specializată la o 

procuratură teritorială. Retrogradarea din funcție se face în baza hotărârii de sancționare prin ordinul 

Procurorului General.  

• Eliberare din funcția de procuror: reprezintă încetarea atribuțiilor procurorului ca urmare a 

comiterii unei abateri disciplinare. 

În acest context, pot fi menționate condițiile și consecințele aplicării sancțiunilor disciplinare 

expres prevăzute de art. 41 a Legii „Cu privire la Procuratură”. Astfel, conform alin. (1), sancțiunile 

disciplinare se aplică procurorilor în funcție. 

Sancțiunea disciplinară se aplică procurorului proporțional cu gravitatea abaterii disciplinare 

comise și în funcție de circumstanțele personale ale acestuia. Gravitatea abaterii disciplinare este 

determinată de natura faptei comise și de consecințele produse. Consecințele produse sunt evaluate 

având în vedere atât efectele asupra persoanelor implicate în activitățile în cadrul cărora s-a comis 

fapta, cât și efectele asupra imaginii și prestigiului Procuraturii. [1] 

Conform alin. (3), termenul de acțiune al sancțiunii disciplinare este de un an de la data 

aplicării. 

Aplicarea unei sancțiuni disciplinare atrage după sine și anumite consecințe. Astfel, conform 

alin. (4) a Legii Nr. 3, comiterea unei abateri disciplinare în perioada de acțiune a sancțiunii 

disciplinare anterioare, indiferent de tipul abaterii disciplinare comise, constituie circumstanță 

agravantă și se ia în considerare la stabilirea sancțiunii pentru următoarea abatere disciplinară comisă. 

De asemenea, conform alin. (5), în termen de un an de la data aplicării sancțiunii disciplinare, 

procurorul nu poate fi promovat și nu poate beneficia de nici o măsură de încurajare. 

Răspunderea patrimonială. Răspunderea patrimonială a procurorului este reglementată de art. 

53 a Legii „Cu privire la Procuratură”.  

Conform alin. (3), procurorul poartă răspundere patrimonială doar în cazul constatării, prin 

hotărâre judecătorească, a vinovăției sale pentru acțiuni ilicite, calificate drept infracțiuni. 

În acest context, este de menționat că persoana căreia i-au fost cauzate prejudicii prin acțiunile 

procurorului aflat în exercițiul funcției poate să înainteze acțiune numai împotriva statului, reprezentat 

de Ministerul Justiției. [1] 

Concluzii. Instituția procuraturii în Republica Moldova a ajuns a fi un veritabil „măr al 

discordiei”. Contrar opiniei răspândite în societatea civilă precum că această situație reprezintă o criză 

a sistemului doar în ultimii 5-7 ani, considerăm important de menționat faptul că procuratura 

Republicii Moldova a intrat în această criză îndelungată, practic, de la proclamarea independenței țării.  

Cele menționate mai sus reprezintă rezultatul firesc al trecutului sovietic al Republicii 

Moldova, de altfel, împărtășit de un șir de state. În acest context, trebuie de menționat faptul că prin 

asemenea criză trec majoritatea republicilor post-sovietice. Sistemul sovietic nu recunoștea principiul 

separării puterilor în stat, implicit nici independența justiției. Prin urmare, justiția era controlată de 

procuratură, judecătorii validând indicațiile procurorilor și ale partidului. În sistemul sovietic, 

procuratura, alături de KGB, nu era doar un instrument represiv, ci instrumentul-cheie în mâna 

partidului pentru exercitarea puterii de stat. Controlul asupra PG era văzut, în principal, din trei 

perspective:  - protecția elitelor politice de urmărire penală; - anihilarea oponenților regimului; - 

controlul asupra proceselor economice. [5] 

Drept rezultat, prima lege cu privire la procuratură adoptată în 1992, de fapt, în mare parte a 

transpus modelul de organizare și funcționare a procuraturii sovietice în procuratura noii republici. 

Următoarea încercare de reformare a procuraturii a avut loc în 2003, odată cu adoptarea Legii nr. 118-

XV din 14 martie 2003, dar nici ea nu s-a distanțat prea mult de la modelul sovietic, mai ales în ceea 

ce ține de subordonarea ierarhică. Din aceste considerente, sub numeroase presiuni din partea UE, 
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această lege a fost abrogată în 2008, fiind adoptată Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 „Cu 

privire la Procuratură”. Deși în noua lege au fost incluse un șir de tendințe democratice, ea, în linii 

generale, reflecta prevederile precedentei legi. A patra și, la momentul actual, ultima încercare de a 

reforma procuratura s-a produs în 2016, odată cu adoptarea Legii Nr. 3 „Cu privire la Procuratură” din 

25.02.2016.  

Deși activ promovată în societate, inclusiv prin intermediul mass-media, recenta reformă 

rămâne și ea cu multiple semne de întrebare.  

Efectele reformei din 2016 nu pot fi înțelese plenar, dacă nu sunt analizate în contextul general 

al funcționării instituțiilor democratice la acel moment. Sistemele sunt formate din reguli și oameni. 

Schimbarea regulilor fără schimbarea oamenilor, la fel ca si schimbarea oamenilor fără schimbarea 

regulilor nu dă niciun rezultat. Din aceste considerente, chiar dacă această reformă era argumentată 

prin depolitizarea instituției (prin consolidarea rolului CSP), efectul a fost exact invers –  instituția 

procuraturii a fost plasată (de altfel, rămâne a fi și astăzi) în „ghișeul unic al puterii de stat”, iar 

Consiliul Superior al Procurorilor, fiind ridicat la rang constituțional, a generat mai degrabă efectul de 

sindicalizare, decât să asigure independență procesuală a fiecărui procuror în parte. 

În acest context, este incontestabil faptul prezenței unui control stringent al forțelor politice în 

stat asupra procuraturii. Procuratura Generală a devenit un centru unic, un punct forte și un instrument 

rapid pentru „anihilarea oponenților regimului”.  

Totodată, trebuie să menționăm că prin adoptarea Legii nr.3 din 25.02.2016 „Cu privire la 

Procuratură”, legislatorul și-a propus atingerea anumitor obiective ce țin de înlăturarea percepției 

stereotipurilor sovietice, cum ar fi „demilitarizarea procuraturii”, înlăturarea „supravegherii 

generale” (общий надзор) etc. Însă, fără schimbarea mentalității procurorilor în exercițiu, aceste 

obiective au rămas la nivel declarativ și până la momentul actual nu au fost atinse în deplină măsură. 

În percepția multor cetățeni în cunoștință de cauză, aceste schimbări s-ar fi redus doar la desființarea, 

lichidarea procuraturii militare și a celei de transport, crearea unor noi structuri specializate cum ar fi 

așa zisul „PCCOCS”, care și-a căpătat nu cea mai bună reputație în societate, efectuarea anumitor 

remanieri de personal în cadrul sistemei organelor procuraturii, anumite intervenții cosmetice pe 

dimensiunea imaginii procuraturii, cum ar fi  schimbarea uniformei procurorilor – de la cea care 

aducea a „iz sovietic” cu acordarea mantiilor, asemănătoare cu cele ale magistraților, care doar aparent 

acordă procurorului în procesul penal un rol egal cu alți subiecți ai procesului penal, de pe pozițiile 

,,contradictorialității”. Dar, în realitate, percepția omului simplu față de aceste schimbări ar fi: 

schimbarea uniformei procurorului nu este și o schimbare de conținut. Sau, nu trebuie să avem o 

viziune superficială atunci când, pe de o parte, se renunță la așa-zisul concept de „supraveghere 

generală”, pe de altă parte, se păstrează aceste activități în cadrul procuraturii, care de fapt îi sunt 

improprii în secolul al XXI-lea, fiind mascate sub sintagma „reprezentarea intereselor generale ale 

societății”. 

De aceea, pentru asigurarea adevărată a unui act de justiție bazat pe buchea Legii, ar fi rațională 

înlăturarea „justiției selective” și excluderea din activitatea procuraturii a așa-ziselor „duble 

standarde”, care încă mai macină societatea civilă. De asemenea, întru asigurarea unei bune 

funcționări a sistemului organelor procuraturii, se propune acordarea procurorilor a statutului de 

„magistrat”, cu toate obligațiunile, drepturile și garanțiile ce revin din aceasta la îndeplinirea 

atribuțiilor funcționale. Acesta ar fi un prim pas real întru asigurarea independenței procuraturii. 
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REZUMAT 

Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în 

condiţiile legii cu privire la avocatură, statutului profesiei de avocat și codului deontologic. Această 

profesie se exercită numai de avocaţii sub forma de Cabinetul Avocaților sau Biroul Asociat de 

Avocați, deținători de licența, înscrişi în registrul Ministerului Justiției al RM și în lista avocaților, 

elaborată de Uniunea Avocaților din RM. Constituirea şi funcţionarea avocaților sub alte forme decât 

cele menționate sunt interzise, actele de constituire şi de înregistrare ale acestora fiind considerate, 

conform legii, nule de drept. 

Avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului 

deontologic. El promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale clientului. 

Exercitarea profesiei de avocat presupune asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în 

faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a 

autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia 

să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii. 

Orice persoană are dreptul să-şi aleagă în mod liber avocatul. În exercitarea dreptului de 

apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru 

un proces echitabil şi într-un termen rezonabil. 

Cuvinte-cheie: avocat, protecție, justiție, funcție, profesie, drept, cod deontologic. 
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SUMMARY 

The profession of lawyer is free and independent, with autonomous organization and 

functioning, according to the law regarding the law, the status of the lawyer profession and the 

deontological code. This profession is exercised only by lawyers in the form of the Cabinet of Lawyers 

or the Associated Office of Lawyers, license holders, registered in the register of the Ministry of 

Justice of the Republic of Moldova and in the list of lawyers drawn up by the Union of Lawyers of the 

Republic of Moldova. The constitution and functioning of lawyers in other forms than those mentioned 
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are forbidden, their acts of incorporation and registration being considered, according to the law, null 

and void. 

The lawyer is independent and is subject only to the law, the status of the profession and the 

deontological code. He promotes and defends the client's rights, freedoms and legitimate interests. The 

exercise of the profession of lawyer implies the assistance and representation of natural and legal 

persons before the courts of the judicial authority and other courts, of the criminal investigation bodies, 

of the public authorities and institutions, as well as before other natural or legal persons, who are 

obliged to it also allows the lawyer to carry on his activity uninterruptedly, according to the law. 

Everyone has the right to freely choose his lawyer. In exercising the right of defense, the 

lawyer has the right and the obligation to stand for the free access to justice, for a fair trial and within a 

reasonable time. 

Key words: lawyer, protection, justice, position, profession, law, deontological code. 

 

Este cert că ordinea de drept nu depinde numai de legi bune și stabile și de respectarea acestora, 

dar și de munca indispensabilă a oamenilor legii.   Cel mai mult cetățenii se află în contact cu legea 

prin intermediul avocaților. La ei se adresează, în primul rând, pentru ajutor în materie de drept cu 

scopul de a le oferi apărarea drepturilor care au fost încălcate. Astfel, rolul special al avocatului în 

asigurarea independenței justiției este indubitabil. Misiunea lui constă în realizarea unor angajamente 

ferme şi precise în legătură cu promovarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului. 

Capacitățile profesionale deosebite aplicate în descoperirea adevărului și transmiterii către 

client a informației despre drepturile și libertăţile pe care le are, modul în care poate să determine statul 

sau terții să i le acorde și să i le respecte, determină rolul avocatului. În egală măsură, avocatul are 

datoria de a identifica obligațiile clientului în virtutea legii și modul în care trebuie să le îndeplinească 

și anume acela de a-și proteja clientul de abuzurile statului sau persoanelor fizice și juridice. Societatea 

e important să înţeleagă că, aportul adus de avocat, este inevitabil și absolut necesar în procesul de 

realizare a independenței justiției, iar realizarea statutului său poate facilita procesul de promovare a 

drepturilor omului. 

Care este misiunea avocatului? 

• În Republica Moldova avocatul îndeplinește un rol eminent în promovarea protecției 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  

• Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie acordarea asistenței juridice calificate 

persoanelor fizice și juridice în apărarea drepturilor, libertăților şi intereselor lor legitime.  

• În exercitarea profesiei, avocatul este obligat să acționeze pentru a asigura accesul liber la 

justiție și dreptul persoanei la un proces echitabil, să contribuie, prin toate mijloacele legale, la 

protejarea profesiei, demnității și onoarei corpului de avocați. 

• Libertatea şi independența profesiei de avocat sunt atribute exclusiv  persoanei ce exercită 

profesia de avocat în temeiul Legii cu privire la avocatură şi al prezentului Cod.  

• Normele de deontologie profesională reglementate de prezentul Cod sunt destinate să 

garanteze îndeplinirea de către avocat a misiunii sale pentru buna funcționare a justiţiei şi realizarea 

drepturilor justiţiabililor.  

• Jurământul avocatului constituie esența juridico-morală de exercitare a profesiei.  

• În exercitarea dreptului său de a asista şi a reprezenta clientul în fața tuturor organelor de 

drept, a instanțelor de judecată, a autorităților și instituțiilor publice și private, avocatul este în drept să 

aplice orice mijloc legal de exercitare a dreptului de apărare. 

• În cadrul procedurilor disciplinare, avocatul urmează să coopereze, în mod rezonabil, cu 

Comisia de etică și disciplină pentru exprimarea poziției sale. 

Ce înseamnă Independența în profesia de avocat? 

1. Exercitând profesia de avocat, fiecare avocat este obligat să întreprindă acțiuni 

corespunzătoare pentru a-și asigura independența și libertatea de exercitare a profesiei. Îndatoririle 

multiple ale avocatului îi impun acestuia independența absolută, liberă de orice influență, derivată din 

propriile interese sau din cele ale persoanelor-terțe.  
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2. Avocatul trebuie să evite orice prejudiciere a independenței sale și să vegheze la 

respectarea eticii profesionale.  

1) Încrederea și integritatea morală. 

a) Relațiile dintre avocat și client sunt bazate pe onestitate, probitate, echitate, corectitudine, 

sinceritate și confidențialitate.  

b) Responsabilitatea avocatului include și comportamentul acestuia în exercitarea profesiei și 

în afara ei. Comportamentul avocatului în afara exercitării profesiei poate conduce la sancțiuni doar în 

cazuri excepționale.  

Ce înseamnă Confidențialitatea pentru un avocat? 

a) Natura misiunii avocatului este prezumată a fi depozitarul secretelor clienților săi și al 

comunicărilor confidențiale, fiind un drept și o datorie fundamentală a avocatului. Obligația de a păstra 

secretul profesional este absolută și nelimitată în timp. 

b) Obiectul secretului profesional îl constituie chestiunile pentru care o persoană a solicitat 

asistență juridică, esența consultațiilor oferite de avocat, procedeele de strategie și tactică ale apărării 

sau reprezentării, datele privind persoana care a solicitat asistență și alte împrejurări care rezultă din 

activitatea profesională a avocatului.  

c) Obiectul confidențialității se extinde asupra tuturor activităților profesionale ale avocatului 

și ale angajaților biroului asociat sau cabinetului, după caz.  

d) Nicio presiune sau ingerință a unei autorități publice sau de altă natură nu-l poate obliga pe 

avocat să divulge secretul profesional, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege, sau pentru a 

intenta o acțiune ori pentru a asigura apărarea în cadrul unui litigiu dintre avocat și client.  

3. Competența. 

Avocatul realizează activitatea încredinţată bazându-se pe competenţa sa profesională. 

Avocatul are obligația să-și îmbunătățească continuu formarea profesională și să depună eforturi 

pentru a-şi menține un nivel înalt al calificării profesionale.  

4. Incompatibilități. 

Profesia de avocat în Republica Moldova este incompatibilă cu:  

a) orice funcție retribuită, cu excepția funcțiilor legate de activitatea științifică și didactică, 

precum și de activitatea în calitate de arbitru al judecății arbitrale (arbitrajului), mediator;  

b) activitatea de întreprinzător;  

c) activitatea de notar.  

5. Publicitatea personală. 

1) Publicitatea avocatului trebuie să fie veridică și exactă, ca formă și conținut, respectân-   

du-se secretul profesional și alte principii esențiale ale profesiei, nu trebuie să conțină informații 

înșelătoare sau care ar putea induce în eroare sau ar afecta imaginea profesiei ori reputația colegilor.  

2) Reglementările detaliate și restricțiile referitoare la publicitatea avocatului se conțin în 

Statutul profesiei de avocat.  

3) Oficiul avocatului nu poate fi amplasat în incinta clădirilor în care funcționează organele 

de urmărire penală, procuratura, instanțele de judecată, precum și la domiciliul acestuia. Amplasarea 

oficiului avocatului în incinta propriului domiciliu este posibilă numai cu condiţia rezervării unei 

încăperi, dedicate activităţilor profesionale, cu intrare externă separată. 

Rolul esențial în asigurarea accesului efectiv la justiție 

Practica Curții Europene a Drepturilor Omului este în sensul că avocații joacă un rol esențial în 

asigurarea accesului efectiv la justiție. Fără asistența unui avocat, dreptul la un proces echitabil și 

dreptul la un remediu eficient pot fi compromise. 

Accesul la informațiile relevante ale dosarului într-un termen util pentru pregătirea apărării, 

respectarea dreptului la secretul comunicărilor dintre avocați și clienți, excluderea supravegherii 

electronice a convorbirilor profesionale ale  avocatului, respectarea libertății de exprimare a avocaților 

– sunt numai câteva dintre soluțiile principiale adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

prin care s-au protejat valori fundamentale ce configurează independența profesională reală a 

avocaților. Numeroase din aceste soluții sunt transpuse în legi. 

 

Principii de bază ale statului de drept 
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Principiile de bază ale statului de drept consacră obligația avocaților de a respecta și a promova 

consecvent independența profesională proprie, independența profesiei lor și independența profesiilor 

implicate în activitatea de aplicare a legii prin justiție. 

Nimeni nu se așteaptă ca avocații să fie independenți și imparțiali, deopotrivă, la fel ca 

judecătorii. 

Avocații trebuie să fie liberi de orice presiune externă și orice imixtiune nepermisă de lege în 

activitatea lor profesională. În special, în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor 

avocații trebuie să acționeze exclusiv în raport de crezul lor profesional bazat pe lege. 

Independența avocaților este necesară și pentru a se asigura încrederea în justiție. Nu este 

suficient ca „independența avocaților” să fie doar afirmată. Onestitatea și integritatea intelectuală, 

independența economică sunt esențiale pentru a asigura clienților încredere în avocați și pentru a se 

asigura încrederea societății în profesia de avocat, în ansamblu. Experiența arată că, deseori, în 

legătură cu sau în realizarea activității de aplicare a legii, profesioniștii implicați în activități ale 

sistemului judiciar sunt supuși presiunilor de tot felul, care pot compromite independența lor 

profesională. Sunt dezbateri pe marginea acestui subiect care ocupă frecvent spațiul public. Există și 

dezbateri politice pe tema independenței tuturor profesiilor juridice. 

O astfel de abordare ameninţă să disloce şi să arunce într-un con de umbră problemele tehnico-

juridice reale pe care le implică construcția instituțională, dezvoltarea funcțională echilibrată și 

apărarea independenței profesionale. 

Și independența avocatului poate fi distorsionată cu ușurință. 

„Superimunitatea” sau „arătarea cu degetul” a avocaților au compromis și pot compromite 

valorile profesiei de avocat, mai ales, dacă stigmatul vine dinspre actorii sistemului judiciar. 

Au avocații obligația etică să promoveze și să apere independența justiției? 

Există un angajament istoric al profesiei de avocat pentru îndeplinirea unor obligaţii etice, 

cumulative, veritabile responsabilități față de:   

1) proprii clienți;  

2) forma de exercitare a profesiei din care fac parte;  

3) profesia de avocat;  

4) sistemul judiciar şi supremaţia legii – fundamentul democraţiei politice, economice și 

constituţionale. 

Orice avocat ar trebui să încerce să respecte toate aceste responsabilităţi, în mod egal, în orice 

context. 

Deși responsabilităţile enumerate sunt complementare, îndeplinirea unora dintre ele poate 

genera tensiuni sau chiar relații conflictuale. Contextul în care acționează un avocat diferă foarte mult 

de la caz la caz. 

Se admite că avocaţii sunt puşi uneori în poziţia ingrată de a alege care dintre aceste 

responsabilităţi va avea întâietate și care sunt căile de îndeplinire a lor. De exemplu, avocații 

specializaţi în drept penal consideră, în general, că au, în anumite cazuri specifice, obligaţii mai mari în 

a proteja interesele clienţilor și mult mai puţine obligaţii de a respecta supremaţia legii sau interesul 

public. 

Uneori se consideră că, şi în cazul apărării în procesul penal, avocații ar trebui să ia în 

considerare împrejurarea dacă acţiunile lor se încadrează în interpretarea rezonabilă a „limitelor legii”. 

Se apreciază că mai ales acești avocați au obligaţia de a participa la acţiunea de reformare a cadrului 

juridic, pentru a servi mai bine obiectivul salvgardării drepturilor inculpaţilor în dosare penale şi 

interesul public în administrarea echitabilă şi eficientă a justiţiei, mai ales, dacă „ochiul public” este 

orientat spre un anumit domeniu al justiției ca și când ar exista „o justiție cu două viteze”, dintre care 

doar un domeniu trebuie monitorizat! 

Nu există o cale unică de urmat pentru fiecare avocat în vederea atingerii acestor obiective. Nu 

există şi nu a existat vreodată „o credinţă unică și adevărată” a exercitării etice a profesiei de avocat. 

Dimpotrivă, de-a lungul istoriei, avocaţii şi-au fundamentat responsabilităţile etice pe tradiţii. Acestea 

sunt în egală măsură „progresive” şi „conservatoare”. În practică se verifică toate nuanțele posibile 

dintre aceste două alternative extreme.  

Există opțiuni politice ale fiecărui avocat? 
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Există o libertate de exprimare de care beneficiază în mod particular avocații. Diferențele de 

opinii cu privire la problemele de interes general au o explicație obiectivă.  În condițiile în care 

avocații trebuie să gestioneze, permanent, obligaţii (faţă de clienţi, față de cadrul normativ, față de 

propriile instituţii ale profesiei şi față de o parte din publicul larg), respectarea responsabilităților etice, 

enunțate mai sus, este extrem de solicitantă. Și din acest motiv, îndeplinirea rolului social al avocaților 

poate aduce satisfacții mari și este adesea estompată de respectarea întocmai a obligației de 

confidențialitate a serviciilor profesionale. 

Este o constantă a profesiei de avocat implicarea în iniţiativele referitoare la statul de drept, și 

în cele ce promovează valori ce impun integritatea, mai ales, în situațiile în care există un mediu social 

marcat de corupție ori un sistem juridic afectat de influențe de orice natură, apte a-l deregla. 

Este adevărat că susținerea unor astfel de iniţiative de către profesia de avocat „sună bine”. 

Există însă o mare provocare: diferențele subiective dintre „crezul profesional” al fiecărui avocat și 

independența profesională a acestuia permit exprimarea unei poziții proprii a avocatului deseori 

neconcordantă cu o poziție ce ar avea pretenția unor poziții colective. În plus, există o încredere 

scăzută cu privire la participarea avocaților în dezbateri cu nuanță politică și în abordarea problemelor 

ce vizează politici publice. 

Chiar dacă avocații deţin un set special de abilităţi şi o responsabilitate specială în acest 

domeniu, mai degrabă aceștia sunt înclinați să încerce să articuleze soluţii partizane! Soluționarea 

corectă, din punct de vedere tehnic, a tensiunilor politice ce pot estompa esența tehnică a 

reglementărilor în care se traduc astfel de politici publice presupune ca avocații să fie neînregimentați 

politic. 

Realitatea demonstrează că instituțiile profesiei (barourile, Uniunea Națională a Barourilor din 

România) preferă multipartizanatul şi repugnă exacerbarea luptelor politice partizane care dezbină și 

sunt degradante pentru cultura politică atunci când se dezbat subiecte ce vizează, mai ales, politica 

statului în domeniul justiției. 

Nu suntem naivi! 

Recunoaştem că, în mod frecvent, se utilizează orice tactică legală pentru a se avansa interesele 

legate de politici publice. Deseori, astfel de tactici implică deformarea faptelor și impun propuneri 

venite dintr-o singură direcţie sau un partizanat extrem. 

Întrebarea finală pe care avocații trebuie să o adreseze în astfel de situații este dacă atunci când 

caută să apere și să avanseze interese generale pot afecta interesele profesiei proprii sau interesele 

tuturor profesiilor juridice? 

Pot face acest lucru însă într-un mod care ajută, mai degrabă, la vindecare, decât la exacerbarea 

bolilor! 

Nu există cale de întoarcere: formele de exercitare a profesiei trebuie să fie conduse ca și o 

afacere comercială. Un „bun civism public colectiv” este greu de construit și afirmat într-o profesie 

cum este profesia de avocat, în care, tot mai mult, concurența estompează competența, iar interesul 

economic imediat nu permite o ierarhizare, după criterii etice, a responsabilităților. O astfel de realitate 

asprește concurența! Înclinarea firească spre interesul dezvoltării unui trend profitabil din punct de 

vedere economic în profesia de avocat nu poate fi opusă însă responsabilității faţă de profesie și faţă de 

supremaţia legii, precum şi faţă de dezvoltarea unui sistem judiciar corect și echitabil pentru toţi. 

După un sfert de secol de du-te-vino, nu subestimăm dificultatea în găsirea unui nou modus 

vivendi privind alianţele naturale sau alianțele strategice dintre profesiile juridice. Aceste alianțe au 

legătură și cu descărcarea celor patru responsabilităţi etice ale avocaților. 

Trăim vremuri în care „independența” avocaților este contemporană cu efortul inovării, al 

creativităţii în dezvoltarea de noi parteneriate şi modele de conduită în raporturile cu celelalte profesii 

juridice. 

O restabilire fundamentală a încrederii în instituții, inclusiv în instituția profesiei de avocat, nu 

va fi uşor de atins. Va necesita viziune, inovaţie, precum și experimentare și disponibilitate de a 

accepta eşecul. Adevăratele progrese sunt de multe ori rezultatul „împiedicării, mai degrabă, decât a  

planificării îndeaproape” a unor acțiuni pe termen scurt. 

Avocații au învățat că, pentru a înregistra un progres semnificativ în ceea ce privește 

independența lor, trebuie să fie dispuși să se împiedice din când în când în acest parcurs! 
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Numeroși avocați, împreună cu facultăţile de drept la care sunt, concomitent, și cadre didactice, 

pot facilita un dialog public necesar cu privire la legi și relaţia dintre lege și societate, inclusiv în ceea 

ce privește „independența și imparțialitatea justiției”. Se pot imagina și angajamente instituţionale 

pentru a se examina, din perspective teoretice și practice, aspecte din realitate, de interes general, 

pentru intervenții responsabile în luarea deciziilor politice astfel încât și publicul larg să înțeleagă o 

soluţie corectă pentru chestiuni dezbătute public cum sunt „independența sistemului judiciar”, 

„independența profesiilor juridice”, „independența profesiei de avocat”, etc. 

Dacă vrem să depăşim arătatul cu degetul și învinovăţirea altcuiva, care afectează progresul în 

multe domenii, inclusiv în organizarea și funcționarea profesiilor juridice, este necesar să conlucrăm 

pentru a ajuta pe cei care nu sunt juriști să înţeleagă și să utilizeze mai bine legislaţia şi instituţiile 

juridice. 

O conferință cu tema prezentului eveniment, în care sunt implicați, deopotrivă, judecători, 

procurori, avocați, cadre didactice universitare din domeniul juridic, este un pas spre un asemenea țel! 

Declarații de bune intenții în conlucrarea profesională pentru binele civic există. Importante 

sunt faptele! 

În această epocă, în care resursele sunt reduse, când fiecare arată cu degetul spre celălalt pentru 

a-şi asuma mai mult din responsabilitatea (şi costurile) furnizării de educaţie adecvată şi instruire 

pentru avocați, în lipsa cărora „independența” este doar o formă fără fond, este cazul să recunoaștem 

că există o responsabilitate colectivă pentru instruire şi pentru asigurarea mentoratului avocaților care 

vor îndeplini responsabilităţile etice ale profesiei în viitor. Prezența a numeroși avocați tineri la 

evenimentul de față este proba că știm și putem să acționam în comun pentru binele general. 
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REZUMAT 

Pe terenul psihologiei au fost elaborate numeroase strategii ce sunt apte să lupte cu problemele 

individului abordând întreaga sa interioritate. Însă aceste strategii nu au fost doar fundamentate pentru 
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menținerea bunăstării psihice a fiintei umane pe treapta clinică, dar, în special, privește necesitatea 

acestor metode asupra mentinerii stării celor deținuți. Pedeapsa penală este o măsură de constrângere 

statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în 

numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor 

lor.[1] Este necesar să cunoaștem ca procesul condamnării pe un termen anumit nu garantează 

facilitarea, modificarea sau îmbunătățirea comportamentului individului. Din acest considerent dreptul 

la asistență psihologică a deținuților reprezintă o arie de metodologii benefice și necesare în 

cristalizarea statului și a comportamentului uman în cel mai corect și sigur mod. 

Cuvinte-cheie: psihologie, deținut, lege, reeducare. 
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SUMMARY 

On the field of psychology, many strategies have been developed that are fit to fight the 

individual's problems by addressing his entire interiority. But these strategies were not just grounded in 

maintaining the psychic welfare of the human being on the clinical step, but especially regarding the 

necessity of these methods on maintaining the star of the inmates. Criminal punishment is a state 

constraint measure and a means of correcting and reeducating the convicted convict of the courts, in 

the name of the law, to persons who have committed crimes causing certain shortcomings and 

restrictions on their rights. It is necessary to know that the process of condeming for a given term does 

not guarantee the facilitation, modification or improvement of the individual's behaviour. From this 

recital the right to psychological assistance of detainees is an area of beneficial and necessary 

methodologies in the crystallization of the state and of human behavior in the most correct and safe 

way. 

Key words: psychology, inmate, owned, reeducation 

 

Penitenciarul este un univers paralel, cu reguli extreme de dure, foarte diferite de cele din viata 

de-afara. Dar ce se întâmplă de fapt in mintea celui constrâns să treacă “dincolo”? Care sunt reacțiile 

psihologice? Și odată reîntors în libertate, cum se comportă fostul deținut? Pentru că, spun deopotrivă 

foștii deținuți si specialiștii, în mod paradoxal, unul dintre momentele cele mai dificile ale detenției 

este cel in care ai ieșit. 

Problemele psihologice cauzate de detenție sunt mult mai puțin vizibile decât cele fizice, de 

multe ori nici deținuții înșiși nu sunt conștienți de ele. Cercetătorii spun că experiența detenției îi 

provoacă unui om leziuni similare celor suportate la fel ca în ringul de box, adrenalina maschează 

durerea până la final. De-abia după aceea (în cazul deținuților după eliberare) daunele se fac 

simțite.Unul dintre aspectele principale ce caracterizează viața unui deținut comparativ cu existența 

unui om normal „de-afara” este totală și forțată, ruperea de mediul din care provine: pierderea libertății 

înseamnă renunțarea involuntară la o serie de posibilități dispărute automat în momentul intrării in 

închisoare.Deținutul este izolat de lume în închisoare și aici trebuie să respecte un regulament ce (la 

nivel formal si informal) stabilește în amănunt tot ceea ce îi este permis sau interzis; ca atare lipsa lui 

de autonomie este aproape totală. Înăuntru, toate drepturile tale sau cele pe care credeai că le ai, nu mai 

mailto:xiusa2000@mail.ru
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există. 

Având în vedere că penetenciarul îi ia deținutului tot ce avea, unicul lucru rămas acestuia este 

respectul față de propria persoană. Ceea ce pușcăriașii cred despre ei înșiși – infracțiunea sau crima 

comisă de cele mai multe ori nu le lezează autostima întrucât este percepută ca unica alegere posibilă – 

și, ca atare, nu coincide cu reprezentările stigmatizante propuse de mediul încunjurător.[3] Individul, 

ieșit de la închisoare si reintegrat în societate, nu poate face abstracție nicicum de experiențele 

colecționate pe parcursul detenției, iar acestea, departe de a-i înlesni readaptarea la viața socială, de 

cele mai multe ori au efecte diametral opuse.Să fie punctual, să-si aducă aminte de o întâlnire, să 

vorbească cu necunoscuți, să-și mențină tonul vocii suficient de ridicat pentru a fi auzit pe parcursul 

unei conversații normale, să întrețină conversații la fel de normale cu persoane de sex opus, să înfrunte 

situații cotidiene de stres și agitație, chiar și să reușească să doarmă, toate devin adevărate drame 

pentru cel “reintegrat” în societate. Al cărui nivel de paranoia este extrem de ridicat și a cărui ură față 

de autorități este de-acum, după „reeducare”, una viscerală. Ce ține de latura pedepsei nu mai e vorba 

de corp, ci de suflet, ce acționează profund asupra simțirii, gândirii, voinței, inclinațiilor. 

Există studii psihologice care spun că atunci când o pedeapsă e mai lungă de 9 ani, șansele de 

reintegrare și de readaptare la viața socială sunt aproape egale cu zero. [4] 

Tipic pentru persoanele deținute este nevroza. Nevroza se manifestă ca o boală individuală, dar 

existența ei are o origine colectivă și trebuie înțeleasă ca rezultat al acestui proces colectiv. Examinând 

psihologic un delicvent – va fi găsit psihic sau cu tulburări mintale, dar nu în asta constă devianta – el 

este deviant nu prin originea tulburărilor sale, ci prin aparența la grupul considerat deviant. 

 Există grupuri deviante prin: 

• Refuz – marginalizare pasivă sau activă; 

• Revoltă – inadaptare. 

Ajungem astfel la concluzia că efectul de grup preexistă acțiunii individuale. 

Devianta apare acolo unde societatea traversează o criză de adaptare. 

Prima intrare in penetenciar pune in fața deținutului foarte multe probleme, si cu cât el le va 

rezolva mai repede, atât sentimentul de străin se va diminua. 

Factorul care se impune cu brutalitate, având consecințe ample asupra condamnatului ce abia a 

nimerit in penetenciar este constituit de supraaglomerare. Un penetenciar este supraaglomerat atunci 

când a fost depășită capacitatea sa de cazare, fapt ce afecteazăvizibil condițiile de viață a deținuților. 

Din punct de vedere al individului, efectele supraaglomerării sunt situate pe multiple planuri: 

• Cresc sentimentele negative (mânie, furie, ură, depresie); 

• Se pierde controlul situațiilor; 

• Crește stimularea interpersonală.[3] 

Procesul de penetenciarizare are 4 etape: 

1. De acomodare – este dominantă din punctul de vedere al deținutului. Se manifestă prin 

teamă si supunere, efort individual de a trăi in noul mediu de viață,sentiment de părăsire și neputință. 

2. De adaptare – este centrată pe căutarea recompenselor si câștigarea bunăvoinței cadrelor. 

Condamnatul este atent observator a tot ce se întâmplă în jurul său și în urma evaluării persoanelor, 

normelor și valorilor formale si neformale – adoptă o conduită sau alta. 

3. De participare – individul nu se mai simte străin față de ceilalți. Are anumite satisfacții în 

urma muncii depuse și un comportament activ in cadrul relațiilor interpersonale. 

4. De integrare – este caracterizată prin dependența accentuată a individului de grupul din 

care face parte și de menținerea unei stări de echilibru în plan somato-psihic. 

Pregătirea pentru eliberare – se referă la cele câteva săptămâni dinaintea eliberării, când 

deținutul este supus unui program special de instruire: I se dau sfaturi practice privind modul de 

soluționare a problemelor pe care le va întâlni imediat după punerea în libertate, mai ales, cele 

referitoare la noul loc de muncă si modul de comportare. [4] 

Psihologul juridic în spațiul penitenciarului are următoarele sarcini, precum: 

• de a identifica informațiile utile, pertinente si relevante cu privire la împrejurările comiterii 

faptei și cu privire la persoana făptuitorului; 

• de a identifica (de a aproxima predictiv) structura psiho-temperamentală și caracterial-



120 
 

atitudinală a persoanei interogate (predicție la nivel generic); 

• de a aprecia echilibrul emoțional al făptuitorului (potențialul afectiv-emoțional) privit in 

contextul relației interpersonale și provocările spetei; 

• de a identifica corect capacitatea autoreflexiva a făptuitorului în contextul implicării sale, 

percepției mentale, fixații infantile, autoculpabilizări, hipo sau hiperventilație vizavi de consecințe, 

prevederi, riscuri; 

• își exersează arta jocului actoricesc, mimetismul empatic (transpunerea si evadarea din 

rol), arta de a asculta, arta tăcerii, arta de a ști când si, mai ales, ce să vorbească; 

• antrenarea capacității de autopercepție ca și proiecție a expectanței făptuitorului -cum este 

perceput de acesta ca: dominantă, credibilitate, autoritate, teamă, încredere, respect, influență etc.; 

• de a manifesta interes, implicare si respect față de persoana interogată; 

• de a identifica si exploata rapid momentele psihologice create; 

• de a identifica si interpreta corect indicii comportamentului expresiv al persoanei 

interogate și de a deține știința decantării întâmplătorului de semnificativ relevant în contextul dat. [1] 

Individul uman trebuie acceptat ca o ființă care în mod obișnuit funcționează rațional, dar uneori 

automat sau chiar irațional înfăptuiește unele acțiuni fără de a conștientiza consecințele acesteia. Rolul 

psihologiei juridice constă în reducerea eclipselor de iraționalitate ce se pot manifesta la nivelul ființei 

umane. [2] 

Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea drept o stare de bine, complet din punct de 

vedere fizic, psihic și social și nu doar absența bolii sau infirmității ceea ce relevă că toți cetățenii, 

indiferent de statutul său social, apartenența etnica sau religie, au aceleași drepturi pentru propria 

comoditate. 

La fel și în cazul deținuților care au drepturi de bază ce nu se modifică în dependență de aria sa 

de aflare după gratii sau în libertate. Ei necesită o asistentă psihologica aparte, o reeducare pentru a 

conștientiza faptele săvârșite și reducerea numărului de infracțiuni. Se acordă o atenție deosebită la 

starea reținutului pentru a se adapta la anumite condiții, să înțeleagă cum își va ispăși pedeapsa și cum 

va trăi mai departe. Este foarte importantă evaluarea riscului de recidivă a acestuia. Datele statistice 

arată că mai mult de 50 la sută se întorc în penitenciare. Comportamentul uman, deși imprevizibil, este 

de multe ori repetitiv. [5] Fiecare condamnat vine în penitenciar cu un univers specific, plin de 

contradicţii, frustrări, neîmpliniri, ca urmare a unei conduite antisociale. Particularităţile privind 

reeducarea se referă la faptul că se desfăşoară într-un mediu special, mediul penitenciar, mediu impus, 

unde rolul precumpănitor este individualist, mai ales, pentru recidivişti. 

Indiferent de perioada de timp in care individul a fost condamnat, ea lasă o amprenta 

semnificativă pe tot parcursul vieții si anume produce modificări în modalitatea de gândire, atitudini, 

scopuri și viziuni. Ceea ce prefigurează în penitenciar într-o măsură importantă destinul deținutului în 

perioada post-eliberare. 

Cei care ies de după gratii nu pot schimba totul într-o zi și e dificil să fie pe cont propriu, când 

mulți ani au avut o rutină, un regim bine stabilit, impus de o autoritate. Cea mai grava problemă este 

asumarea responsabilității unei noi vieți. „Cei care reușesc să-și asume această responsabilitate au 

șanse foarte mari să nu se mai întoarcă vreodată în penitenciar. Anume calitatea respectivă face ca 

omul să se integreze în comunitate, să fie perceput ca un cetățean, soț, tată, vecin etc., dar nu ca un fost 

deținut. Psihologul este cel ce poate să-i ajute să-și construiască imaginea unei vieți prosociale, în care 

deținutul să cunoască cum să evite situațiile cu risc infracțional, să dezvolte abilități de comunicare și 

să-și planifice viitorul. Fiecare om merită o șansă. 

Foștii deținuți sunt cu greu acceptați de societate. Din cauza că sunt respinși și etichetați pentru 

tot restul vieții ca fiind criminali, ei săvârșesc infracțiuni repetate. Sunt dezechilibrați, acolo veșnic 

sunt în atenția cuiva, iar atunci când ies de după gratii sunt singuri. Dar totuși fiecare om merită o 

șansă. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещаются и анализируются нормативные акты, регулирующие 

дисциплинарную ответственность судей, которая в свою очередь является одним из важнейших 

видов юридической ответственности. В совершенствовании действующего законодательства 

будут иметь важное значение сделанные выводы и предложения авторов. 
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SUMMARY 

The article highlights and analyzes the regulatory acts governing the disciplinary liability of 

judges, which in turn is one of the most important types of legal liability. In improving the current 

legislation, the conclusions made and the proposals of the authors will be important. 
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Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, недостаточным освещением 

законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей, а с другой стороны, 

противоречивостью норм, регулирующих эту ответственность. 

Изложение основного материала. Дисциплинарная ответственность является одним из 

видов юридической ответственности. 

Дисциплинарная ответственность судей регулируется: 
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1. Законом РМ «О дисциплинарной ответственности судей» № 178 от 25 июля 2014 

года. [1]  

2. Положением о деятельности дисциплинарной коллегии, утвержденным решением 

Высшего Совета магистратуры от 03.03.2015 года, № 144/7. [2] 

Перечень дисциплинарных нарушений судей, которые являются основанием для 

привлечения судей к дисциплинарной ответственности, установлен частью (1) ст. 4 закона РМ 

«О дисциплинарной ответственности судей».  

Одним из дисциплинарных нарушений является несоблюдение судьей обязанности по 

самоотводу. 

Основания для отвода судьи установлены ст. 50 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года. [3] 

Согласно части (1) ст. 52 ГПК РМ при наличии оснований, указанных в ст. 50 ГПК РМ, 

судья обязан заявить самоотвод. 

Наиболее часто встречающимся на практике дисциплинарным нарушением является 

нарушение по вине судьи сроков выполнения процессуальных действий, в том числе сроков 

составления судебных решений и передачи копий этих решений участникам процесса. 

Срок составления решения суда в первой инстанции в целом установлен частью (6) ст. 

236 ГПК РМ, согласно которой в случаях, предусмотренных частью (5), состав суда составляет 

решение в целом в 15-дневный срок со дня соответственно запроса, обжалования или 

оглашения резолютивной части решения. 

Согласно части (8) ст. 236 ГПК РМ решение в целом направляется участникам процесса 

в 5-дневный срок. 

Нарушение в процессе осуществления правосудия императивных норм законодательства 

также является дисциплинарным нарушением. 

Закон РМ «О дисциплинарной ответственности судей» не даёт легального определения 

понятия «императивная норма законодательства», что затрудняет единообразное применение 

закона. 

«Нормы права императивные (категорические) - содержат властные предписания, 

отступления от которых не допускаются». [4] 

Императивной нормой, в частности, является часть (1) ст. 209 Трудового кодекса 

Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года, согласно которой 

дисциплинарное взыскание применяется, как правило, сразу же после обнаружения проступка, 

но не позднее одного месяца со дня обнаружения, без учета времени нахождения работника в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном или медицинском отпуске. 

Нарушение императивной нормы права влечет негативные последствия в виде 

установленных законом санкций, применяемых к субъекту правоотношения, который нарушил 

эти нормы. Например, В. приказом от 10.03.2016 года был уволен за отсутствие на работе без 

уважительных причин в течение более 4 часов подряд. В. обратился в суд в течение 3-

месячного срока исковой давности, установленного пунктом а), части (1), ст. 355 ТК РМ, 

ссылаясь, что ответчик издал приказ об увольнении с нарушением одномесячного 

пресекательного (преклюзивного) срока, установленного частью (1) ст. 209 ТК РМ. Суд 

Кишинэу, офис Рышкань рассмотрел иск В. и решением от 17.11.2017 года признал увольнение 

В. по пункту h) части (1) ст. 86 ТК РМ незаконным и взыскал с ответчика в пользу В. 15 000 лей 

материального ущерба и 3000 лей морального ущерба. 

Вывод. Императивными нормами законодательства, по нашему мнению, следует 

считать и ст. 386, 387 и 388 ГПК РМ, т.к. эти статьи обязывают в категорической форме 

апелляционные палаты отменять или изменять решения судей первой инстанции, которые 

допустили в нарушения, указанные в этих статьях. 

Вывод. По нашему мнению, нарушения судьями первой инстанции требований ст. 386, 

387 и 388 ГПК РМ должно считаться нарушением императивных норм законодательства, 

которые являются основанием для привлечения судей к дисциплинарной ответственности, ибо 

эти нарушения являются основаниями для отмены решений судов первой инстанции. 

Предложение. В целях обеспечения единообразного применения закона РМ «О 
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дисциплинарной ответственности судей» Парламент РМ должен дополнить этот закон частью 

(11), содержащей легальное определение понятия «императивные нормы законодательства» и 

дать примерный перечень таких норм. 

Императивными нормами законодательства, по нашему мнению, являются нормы, в 

категоричной, недвусмысленной форме, запрещающие субъекту правоотношений совершать 

определенные действия (применять установленные законом санкции и т.д.), а также нормы, 

обязывающие субъектов правоотношений совершить определенные действия. 

Сроки давности привлечения судей к дисциплинарной ответственности установлены ст. 

5 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей». Согласно части (1) ст. 5 закона РМ 

«О дисциплинарной ответственности судей» судья может привлекаться к дисциплинарной 

ответственности в течение 2 лет со дня совершения дисциплинарного нарушения. 

Согласно части (2) ст. 5 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» в 

отступление от положений части (1), в случае если из окончательного решения национальной 

или международной судебной инстанции исходит, что судья совершил дисциплинарное 

нарушение, он привлекается к дисциплинарной ответственности в течение 1 года со дня, когда 

решение национальной или международной судебной инстанции становится окончательным, но 

не позднее 5 лет со дня совершения преступления. 

Предложение. По нашему мнению, из части (2) ст. 5 этого закона следует исключить 

слова «но не позднее 5 лет со дня совершения преступления, ибо применение дисциплинарного 

взыскания через 5 лет противоречит принципам гуманизма и справедливости. 

 Перечень дисциплинарных взысканий установлен частью (1) ст. 6 закона РМ «О 

дисциплинарной ответственности судей», согласно которой к судьям могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания:  

a) замечание;  

b) выговор;  

c) снижение заработной платы; 

d) освобождение от должности судьи. 

По нашему мнению, дисциплинарное взыскание в виде снижения заработной платы 

следует отменить как противоречащее международным правовым актам и Конституции РМ. 

Согласно частям (3)- (6) ст. 6 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 

замечание заключается в обращении внимания судьи на совершенное дисциплинарное 

нарушение и рекомендации по поводу соблюдения в будущем положений закона, с 

предупреждением о том, что в случае нового дисциплинарного нарушения будет назначено 

более строгое наказание. Замечание выносится в письменном виде. Срок действия замечания 

составляет один год.  

Выговор состоит в письменной критике действий, совершенных судьей. Срок действия 

выговора составляет два года.  

Снижение заработной платы представляет собой понижение ежемесячной заработной 

платы с 15% до 30% на период с 3 месяцев до 1 года и применяется, начиная с календарного 

месяца, следующего за датой, когда решение дисциплинарной коллегии стало окончательным.  

Освобождение от должности судьи представляет собой прекращение полномочий судьи 

вследствие совершения дисциплинарного нарушения. Предложение об освобождении от 

должности судьи представляется Высшим советом магистратуры в порядке, установленном 

законом. 

Согласно части (1) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 

дисциплинарные взыскания применяются к судьям, занимающим должность, и к ушедшим в 

отставку за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей. 

Предложение. По нашему мнению, часть (1) ст. 7 этого закона следует изменить, 

исключив из неё слова «и к ушедшим в отставку», ибо применить дисциплинарные взыскания в 

виде замечания, выговора и т.д. к судьям, ушедшим в отставку абсурдно и бессмысленно. 

Согласно части (2) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 

дисциплинарные взыскания применяются соразмерно тяжести дисциплинарного нарушения, 

совершенного судьей, и его личным обстоятельствам. Тяжесть дисциплинарного нарушения 
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определяется по характеру совершенного действия и по приведенным последствиям. 

Приведенные последствия оцениваются, принимая во внимание последствия на лица, 

задействованные в судебном производстве, в ходе которого было совершено действие, и 

последствия, отразившиеся на образе и престиже правосудия. 

Согласно части (7) ст. 7 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» судья, к 

которому применено наказание в виде освобождения от занимаемой должности, не может быть 

избран или назначен в дальнейшем, в течение пяти лет, ни на одну должность в Высшем совете 

магистратуры и его подведомственных органах, и не может работать в Национальном 

институте юстиции, а также занимать административные должности и работать в качестве 

преподавателя. 

Вывод. По нашему мнению, из части (7) ст. 7 этого закона следует исключить слова «и 

работать в качестве преподавателя», ибо увольнение судьи за дисциплинарное нарушение не 

должно являться основанием для запрета работать в качестве преподавателя в течение 

неопределенного срока. 

Дисциплинарное производство начинается с подачи заявления о предполагаемых 

дисциплинарных нарушениях судей.  

Заявления об обстоятельствах предполагаемых дисциплинарных нарушениях судей 

регистрируются и распределяются для рассмотрения судебными инспекторами Высшего совета 

магистратуры в соответствии с частями (1) и (2) ст. 21 закона РМ «О дисциплинарной 

ответственности судей». 

Решение судебного инспектора Высшего совета магистратуры может быть обжаловано в 

состав по допустимости дисциплинарной коллегии Высшего совета магистратуры. 

Статье 29 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» противоречии пункт 

48 подзаконного нормативного акта - Положения о деятельности дисциплинарной коллегии, 

утвержденного решением Высшего совета магистратуры от 3 марта 2015 года № 144/7, 

согласно которому решения состава по допустимости о принятии или об отклонении 

обжалования касательно решений судебной инспекции об отклонении заявления являются 

окончательными, обжалованию не подлежат и вступают в силу со дня принятия.  

Пункт 48 вышеназванного Положения противоречит не только ст. 29 закона РМ «О 

дисциплинарной ответственности судей», но и пунктам 63-69 вышеназванного Положения. 

Согласно пунктам 63-69 Положения о деятельности дисциплинарной коллегии решения 

составов по допустимости коллегии об отклонении заявления могут быть обжалованы перед 

пленумом коллегии.  

Решения пленума коллегии, которыми отклонено обжалование и оставлены без 

изменений решения составов по допустимости, являются окончательными, обжалованию не 

подлежат и вступают в силу со дня принятия. 

Вывод. По нашему мнению, пункт 48 Положения о деятельности дисциплинарной 

коллегии должен быть отменен как противоречащий норме законодательного акта, имеющего 

большую юридическую силу. 

Согласно части (2) ст. 12 ГПК РМ если при рассмотрении гражданских дел установлено, 

что закон или другой нормативный акт противоречит закону или другому нормативному акту, 

имеющему большую юридическую силу, судебная инстанция применяет нормы закона или 

другого нормативного акта, имеющего большую юридическую силу. 

Согласно части (6) ст. 6 закона РМ «О законодательных актах» № 780-XV от 27.12.2001 

года законодательные акты находятся в отношениях иерархической соподчиненности. Высшим 

законодательным актом может изменяться, дополняться или признаваться утратившим силу 

низший законодательный акт. В случае прямого изменения или дополнения низшего 

законодательного акта изменение или дополнение имеет ту же юридическую силу, что и акт, в 

который вносятся изменения или дополнения. [5] 

Исковое заявление об отмене пункта 48 Положения о деятельности дисциплинарной 

коллегии подается в суд Кишинэу, офис Чентру, т.е. в суд по месту нахождения ответчика. 

Судебная практика Республики Молдова исходит из того, что исковые заявления об 

отмене полностью или частично нормативных актов Высшего совета магистратуры по мотиву 
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их незаконности по существу должны рассматриваться судом Кишинэу, офис Чентру. 

Так, О. В. предъявил в Высшую судебную палату РМ иск от 16.08.2016 года об отмене 

пункта 11.17, Положения, утвержденного решением Высшего совета магистратуры № 668/26 от 

15.09.2015 года. 

Высшая судебная палата РМ определением от 31.10.2016 года № 3-12/16 передала дело 

на рассмотрение суда Чентру, мун. Кишинэу по надлежащей подсудности.  

Определением от 15.02.2018 года Высшая судебная палата РМ передала на рассмотрение 

суда Кишинэу, офис Чентру исковое заявление об отмене пункта 48 Положения о деятельности 

дисциплинарной коллегии. 

Согласно части (1) ст. 39 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей» 

решения дисциплинарной коллегии могут быть обжалованы в Высшем совете магистратуры 

посредством коллегии, лицами, подавшими заявление, судебной инспекцией или судьей, в 

отношении которого вынесено решение, в 15-дневный срок со дня получения копии 

мотивированного решения. 15-дневный срок является сроком, не подлежащим восстановлению. 

По истечении этого срока решения дисциплинарной коллегии становятся окончательными. 

Согласно части (1) ст. 40 закона РМ «О дисциплинарной ответственности судей решения 

Высшего совета магистратуры, принятые в соответствии с требованиями ст. 39, могут быть 

обжалованы в Высшую судебную палату РМ только в части, касающейся процедуры 

издания/принятия, лицом, подавшим заявление, судебной инспекцией или судьей, в отношении 

которого вынесено решение, в 15-дневный срок со дня получения мотивированного решения. 

[6] 
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REZUMAT 

Instituția Avocatului Poporului, privită în deplina funcționalitate, garantează lipsit de 

suspiciuni, respectarea drepturilor și a intereselor umane. Cum reacționăm în cazul în care avem la 

îndemână toate pârghiile de acțiune, dar reprezentanții Instituției acționează domol, lipsit de impact 

social? Revocarea devine o soluție? Cui îi va reveni responsabilitatea de a-i înceta mandatul 

Avocatului Poporului? În ce format se îmbracă procedura? 

Cuvinte-cheie: mandat, Avocat al Poporului, organizații, dificultăți, activitate, afectate, 

drepturi. 
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SUMMARY 

The People's Advocate Institution looks at its full functionality, guarantees without suspicion, 

respect for human rights and interests. How do we react if we have all the levers of action at hand, but 

the representatives of the Institution act modestly, without social impact? Is revocation a solution? 

Who will have the responsibility to terminate the mandate of the People's Advocate? In what format is 

the procedure dressed? 

Key words: mandate, People's Advocate, organizations, difficulties, activity, affected, rights. 

Instituția Avocatului Poporului privită ca mecanism de supraveghere a respectării drepturilor 

omului „de către autoritățile publice, de către organizaţii şi de către întreprinderi, indiferent de tipul de 

proprietate şi de forma juridică a organizării, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele 

cu funcţii de răspundere de toate nivelurile” [1], contribuie substanțial la verificarea calității serviciului 

public, astfel încât beneficiarilor să nu li se lipsească realizarea bunelor intenții, valorificarea 

intereselor legitime.  

Tocmai întregita funcționare a organismelor enunțate mai sus, fac posibilă existența unei 

societăți crescute în spiritul legii, în interiorul căreia instituției Avocatului Poporului îi rămân doar 

inițiativele proiectelor de lege, verificarea consistenței celor în curs de aplicare și încurajarea 

decursului democratic pe care și-l cresc oamenii.  

Realitățile Republicii Moldova însă demonstrează carențe în domeniul respectării drepturilor 

omului, acestea motivându-se prin absența bugetului apt în a le face față, prin absența de personal sau, 

mai trist, prin percepția situației ca una adaptată normalității. Amalgamul de dificultăți, caracterul 

direct și indirect al afectării posibilităților umane, tendința de a nu exterioriza ilegalitățile, prezența 

fenomenului de coruptibilitate sporesc în calitativ și cantitativ sarcina Avocatului Poporului, care prin 

prisma atribuțiilor oferite, urmează a se implica insistent atât în faza de prevenire, prin informare, prin 

ore de instruire care diseminează importanța ,,omului cu atribuții publice” în derularea unor raporturi 

sociale conforme -  consolidarea cărora în timp va reduce elementul de infracțiune, de contravenție, va 

orienta populația înspre o perspectivă social-economică de mișcare, privitoare înspre valori care 

dinadins uniformizează șanse, fac sesizabilă egalitatea dintre oameni prin formatul ,,de a pretinde 

legitim, de a beneficia de garanții în mod absolut”, cât și în faza de post factum, la apariția căreia se va 

detesta implicit și varietatea unei inacțiuni din partea Avocatului Poporului, astfel încât o ieșire de 

peste lege înseamnă o discrepanță socială, unde X nu se înscrie percepțiilor adoptate anterior, cu sau în 

prezența unei vinovății, în certitudinea că nu va fi remarcat, în încrederea că există alternative mai 

puțin punitive, dacă totuși este prins. Implicarea de după încălcare ar însemna un dublu proces de 

muncă, în acest context se va accentua și specificul instituției analizate, nu deține competența de a 

sancționa, nu substituie în atribuții organele de drept, instanțele judecătorești, însă poate reacționa în 

eficient și prin: adresarea în instanța de judecată a unei cereri de apărare a intereselor petiționarului ale 

cărui drepturi au fost afectate; intervenirea pe lângă autoritățile competente cu un demers în privința 

intentării unei proceduri disciplinare sau penale cu referire la persoana cu funcție de răspundere care a 

comis/a generat încălcări de drept; înaintarea unei acțiuni în justiție în cazurile de încălcare în masă a 

drepturilor omului; intervenirea în procesele de judecată prin aport de concluzionare asupra drepturilor 

și a intereselor afectate etc. 

Instrumentele pe care le deține Avocatul Poporului reliefează ponderea acestei instituții, care 

lipsită de abilitatea de a impune, rămâne valabilă în a modela realități, în a combate ilegalități, fiind, de 

altfel, și un mediator dintre autoritățile statului și petiționar, acționează în maniera de a stabili 

repunerea în drepturi, prevenirea, prin exemplul de critică, a unei ulterioare repetitivități ale 

incidentului. 

Un alt aspect denotativ îl prezintă independența Avocatului Poporului, libertatea de gestiune, de 

opinie, accesibilitatea neîngrădită ,,la toate autorităţile publice, la şedinţele subdiviziunilor lor, inclusiv 

la şedinţele organelor colegiale ale acestora, în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul 

de proprietate şi forma juridică de organizare, în inspectoratele de poliţie şi locurile de detenţie din 
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cadrul acestora, în instituţiile penitenciare, în izolatoarele de urmărire penală, în unităţile militare, în 

centrele de plasament pentru imigranţi sau pentru solicitanţii de azil, în instituţiile care acordă asistenţă 

socială, medicală sau psihiatrică, în instituţiile speciale de învăţământ şi de reeducare sau în instituţiile 

curative şi de reeducare a minorilor şi în alte instituţii similare, în orice sector al locurilor de detenţie, 

la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie a persoanelor private de libertate.” [2] 

Cumulul de caracteristici, de împuterniciri, dar și corpul de asistență – Oficiul Avocatului 

Poporului, care, inclusiv, poate antrena specialiști pe anumite materii, prezintă premise puternice în 

vederea consolidării statului de drept. Implicarea activă a celor învestiți cu sarcina supravegherii 

respectării drepturilor omului ar culmina cu lichidarea abuzurilor sau a pasivității autorităților publice, 

cu dominarea echității, a efectivei justiții și a obiectivității, tocmai din aceste considerente autorul 

studiului vine cu o propunere de lex ferenda, în privința revocării Avocaților Poporului după 

prezentarea raportului anual în Parlament, cu precizarea – rezumatul pe prim plan va conține 

activitățile Avocaților Poporului, domeniile stridente la care au asistat și au facilitat repunerea în 

drepturi, segmentele pe care le consideră alarmante, la a căror decurgere inițiativele Avocaților 

Poporului nu au dat roade, pe plan secund va fi caracterizată respectarea drepturilor și a libertăților în 

Republica Moldova, se accentuează, preferabile devin raportările specializate/tematice, profunzimea 

acestora va spori, atât analiza multiaspectuală, cât și evidența unor vulnerabilități, la care se va insista 

să se depună aporturi dublate, la care se vor adăugi monitorizări sistematice privind evoluția stărilor de 

fapt. 

 În cazul, în care se atestă o prestație parțială, insuficientă a activității Avocaților Poporului, 

aspect reieșit din tabloul celor întâmplate pe parcursul anului vs. activitățile întreprinse de către 

Avocații Poporului, după audiere, se va iniția o sesiune de întrebări, asupra căreia o comisie specială, 

alcătuită din membri ai comisiilor juridice, numiri și imunități, drepturilor omului și a relațiilor 

interetnice, vor întocmi un proiect al realizărilor Avocaților Poporului, îl vor prezenta în termen de 5 

zile,  după raportarea Avocaților Poporului, Parlamentului, fiind propusă fie revocarea 

acestuia/acestora, fie avizul de continuitate a exercitării mandatului, în ambele cazuri se vor argumenta 

pozițiile. Inițiativa de revocare a Avocatului Poporului/Avocaților Poporului își prinde efectivitatea 

doar cu votul a 3/5 din deputații aleși, respectiv anunțarea unui nou concurs de suplinire a funcției. Pe 

perioada desfășurării selecției a unui/a unor noi Avocați ai Poporului, în interimat vor activa adjuncții 

Avocatului/Avocaților Poporului. 

 Astfel, nu se va mai opera cu un termen determinat de mandat, în prezent 7 ani, ci cu 

posibilitatea activării de minim un an, cu posibilitatea evaluării profesionalismului și-a competențelor 

manifestate. Inițiativa de modificare a legii vine a în a demonstra – cadrul legal permite destule 

manevre pentru combaterea ilegalităților, supra, deși, prioritară devine recomandarea ,,critica destinată 

să atenționeze receptorul asupra unei revizuiri”, oportunitățile laterale ca: adresarea în instanța de 

judecată a unei cereri de apărare a intereselor petiționarului, ale cărui drepturi au fost afectate; 

intervenirea pe lângă autoritățile competente cu un demers în privința intentării unei proceduri 

disciplinare sau penale cu referire la persoana cu funcție de răspundere care a comis/a generat încălcări 

de drept și nu numai, înregistrează indicatori de co-decizie, în concursul cărora, Avocații Poporului 

dețin un rol edificator, capabil în a modifica realități, capabil în a sancționa indirect persoanele 

învinovățite de încălcarea drepturilor și a libertăților umane.  

Nu-și mai regăsește scuze afirmația ,,nu deținem forță coercitivă pentru a ne implica în 

configurări propriu-zise”, exercitarea mandatului Avocatului Poporului/Avocaților Poporului ține de 

înaltul grad de profesionalism, de abilitatea creativă a identificării soluțiilor alternative celor punitive, 

de atestarea numitorului comun dintre petiționar și autoritate publică, de a sesiza organele competente 

după caz, despre existența anumitor incidente – ramificațiile dese ale oportunităților de acțiune 

dictează acea poziție decisivă, de colaborare la înfăptuirea justiției, în perspectiva cărora autorul ține a-

i crește responsabilitatea Avocatului/Avocaților Poporului prin a le stabili termene de încercare ale 

competenței, termene oferitoare de răspunsuri.  

Cu siguranță aspectul reformator va fi privit cu ostilitate, însă autorul își rezervă deplina 

conștientizare – atâta timp cât nu se vor fixa termene de rezultat, se va tolera docilitatea, pasivitatea, 

protecția drepturilor și a libertăților omului nu-și va identifica acel sistem menit în a-i asigura 

aplicabilitatea. 
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REZUMAT 

În acest articol autorii analizează influența propagandei asupra respectării principiilor statului 

de drept. Se subliniază faptul că propaganda este încercarea deliberată și sistematică de a modela 

percepțiile, de a manipula cognițiile și de a conduce direct pentru a obține un răspuns care să 

promoveze intenția dorită a propagandistului. Concomitent, sunt determinate caracteristicile 

particulare ale propagandei, precum și influența rețelelor de socializare în procesul de promovare a 

propagandei. În concluzie, autorii menționează că statul de drept, spre crearea căruia tinde și Republica 

Moldova, poate fi realizat doar prin asigurarea reală și eficientă a drepturilor și libertăților 

personalității, fără promovarea propagandei în presă și în rețelele de socializare. 

Cuvinte-cheie: propagandă, caracteristici ale propagandei, stat de drept, comunicare publică, 

diseminarea știrilor, situații de comunicare, principii ale statului de drept.  
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SUMMARY 

In this article the authors analyze the influence of propaganda on the observance of the 

principles of the rule of law. It is emphasized that propaganda is the deliberate and systematic attempt 

to model perceptions, manipulate cognitions and lead directly to obtain a response that promotes the 

propagandist's desired intention. At the same time, the particular characteristics of the propaganda are 

determined, as well as the influence of the social networks in the process of promoting the propaganda. 

In conclusion, the authors mention that the rule of law, to which it also tends the Republic of Moldova, 

can only be achieved by ensuring the real and effective rights and freedoms of the personality, without 

promoting propaganda in the media and in social networks. 

Key words: propaganda, characteristics of propaganda, rule of law, public communication, 

dissemination of news, communication situations, principles of the rule of law. 
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Fiecare sistem politic modern este motivațional, adică liderii încearcă să-și mobilizeze cetățenii 

pentru a atinge obiectivele politice, economice și sociale ale societății. Statele Unite, Cuba, Marea 

Britanie, Franța, Rusia, Japonia, Republica Populară Chineză, Mozambic, Nigeria și toate celelalte 

entități politice naționale moderne, indiferent de deosebirile dintre ele, au în comun cel puțin o 

trăsătură importantă – toate sunt foarte interesate să-și implice cetățenii în efortul de a realiza 

obiectivele statului. [1, p.16] 

Propaganda este încercarea deliberată și sistematică de a modela percepțiile, de a manipula 

cognițiile și de a conduce direct pentru a obține un răspuns care să promoveze intenția dorită a 

propagandistului. Cu alte cuvinte, propaganda este o metodă sistematică de manipulare și este destul 

de reușită. Propaganda a fost angajată pe scară largă în sfera politică, începând cu secolul al XIX-lea 

pentru a continua diferitele agende ale politicienilor, opoziției și grupurilor de interese speciale. 

Propaganda este folosită pentru a evidenția negativul sau poziția unei idei, a unei persoane sau a unei 

legislații. Hitler a folosit extensiv propaganda pentru a-și promova ideile antisemite și viziunea sa 

asupra Germaniei într-o epocă de după primul război mondial. În Statele Unite, propaganda a fost 

folosită pentru a spori moralul pentru publicul larg în timpul războiului și în scopul recrutării. [2] 

În procesul propagandei adevărul și falsul merg mâna în mâna, într-o permanentă coexistență. 

Uneori, această coabitare ia o formă de luptă acerbă și, ca urmare, adevărul învinge ori este învins în 

funcție de interese și de împrejurări. Alteori însă, când adevărul cedează în fața falsului, în numele 

“binelui” sau când există alte circumstanțe care avantajează falsul, coexistența poate lua forme 

pașnice.  

Este interesant să observăm că în toate situațiile de comunicare, adică atât în cele în care 

adevărul și falsul sunt în luptă, cât și în cele pașnice, adevărul ontologic este numit aproape 

întotdeauna adevăr(uneori dreptate sau justețe), fără a se apela și la alți termeni în funcție de anumite 

circumstanțe. Cu falsul însă lucrurile sunt mai diversificate. De exemplu, într-un caz vom spune fals, 

uz de fals, neadevăr, în al doilea – minciună, minciună diplomatică, minciună crasă, în al treilea – 

compliment, eufemism, în al patrulea – metaforă, ficțiune. Trăsătură comună a tuturor acestor cazuri 

de comunicare și a mesajelor respective constă în absența în ele, totală sau parțială, a adevărului. [3, 

p.25] 

Propaganda este definită de caracteristici particulare, care îl diferențiază de informații clare și, 

de obicei, dezvăluie motive ascunse sau neînduplecate. Aceste caracteristici includ: 

• apel la emoții (patos) mai degrabă decât la intelect; 

• informațiile sunt încărcate cu valoare și accesează judecățile, prejudecățile și simțul eticii 

(etos); 

• utilizează informații selective, nu echilibrate; 

• intențiile sau motivele contează; există un obiectiv specific pentru informații.                   

În ultimii doi ani, calitatea știrilor și diseminarea acestora a suscitat o atenție considerabilă. În 

acest context, apare întrebarea: cum pot fi utilizate rețelele de socializare pentru a promova în mod 

activ anumite opinii politice? O manifestare recentă, ce ține de rețelele de socializare, este problema 

influenței rusești. Această problemă prezintă un interes deosebit în vecinătatea Rusiei, dar și în 

democrațiile deja consolidate, considerate anterior drept imune față de astfel de imixtiuni. Republica 

Moldova dispune de propria sa experiență de a contribui la această dezbatere amplă. În Republica 

Moldova, Federația Rusă are o influență deosebită asupra discuțiilor publice prin intermediul 

Odnoklassniki, o rețea de socializare din Rusia. Odnoklassniki este una dintre cele mai populare rețele 

de socializare din Republica Moldova, cu peste un milion de vizitatori unici pe lună și numeroase 

grupuri cu o înaltă vizibilitate, care promovează viziunile rusești. O analiză cantitativă și calitativă mai 

profundă a acestor grupuri pro-ruse sugerează câteva concluzii: 

1. Grupurile Odnoklassniki pro-rusești sunt puternice, cu zeci de mii de susținători și cu o 

implicare considerabilă.  

2. Aceste grupuri sunt, în mare măsură, aliniate politic și promovează o linie pro-rusă clar 

identificabilă. Mesajele-cheie, multe dintre care sunt la început difuzate de mass-media din Federația 

Rusă, sunt repetate în mod continuu. 

3. În aceste mesaje, se perindă o narațiune coerentă, care pune în evidență trecutul sovietic 

măreț, precum și puterea actuală a Federației Ruse și respinge, și denigrează alternativele politice față 



 

131 
 

de o asemenea narațiune.  

4. Există zece teme de bază ale acestor mesaje: Marele Război pentru Apărarea Patriei, 

Panglica Sfântului Gheorghe, Ziua Victoriei, compatrioții, o UTA Găgăuzia rusofilă, precum și 

sentimente anti-românești, anti-Ucraina, anti-Americanism, anti-NATO și anti-Uniunea Europeană și 

pro Uniunea Vamală. Aceste zece teme pot fi identificate pe larg în grupurile pro-rusești de pe rețele 

de socializare. 

5. Aceste mesaje conțin, implicit, o narațiune a respectului și supunerii față de o autoritate. 

Mai mult ca atât, este intens vehiculată ideea că este practic imposibil de a nu fi de partea Federației 

Ruse. 

6. Mesajele respective conțin puține elemente constructive în termeni de politică publică, 

modul de organizare a acțiunilor civice și modul în care cetățenii Republicii Moldova pot contribui la 

dezvoltarea țării lor. Prin urmare, este corect să caracterizăm aceste mesaje drept propagandă care 

urmărește realizarea obiectivelor geopolitice.  

7. Ponderea mesajelor de propagandă este semnificativă și, în general, constituie 57% din 

numărul total de mesaje analizate.  

8. Examinarea minuțioasă a rețelei Odnoklassniki va permite de a înțelege modul de 

funcționare a propagandei rusești, temele pe care le scoate în evidență și care dintre mesajele sale 

rezonează și determină implicare. Prin urmare, acest studiu este relevant pentru persoanele interesate 

atât din Republica Moldova, cât și dincolo de hotarele sale, de modul în care funcționează propaganda 

rusească. O înțelegere profundă a acestor mecanisme ale propagandei este necesară pentru a dezvolta 

contra-strategii. În prezent, în Republica Moldova încă nu există astfel de strategii. [4]                                                                                                                  

Statul de drept este o doctrină în gândirea juridică continentală europeană, originară din 

jurisprudența germană. Poate fi tradus în limba engleză ca „stat de drept”, alternativ „stat juridic”, „stat 

de drept”, „stare de justiție”, „stare de drepturi” sau „stat bazat pe justiție și integritate”. Statul de drept 

este un „stat constituțional ”în care exercitarea puterii guvernamentale este constrânsă de legeși este 

adesea legată de conceptul anglo-american al statului de drept, dar diferă de acesta prin faptul că 

subliniază și ceea ce este doar un concept al dreptății morale bazat pe etică, raționalitate, drept, drept 

natural, religie sau echitate. [5] 

Procesul de transformare prin care trece actualmente  Republica Moldova este destul de 

controversat și complex. În pofida faptului că s-au scurs 30 de ani de la începutul reformelor, în 

societate mai persistă valorile tradiționale și o morală depășită. Trebuie să se scurgă o perioadă destul 

de îndelungată până se vor “înscăuna” noile tradiții și  în societatea noastră. Timpul real al acestei 

perioade va fi determinat nu numai de programele și inițiativele elite de guvernare și de nivelul de 

pregătire a populației pentru acceptarea noilor valori la nivel ideologic, comportamental și material.  

Suntem de părerea că un rol important în procesul de depășire a greutăților, de ieșire din criza 

creată îl are dezvoltarea accelerată și benefică pentru societate a structurilor de stat. În opinia noastră, 

sunt posibile două variante. 

Conform primei variante, statul susține și apără, în primul rând, interesele elitei autohtone, 

adică statul promovează opoziția dintre majoritatea populației și elită. În acest context, pentru 

realizarea primei variante statul fie că schimbă orientarea conștiinței sociale a majorității populației, fie 

că trebuie să intensifice în mod rapid și eficient desfășurarea reală a reformelor. Evident, în acest caz 

populația nu va sprijini reformele care vor duce la accentuarea procesului de pauperizare a maselor. În 

varianta a doua statul va încerca să ia în considerare interesul general a societății. Acesta din urmă 

presupune realizarea reală a pluralismului politic și economic, viabilitatea diferitor forme de 

proprietate și activități, libertatea economică. 

Așadar, este necesar în mod imperios ca politica socială a statului să fie armonizată cu cea 

economică și politică. 

Dezvoltarea democrației, orientarea spre integrarea europeană sau alt vector al societății noastre 

nu acoperă scopul principal al omului simplu – creșterea bunăstării. Anume această situație nu 

contribuie la o înțelegere adecvată a valorilor democratice în procesul de stimulare a libertății 

personale și de construire a societății civile. Mai mult decât atât, mulți nu doresc să ia în considerare 

necesitatea reglării proceselor social–economice și politice prin intermediul „unei mâini forte”, așa 

cum acest lucru este calificat ca fiind un pas înapoi în raport cu idealurile proclamate la începutul 
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anilor ’90.[6, p.16] 

În acest context, apare o întrebare fundamentală: este oare posibilă modernizarea economiei 

țării fără o modernizare politică și democratică reală? Va urma societatea noastră modelul european 

sub acest aspect sau societatea va fi „ajutată” să-și „reamintească “ de modelul autoritar cu care a fost 

deprinsă decenii la rând? În aceste condiții se conturează tot mai imperios necesitatea adoptării unei 

poziții ferme a societății civile față de fenomenul propagandei.     

În concluzie, statul de drept, spre crearea căruia tinde și Republica Moldova, poate fi realizat 

doar prin asigurarea reală și eficientă a drepturilor și libertăților personalității, fără promovarea 

propagandei în presă și în rețelele de socializare. Iată de ce se impune crearea unui cadru legal și 

instituțional menit să asigure realizarea plenară a acestor drepturi și libertăți, lichidarea oricăror 

îngrădiri în domeniu și informarea corectă a populației, iar, în caz de violare a acestor drepturi, 

aplicarea unor mecanisme eficiente de restabilire. În acest context, problema statului de drept și a 

drepturilor și libertăților personalității sunt de o importanță deosebită din perspectiva teoriei și practicii 

dreptului. 
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SUMMARY 

An important interest is for our country the inter-state multilateral relations within the universal 

international organizations, as well as in the regional and sub-regional ones. The participation of the 

Republic of Moldova in the international organizations creates real possibilities for a collaboration 

with almost all the states of the world within the inter-state multilateral relations. The membership of 

these organizations complements and extends the bilateral and regional mechanisms for achieving 

national interests, access to world experience, information, statistics, expert services, sources of 

technical and financial assistance. 
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Proclamând la 27 august 1991 independenţa sa, Republica Moldova a devenit unul din primele 

state suverane de pe teritoriul fostei U.R.S.S. Ţara noastră este situată în sud-estul Europei, zonă 

geografică cuprinsă în prezent de procesele complexe de tranziţie de la un sistem totalitar la 

democraţie şi economia de piaţă. Posedând sistemele necesare electroenergetic, de transport şi de 

telecomunicaţii, Republica Moldova are premise importante pentru o colaborare reciproc avantajoasă 

cu ţările europene. Dunărea ar putea deveni o arteră de transport, ce va lega Republica Moldova atât cu 

ţările Europei Centrale, cât şi cu cele din bazinul Mării Negre, asigurând, totodată, comunicarea şi cu 

ţările Orientului Apropiat. Fiind conectată la sistemele de comunicaţii ale Ucrainei, Federaţiei Ruse şi 

ale altor ţări din Comunitatea Statelor Independente, Republica Moldova poate deveni un important 

nod regional al acestor sisteme. [1] 

Situaţia geopolitică specifică condiţionează atenţia sporită faţă de ţara noastră din partea 

comunităţii internaţionale. Republica Moldova a fost recunoscută de majoritatea statelor lumii, ea este 

membru al O.N.U. şi al instituţiilor ei specializate, membru al Organizaţiei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (O.S.C.E.), al Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică, face parte din C.S.I., 

activează în cadrul Cooperării Economice a Mării Negre, Comisiei Dunării şi altor organizaţii 

internaţionale. Integrarea în structurile europene oferă Republicii Moldova o reală posibilitate de 

consolidare a securităţii naţionale şi de asigurare a integrităţii teritoriale, contribuind, astfel, la 

instaurarea stabilităţii politice în zonă. 

Nu mai puţin interes prezintă pentru ţara noastră relaţiile multilaterale interstatale în cadrul 

organizaţiilor internaţionale universale, precum şi în al celor regionale şi subregionale. Participarea 

Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale creează posibilităţi reale pentru o colaborare cu 

aproape toate statele lumii în cadrul relaţiilor multilaterale interstatale. Calitatea de membru al acestor 

organizaţii completează şi extinde mecanismele bilaterale şi regionale de realizare a intereselor 

naţionale, accesul la experienţa mondială, la informaţie, statistică, serviciile experţilor, la sursele de 

asistenţă tehnică şi financiară. 

Un eveniment de mare importanţă în afirmarea Republicii Moldova pe arena internaţională a 

fost admiterea ei, prin vot unanim, în data de 2 martie 1992, ca membru cu drepturi depline al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Mandatul ONU cuprinde o serie largă de domenii precum: desfăşurarea operaţiunilor de 

menţinere a păcii, prevenirea conflictelor şi oferirea asistenţei umanitare, activităţi operaţionale pentru 

dezvoltare ş.a. De asemenea, organizaţia oferă o platformă globală de abordare şi luare a deciziilor 

asupra provocărilor cu care se confruntă comunitatea internaţională, precum dezvoltarea durabilă, 

schimbările climaterice, contracararea terorismului, dezarmarea, bunăstarea populaţiei, promovarea 
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democraţiei şi a drepturilor omului ş.a. [2, p. 25] 

Un rol important în promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale în cadrul ONU îl au 

misiunile ţării noastre acreditate pe lângă organizaţie şi Oficiile sale la New York, Geneva şi Viena, 

precum şi în alte capitale unde îşi au sediul mai multe agenţii specializate ONU, fonduri şi programe. 

Imediat după aderarea Republicii Moldova la familia ONU, mai multe din aceste agenţii, fonduri şi 

programe şi-au deschis, cu acordul Guvernului Republicii Moldova, oficii în ţară în vederea susţinerii 

activităţilor de promovare a democraţiei, bunei guvernări, prosperităţii, drepturilor omului şi 

consolidarea unui stat de drept modern şi european. 

La ora actuală, peste 20 de agenţii specializate, fonduri şi programe au oficiu la Chişinău sau 

oficii de proiecte, după cum urmează: 

- Programul ONU pentru Dezvoltare (UNDP); 

- Fondul ONU pentru Copii (UNICEF); 

- Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR); 

- Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA); 

- Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO); 

- Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO); 

- Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea Gender şi Abilitarea Femeii (UNWOMEN); 

- Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO); 

- Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD); 

- Programul ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS); 

- Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM); 

- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO); 

- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO); 

- Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă (UNODC); 

- Programul ONU pentru Mediu (UNEP); 

- Comisia ONU pentru Europa (UNECE); 

- Conferinţa ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD); 

- Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR); 

- Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA); 

- Banca Mondială (WB); 

- Fondul Monetar Internaţional (IMF). [3] 

La etapa actuală, activitatea ONU în Moldova se desfăşoară în conformitate cu Acordul de 

Parteneriat ONU - Republica Moldova şi planul de acţiuni pentru perioada 2013-2017, care a fost 

semnat la Chişinău în decembrie 2012 de către Şeful Guvernului Republicii Moldova, Rezidentul 

Coordonator ONU şi reprezentanţii organizaţiilor ONU în Republica Moldova. Republica Moldova 

acordă o importanţă deosebită rolului pe care ONU îl joacă în domenii precum menținerea păcii şi 

securităţii internaţionale, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, dezvoltarea economică şi 

socială, respectarea principiului dreptului internaţional etc. Diplomaţia moldovenească va continua să 

fie activă şi în viitor în cadrul sistemului ONU atât în vederea promovării intereselor naţionale 

specifice pe plan multilateral, cât şi în scopul promovării principiilor şi obiectivelor consacrate în 

Carta ONU. 

Au urmat apoi noi paşi – de integrare in alte organizaţii internaţionale, de stabilire şi dezvoltare 

a relaţiilor cu ţările lumii. Poate fi apreciată drept bună colaborarea Moldovei cu organizaţia regională 

OSCE, problemele ei fiind susţinute corect de acest organism, beneficiind astfel de un sprijin 

permanent, in special, in acţiunile autorităţilor moldoveneşti orientate spre soluţionarea conflictului 

transnistrean şi urgentarea finalizării retragerii de pe teritoriul său a formaţiunilor militare ruse prin 

implementarea angajamentelor asumate de către Federaţia Rusă in conformitate cu deciziile Summit-

ului OSCE de la Istanbul din 1999. OSCE este un for pentru dialogul politic la nivel înalt asupra unei 

game largi de aspecte de securitate şi un instrument regional cuprinzător pentru avertizare timpurie, 

prevenirea conflictelor, managementul crizelor şi reabilitarea post-conflict, vizând, în esenţă, creșterea 

încrederii între state, prin cooperare. 

Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 

ianuarie 1992, iar la 26 februarie a aceluiaşi an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din momentul 
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aderării, Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE, care este 

principalul actor internaţional colectiv, implicat plenar în procesul de reglementare a conflictului 

transnistrean. 

OSCE acordă un cadru larg de discuţii la problematica conflictului transnistrean cu partenerii 

externi şi dispune de o experienţă vastă de participare la soluţionarea conflictelor în spaţiul acoperit de 

Organizaţie. OSCE dispune de un corp de experţi în domeniul politico-militar, economic şi a 

dimensiunii umane, care oferă asistenţă activând în cadrul Misiunii OSCE din Moldova sau în 

subdiviziunile Secretariatului OSCE. 

Principalele direcţii de cooperare ale Republicii Moldova cu OSCE vizează următoarele 

aspecte: 

• OSCE, deţinând rolul de mediator, contribuie esenţial la reglementarea conflictului 

transnistrean, inclusiv prin organizarea procesului de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la 

subiectele politice, militare ş.a.; 

• OSCE informează comunitatea internaţională despre evoluţiile în procesul de reglementare 

a conflictului transnistrean; 

• OSCE asistă la democratizarea societăţii civile moldoveneşti şi dezvoltarea celei din 

regiunea transnistreană. [4] 

Odată desprinsă de Uniunea Sovietică, Moldova a căutat o asociere mai strânsă cu România, 

țară de care este legată istoric și cultural. Transnistria, teritoriu dominat în mare parte de slavi, a 

preferat să rămână sub influența Rusiei. Această regiune instabilă, ce adăpostește elemente ale crimei 

organizate, a fost înalt militarizată. În anul 1992, luptele au izbucnit între adepții independenței și 

forțele moldovene, dar au scăzut rapid în intensitate. De atunci, OSCE a supravegheat retragerea 

gradate a soldaților și echipamentului militar rusesc din Transnistria, proces ce stagnează frecvent. 

Negocierile dintre Moldova și autoritățile transnistrene sunt mediate de Federația Rusă, Ucraina și 

OSCE, însă nu s-a ajuns încă la nici o soluție de rezolvare a disputei. Suportul tacit al Rusiei acordat 

autoproclamatei conduceri transnistrene a complicat și mai mult situația. În contextul politicilor post-

sovietice, relaţiile între Federaţia Rusă şi Republica Moldova sunt marcate de numeroase contradicţii. 

Pe de o parte, Rusia oficial susţine integritatea teritorială a Republicii Moldova şi oficial este implicată 

în „reglementarea” conflictului transnistrean. În acelaşi timp, Moscova este principalul susţinător al 

regimului separatist de la Tiraspol, oferind RMN ajutor politic, economic, financiar şi militar. În 

ianuarie 2006 au avut loc o nouă rundă de negocieri în cadrul formatului „5+2”, care a vizat stabilirea 

unor proceduri de intrare/ieșire a mărfurilor din regiune. Actorii indirect implicați – OSCE, Rusia, 

ONU, Ucraina, SUA și UE –au continuat să caute soluții de reglementare a conflictului, însă fără 

succes. Rusia a decis să mențină în continuare forța de menținere a păcii formată din 1 200 de oameni. 

[7] 

Reieşind din poziţiile asumate de diverşi actori interni şi externi în trecutul recent şi în prezent, 

se pot schiţa câteva scenarii de rezolvare a conflictului. Primul ar presupune un stat moldovean unitar 

care să acorde Transnistriei o autonomie largă; al doilea presupune o confederaţie compusă din 

Chişinău şi Tiraspol (plus autonomia găgăuză), fiecare cu statut egal; al treilea ar fi integrarea malului 

drept (actuala R. Moldova minus Transnistria) în corpul României, pe baze istorice, unde România ar 

fi statul unitar ce include şi teritoriul istoric Basarabia; al patrulea presupune alipirea Transnistriei la 

Federaţia Rusă, în conformitate cu rezultatele a două referendumuri consecutive desfăşurate în 

Transnistria, unde această propunere a fost susţinută de majoritatea, deşi în condiţii marcate de 

nereguli majore; al cincilea scenariu ar putea fi o Transnistrie integrată în Ucraina, o posibilitate 

sugerată de istorie – Transnistria făcuse parte din Ucraina între anii 1917 şi 1940 – precum şi de 

factorii demografici (etnicii ucraineni reprezintă 28 la sută din populaţia regiunii); al şaselea scenariu 

prevede independenţa Transnistriei, după cum au pledat de numeroase ori oficialii şi locuitorii regiunii. 

Astăzi, viitorul statului este adesea prezentat dintr-o perspectivă ce presupune doar două soluţii: 

fie Republica Moldova devine un stat european, integrând Transnistria ca urmare a integrării europene, 

fie Moldova şi Transnistria formează o confederaţie sub control rusesc şi participă în proiectele 

eurasiatice ale Federaţiei Ruse. [6] 

În ambele cazuri, modelul selectat ar trebui să reflecte nu doar preferinţele interne ale 

moldovenilor, influenţate de diverse proiecte de edificare statală sau naţională, dar şi contextul general 
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al relaţiilor conflictuale sau consensuale între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă legate de acest 

subiect. Din aceste motive, rezultatul cel mai probabil pe termen scurt şi mediu ar fi păstrarea status 

quo. 

Procesul de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei a fost lansat la 29 ianuarie 1992 

prin mesajul oficial al Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova Alexandru Moşanu, adresat 

Preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Lordul Geoffrey Finsberg, prin care a 

solicitat obţinerea statutului de invitat special la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE). 

Drept argumente în favoarea acestui demers era invocat faptul că Republica Moldova aplică în practică 

prevederile Actului Final de la Helsinki şi a instrumentelor adoptate la Conferinţa pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa, precum şi a Pactului Naţiunilor Unite cu privire la drepturile civile şi politice, 

economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 1966 la care ea deja a aderat. [5] 

Relaţiile Republicii Moldova cu Consiliul Europei se manifestă şi prin asistenţa multilaterală 

acordată Republicii Moldova de către Consiliul Europei. Susţinerea financiara în creştere a proiectelor 

de asistenţă şi a programelor de activităţi pentru Republica Moldova a permis printre altele procurarea 

echipamentului pentru deschiderea Centrului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei 

(CID) şi întreţinerea anuală a activităţii acestuia; lansarea Programului comun Consiliul Europei--UE 

în domeniul mass-media şi justiţie pentru Republica Moldova. La Chişinău a fost inaugurat Centrul 

european pentru problemele Inundaţiilor (Acordul Europa Riscuri Majore), programul ADACS, 

Programul Comun CE/Consiliul Europei de cooperare în domeniul consolidării stabilităţii democratice 

în Republica Moldova, ca urmare a vizitei reprezentanţilor Secretariatului Consiliul Europei din martie 

2000. Un rol important în procesul democratizării Republicii Moldova revine Curţii Europene a 

Drepturilor Omului (CEDO). Începând cu 1 noiembrie 1998, fiecare cetăţean al Republicii Moldova 

poate beneficia de accesul nestingherit la noua instituţie europeană de justiţie. La CEDO, Guvernul 

Moldovei este reprezentat de către Agentul său guvernamental, care dispune de un şir de atribuţii de 

informare şi reprezentare. La fel, Republica Moldova este reprezentată de un judecător la Curte, 

independent şi imparţial, ales în funcţie de către Adunarea Parlamentară. Un eveniment de importanță 

majoră pentru Moldova a fost preluarea Preşedinţiei în cadrul Comitetului de Miniştri al CoE în 

perioada 15 mai-6 noiembrie 2003. Astfel, Republica Moldova a devenit primul stat din CSI care a 

exercitat aceasta funcţie, iar următoarea şansă de acest gen va reveni peste, cel puţin, 22 de ani. 

Amploarea acestui eveniment se explică prin oportunităţile pe care le oferă calitatea de Preşedinte al 

Comitetului de Miniştri precum sporirea imaginii statului pe plan internaţional, consolidarea relaţiilor 

bilaterale, lansarea unui semnal pozitiv pentru toate instituţiile internaţionale şi cercurile de afaceri, 

îmbogăţirea experienţei diplomatice în gestionarea unor organizaţii internaţionale. În concluzie, 

aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei a constituit un pas hotărâtor spre edificarea statului 

democratic şi de drept, finalizând o etapă importantă a îndelungatului proces de refaceri: promovarea 

reformelor, elaborarea noului proiect al Constituţiei, adoptarea unui număr considerabil de legi noi, 

semnarea unui şir de acorduri şi convenţii internaţionale în cele mai diverse domenii, cum ar fi 

protecţia mediului, drepturilor omului, muncii şi altele, reprezentând, în totalitatea lor, un argument al 

progresului Republicii Moldova pe calea valorilor democraţiei europene. Aderarea Republicii 

Moldova la Consiliul Europei a jucat un rol important în iniţierea şi desfăşurarea, uneori anevoioasă, a 

procesului de tranziţie de la regimul totalitar la cel democratic, în constituirea şi consolidarea statului 

de drept, bazat pe supremaţia legii, respectarea, garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

Aderând în anul 1994 la Parteneriatul pentru Pace al Alianţei Nord-Atlantice, Moldova a 

demonstrat că politica sa este perfect compatibilă cu constituirea noilor legături prieteneşti cu alte ţări 

şi organisme internaţionale. Ea şi-a arătat angajarea în procesul de edificare a noului sistem de 

securitate comună pentru Europa, susţinând ideea că statele europene pot asigura pacea şi securitatea 

mai curând prin cooperare, decât prin discordie. Împreună cu statele-membre ale Alianţei Nord-

Atlantice şi statele care colaborează în cadrul Parteneriatului pentru Pace, Republica Moldova 

manifestă un interes deosebit faţă de conlucrarea în scopul găsirii soluţiilor pentru problemele comune. 

O reuşită în acest context a fost semnarea Planului Individual de Acţiuni de Parteneriat (IPAP) cu 

NATO pe parcursul anului 2006. 

Astfel, primele contacte cu Alianţa Nord-Atlantică au fost stabilite după Declaraţia de 
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Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991. În cadrul primei reuniuni a Consiliului de 

Cooperare Nord-Atlantic (CCNA) din 20 decembrie 1992 de la Bruxelles, ţara noastră a devenit 

membru al CCNA. Astăzi Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme: fragilitate 

internă, insecuritate social-economică, separatism, crimă organizată, proliferarea armelor 

convenţionale, instabilitate politică, o imagine nu prea atractivă până în prezent, legate de conflictul 

transnistrean şi de problemele de securitate necondiționată (de la corupţie până la trafic de fiinţe 

umane şi armament). Asemenea altor state noi independente, ea are de făcut o serie de alegeri dificile. 

În raport cu NATO, Moldova nu şi-a închis frontierele sale, ci promovează o politică de transparenţă. 

Relaţiile au evoluat treptat, devenind marcate de spiritul cooperării practice, al încrederii şi al 

dezvoltării în continuare, Moldova participând la o serie de activităţi militare: în cadrul programului 

„militar-militarilor” din 1993, al programului „Învăţământ militar internaţional” (IMET), precum şi la 

un şir de proiecte elaborate în colaborare cu România, Ucraina, Republica Belarus. Aderând la 

Programul Parteneriat pentru Pace, Republica Moldova s-a angajat să susţină eforturile internaţionale 

în domeniul reglementării situaţiilor de criză şi prevenirii conflictelor. 

Important în dezvoltarea cooperării Republicii cu NATO este deschiderea la 8 decembrie 2017, 

la Chișinău, a Biroului de legătură NATO, care reprezintă o parte a dialogului politic și care va facilita 

identificarea domeniilor în care Moldova necesită asistenţă pentru a-şi reforma sectoarele de apărare şi 

de securitate, va ajuta la implementarea cu succes a proiectelor în curs de desfăşurare. De asemenea, 

Biroul de legătură NATO are obiectivele de a intensifica dialogul pe marginea reformelor demarate de 

a sprijini transformarea guvernării democratice a sectorului de apărare și de securitate, de a asigura 

supravegherea parlamentară și executivă, de a pune în aplicare strategia de securitate națională, 

precum și de a îmbunătăți sistemul național de securitate. În actualul context regional, deschiderea 

Biroului NATO la Chișinău este o dovadă a sprijinului oferit de către partenerii externi Republicii 

Moldova. Totodată, deschiderea Biroului NATO este o dovadă a creșterii importanței strategice și 

geostrategice a Republicii Moldova pe plan regional. Astfel, calitatea de membru al NATO este unica 

opţiune eficientă şi actuală de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova. Eventuala 

integrare în Alianţă va servi drept o etapă intermediară de dezvoltare, care prin apropierea Moldovei de 

statele occidentale va facilita considerabil integrarea europeană. Totodată, accesul la securitatea 

garantată de NATO înseamnă oportunităţi de investiţii străine directe de circa 2 miliarde USD anual, 

volum de 3-4 ori mai mare decât în prezent. [8] 

Deşi au apărut mai târziu, organizaţiile internaţionale au cunoscut o dezvoltare rapidă atât sub 

aspect numeric, cât şi al perfecţionării structurii, metodelor şi mijloacelor necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor, proces care s-a desfăşurat sub presiunea unor cauze politice, economice şi sociale. Simple 

la început în ceea ce priveşte structura şi organizarea, ele au devenit din ce în ce mai complexe, pentru 

a putea acoperi multitudinea de aspecte ale cooperării internaţionale. Până în prezent nu există o 

definiţie unanim acceptată a organizaţiei internaţionale, iar conceptul de organizaţie internaţională 

variază în funcţie de interesele marilor grupuri de state şi concepţiile filozofice ale autorilor. În 

literatura de specialitate se conturează, în general, un fond constant de elemente specifice, pe baza 

cărora se poate caracteriza sau chiar defini această instituţie. Examinarea sub raport static şi dinamic a 

acestei instituţii, pornind de la cauzele politice, economice şi sociale, care au stat la baza înfiinţării ei, 

permite desprinderea caracteristicilor definitorii ale organizaţiilor internaţionale. Constituirea 

organizaţiilor internaţionale decurge din necesitatea organizării politice a societaţii internaţionale: 

imperativul prevenirii războiului şi asigurării păcii şi securităţii internaţionale, internaţionalizarea vieţii 

din societatea actuală şi interdependenţa care s-a stabilit între state, precum şi contribuţia din ce în ce 

mai notabilă, dar şi mai indispensabilă a organizaţiilor în gestionarea şi rezolvarea problemelor tot mai 

grave ale omenirii stau la baza acestei evoluţii de afirmare a organizaţiilor internaţionale. În ceea ce 

priveşte rolul pe care îl au organizaţiile internaţionale în viaţa internaţională, există doua abordări, una 

diferită de cealaltă. Într-o primă opinie, se susţine că comunitatea internaţională ar fi alcătuită numai 

din state, rolul organizaţiilor fiind unul minor. Ele apar doar ca un mijloc de cooperare între state, 

actele emise de către aceasta fiind obligatorii doar pentru un grup de state, care nu pot să impună 

obligaţii altor state şi sunt oricând libere să se retragă din organizaţia internaţională la care sunt 

membre. Organizaţiile internaţionale reprezintă un fenomen caracteristic epocii actuale, fiind o 

componentă majoră a relaţiilor internaţionale, chemată să contribuie la dezvoltarea înţelegerii şi 
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colaborării între state, la asigurarea păcii şi securităţii în lume. Astfel, împreună cu statele, 

organizaţiile internaţionale sunt subiecţi de drept ce creează şi păstrează ordinea juridică 

internaţională. [9, p. 59-71] 
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CONCLUZII 

 

Prin Hotărârea nr. 217 din 28.07.1990 Parlamentul a proclamat aderarea Republicii Moldova la 

Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 

decembrie 1948 și a ratificat Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul 

internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptate de către Adunarea 

Generală a ONU la 19.12.1966. 

În preambulul Declarației din 10.12.1948 se proclamă solemn că „recunoașterea demnității 

inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile constituie 

fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume”. 

Tot în preambul se recunoaște că „este esențial ca drepturile omului să fie protejate de un 

sistem de drept pentru ca omul să nu fie constrâns, ca mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei și 

asupririi”. 

Sistemul național de drept, întemeiat pe doctrina marelui sistem de drept european, numit 

romano-germanic, trebuie să asigure protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 

omului în Republica Moldova. Realizarea acestor deziderate a fost analizată în cadrul evenimentelor 

consacrate Zilei Universale a Drepturilor Omului, desfășurate la USEM. 

În urma analizei mesajelor prezentate de către invitații de onoare la eveniment, a simulării 

procesului jurisdicțional, a informației privind independența financiară a justiției și a dezbaterilor în 

cadrul conferinței privind asigurarea independenței justiției pot fi formulate următoarele concluzii: 

1. În Republica Moldova justiția este înfăptuită de instanțele judecătorești în cadrul 

examinării cauzelor civile, penale și administrative. Unicul purtător al puterii judecătorești este 

judecătorul. El este învestit prin Constituție cu atribuții de înfăptuire a justiției, pe care le exercită în 

baza legii, care trebuie să corespundă cadrului legal, convențional și constituțional. 

2. La înfăptuirea justiției contribuie procuratura, avocatura, organele de urmărire penală ale 

Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție și Serviciului Vamal și 

alte organe de drept. 

3. Rapoartele referitoare la înfăptuirea justiției au ținut cont de următoarele principii 

constituționale: egalitatea (art. 16), accesul liber la justiție (art. 20), prezumpția nevinovăției (art.21), 

neretroactivitatea legii (art. 22), dreptul la apărare (art. 26), dreptul omului de a-și cunoaște drepturile 

și libertățile (art.23), drepturile persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 53), folosirea căilor de 

atac împotriva actelor judecătorești (art. 119), caracterul obligatoriu al sentințelor și al altor hotărâri 

judecătorești definitive (art. 120) și altele. 

4. Rapoartele referitoare la independența judecătorilor au evidențiat un șir de principii 

constituționale privind independența funcțională, cum ar fi: accesul liber la justiție, asigurarea și 

înfăptuirea justiției în strictă conformitate cu legislația internă, dreptul internațional, respectarea 

egalității individului în fața legii și a instanțelor judecătorești, caracterul public al dezbaterilor 

judecătorești în condițiile respectării contradictorialității învinuirii și apărării, inadmisibilitatea 

imixtiunii în înfăptuirea justiției și altele. S-a pus accentul pe garantarea prin lege și a independenței 

individuale, care poate avea loc prin respectarea procedurii de înfăptuire a justiției; procedura de 

numire, suspendare, demisie și eliberare din funcție; declararea inviolabilității judecătorului; secretul 

deliberării și interzicerea de a cere divulgarea lui; stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă față de 

instanța de judecată, judecători și pentru imixtiune în judecarea cauzei; alocarea resurselor necesare 

pentru funcționarea sistemului judecătoresc, crearea de condiții organizatorice și tehnice favorabile 

activității instanțelor judecătorești; asigurarea materială și socială a judecătorului și alte măsuri 

prevăzute de lege. 

Potrivit hotărârii Curții Constituționale nr. 2 din 09.02.2016 pct. 97 este prevăzut că  

„Independenţa judecătorilor este unul dintre principiile fundamentale de organizare şi realizare a 

justiţiei. În aplicarea legii, independenţa judecătorilor exclude noţiunea de ierarhie, subordonare. 

Având rolul de a soluţiona litigiile în mod obiectiv, conform legii, şi fiind o putere prin ei înşişi, 

judecătorii nu pot primi ordine, instrucţiuni sau sugestii de niciun fel cu privire la activitatea lor 

judiciară, nici din interiorul, nici din afara sistemului judiciar. Principiile internaţionale statuează în 

mod explicit că judecătorii trebuie să ia decizii în deplină libertate şi să acţioneze fără restricţie şi fără 
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a fi obiectul unor influenţe, incitări, presiuni, ameninţări sau intervenţii nelegale, directe sau indirecte, 

indiferent din partea cărei persoane vin şi sub ce motiv. Judecătorul, în calitate de deţinător al 

autorităţii judecătoreşti, trebuie să-şi poată exercita funcţia sa în deplină independenţă în raport cu 

toate constrângerile/forţele de natură socială, economică şi politică şi chiar în raport cu alţi judecători 

şi în raport cu administraţia judecătorească”. Totodată, potrivit pct. 98 este prevăzut că „Prin urmare, 

Curtea reţine că judecătorii trebuie să dispună de suficientă putere şi să fie în măsură a şi-o exercita în 

vederea îndeplinirii atribuţiilor. Independenţa judecătorului implică cerinţa soluţionării litigiilor fără 

nici o ingerinţă, inclusiv din partea instanței ierarhic superioare.” 

1. Statutul înalt al judecătorului impune și un comportament adecvat. Prin lege sunt prevăzute 

circa 20, iar în Codul de etică peste 10 temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a judecătorului, 

ceea ce legislația nu prevede pentru alți funcționari publici și demnitari de stat. Principiile de 

imparțialitate, obiectivitate și responsabilitate cer ca judecătorul să fie ca soția lui Cezar – în afara 

oricăror bănuieli. 

2. Pe lângă răspunderea disciplinară a judecătorului, legea prevede și răspunderea sa 

patrimonială, iar pentru abateri cu rea-credință și neglijență gravă – răspunderea penală. 

3. Au fost prezentate un șir de rapoarte la compartimentul privind înfăptuirea actului de 

justiție prin asigurarea garanțiilor de independență a învinuirii și apărării, și anume procurori, avocați, 

ofițeri de urmărire penală și polițiști. 

S-a acordat o atenție deosebită excluderii influenței politice asupra organelor de urmărire 

penală și, îndeosebi, asupra procurorilor, care conduc urmărirea penală, efectuează urmărirea penală și 

prezintă învinuirea în instanța de judecată. 

Prezintă interes opinia, expusă la Conferință, că, deși în ultimii 20 de ani au fost adoptate mai 

mult de 20 de legi sub „drapelul reformării” procuraturii, această importantă instituție încă nu și-a găsit 

locul în cadrul ramurilor puterii. Potrivit Constituției, Procuratura face parte din „Autoritatea 

judecătorească”, însă ea nu se regăsește în nici o ramură a puterii: legislativă, executivă sau 

judecătorească. 

O parte din rapoarte au fost dedicate problemelor legate de relația dintre justiție și mass-media. 

S-a subliniat că activitatea organelor de drept trebuie să corespundă principiilor îndreptate spre 

realizarea dreptului la informație, asigurarea publicității și transparenței. Restrângerea acestor drepturi 

poate avea loc numai în cazurile strict prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu art. 54 din 

Constituția Republicii Moldova. 

În numele Comitetului organizatoric de desfășurare a evenimentelor consacrate Zilei 

Internaționale a Drepturilor Omului, aduc sincere mulțumiri studenților și profesorilor Universității de 

Studii Europene, Universității Tehnice, Universității de Stat și Academiei de Poliție, precum și tuturor 

celor care și-au adus contribuția la pregătirea și desfășurarea acestor evenimente. 

 

 

Victor PUȘCAȘ, 

 conducătorul Comitetului organizatoric,  

șeful Catedrei de drept public, USEM,  

doctor în drept, conferențiar universitar. 
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