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Oamenii judecă instanţele

reforma
||

aprilie 2009. În presă apare 
o înregistrare video care 
surprinde o judecătoare din 
Chişinău în biroul de serviciu în 
timpul unei scene care poate 
fi uşor calificată drept luare 
de mită. La scurt timp după 
aceasta, Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM) a intentat 
o procedură disciplinară pe 
numele magistratului şi a ses-
izat Procuratura anticorupţie 
(Pa) despre acest caz. Dar, în 
cele din urmă, CSM a decis că 
judecătoarea n-a comis nicio 
abatere disciplinară, iar procu-
ratura a emis o ordonanţă de 
refuz în urmărirea penală, pe 
motiv că faptele nu întrunesc 
elementele infracţiunii.

nicolae CuŞCHeVICI

Potrivit sondajelor de opinie, 
cetăţenii consideră că  judecătorii 
sunt unii dintre cei mai corupţi 
funcţionari, alături de vameşi, 
poliţişti şi medici, iar în actul de 
justiţie are încredere doar o treime 
din populaţie (Grafic nr. 1). 

Deşi despre corupţia în justiţie 
se vorbeşte de mult timp, cazurile de 
condamnare a unor magistraţi pen-
tru acte de corupţie practic lipsesc. 
Pentru acest insucces, organele de 
drept aveau, practic, un singur ar-
gument – imunitatea excesivă de 
care se bucură judecătorii. 

Imunitate excesivă
astfel, în vara anului trecut, 

deputaţii au votat un proiect de 
lege, înaintat de ministerul Justiţiei, 
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Im[p]unitatea judecătorilor

Ce credeţi despre justiţie?

Începând cu luna ianuarie 
2013, Ziarul de Gardă va pub-
lica lunar, într-un supliment 
intitulat “Reforma”, materiale 
care vizează justiţia. Vom sc-
rie despre cheltuielile reformei 
în justiţie, despre progrese, 
despre calitatea proceselor şi 
despre percepţia cetăţenilor 
faţă de corectitudinea şi 
transparenţa judecătorilor. 

De ce am ales să dedicăm 
4 pagini în plus justiţiei? Pen-
tru că în cei 8 ani de existenţă 
Ziarul de Gardă a dedicat sute 
de pagini şi mii de articole 
anume problemelor din 
justiţie. Dar a fost puţin. Şi e 
nevoie urgent de mai mult. 

De ce e nevoie de mai 
mult? Pentru că în fiecare zi 
ne contactează cel puţin un 
cititor şi ne roagă un lucru 
cert: “Puteţi să asistaţi la 
procesul nostru de judecată? 
Dacă ZdG va fi prezent - 
avem o şansă să ne judece 
corect, sau să scrieţi ce nu a 
fost corect”. Ultimul apel de 
acest fel l-am primit ieri. De 
la un bărbat de 81 (optzeci şi 
unu) de ani din Mereşeuca, 
raionul Ocniţa. La această 
vârstă omul a ajuns să fie 
în dispute judiciare intermi-
nabile şi să ceară recuzarea 
judecătorilor pentru că nu are 
încredere în ei. 

Continuare în pag. 12

Tu ce ştii despre 
reforma justiţiei?
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Supliment ZdG pentru monitorizarea reformei în justiţie

care prevedea ridicarea imunităţii 
judecătorilor în cazul infracţiunilor 
de corupţie (Grafic nr. 2 - pag. 13). 
Deşi pare o modificare minoră, 
aceasta a provocat numeroase dis-
pute, iar în comparaţie cu toate 
reformele, mai mult sau mai puţin 
reuşite, efectuate în sectorul justiţiar 
de la independenţă încoace, poate fi 
calificată în general drept o măsură 
radicală.

“Schimbările se cer a fi anume 
radicale, pentru a schimba starea de 
lucruri, şi din acest considerent am 
venit cu iniţiative legislative pe care 

le-aţi numit dvs. radicale”, explică 
ministrul Justiţiei. 

La rândul său, procurorul Vior-
el morari, şeful interimar al Procu-
raturii anticorupţie, care între timp 
a devenit adjunctul procurorului 
anticorupţie, spune că el a pledat 
întotdeauna pentru diminuarea 
imunităţii judecătorilor. “Până la 
modificările din august 2012 imuni-
tatea lor era practic totală şi nu per-
mitea organului de urmărire penală 
[...] efectuarea a careva investigaţii 
în cazul judecătorilor – nu era 
posibilă interceptarea convorbirilor 

telefonice, nu era posibilă instalarea 
tehnicii speciale, în birou sau în alte 
locaţii unde putea avea loc transmi-
terea banilor”, explică morari.

un singur caz de corupţie
evident că aceste modificări nu 

sunt văzute cu ochi buni de toţi acei 
care sunt parte a sistemului judi-
ciar. Deşi se declară adeptul luptei 
cu corupţia din sistem, totuşi mihai 
Poalelungi, preşedintele Curţii Su-
preme de Justiţie (CSJ) şi membru 
al CSm, consideră ridicarea parţială 
a imunităţii judecătorilor drept o 

Grafic nr. 1

Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un loc deosebit în afirmarea statului de 
drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au o importanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei. În actualele condiţii, 
faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sunt înaintate un şir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte 
dintre ele fiind incluse în acte normative, altele urmând a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale.

Codul de etică al judecătorului aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 366/15 din  29 noiembrie 2007

În luna ianuarie, mai multe 
persoane au telefonat şi chiar 
au venit la redacţie cu plângeri 
la adresa instituţiilor de justiţie, 
dar şi a procurorilor sau angaja-
ţilor maI. 

Câteva persoane s-au plâns 
că procesele judiciare sunt 
tergiversate luni sau ani în şir, 
bănuind că, la mijloc, ar fi nişte 
înţelegeri ale judecătorilor cu 
unii avocaţi. Un cetăţean s-a 
plâns că, la Curtea Supremă de 
Justiţie, oamenilor de rând nu 
li se face dreptate, prioritate 
având asociaţiile Proprietarilor 
de Locuinţe (aPL). ei cred că în 
astfel de litigii li se face drepta-

te celor mai puternici sau celor 
care au mai mulţi bani. 

Juristul Tudor Cernenco a 
declarat că este nemulţumit de 
această „jurisprudenţă sovieti-
că moldoveneacă”, semnalând 
mai multe încălcări în instan-
ţe. „De obicei, judecătorii nu 
pătrund în esenţa lucrurilor şi 
iau decizii superficiale”, explică 
Cernenco. Pe adresa redacţiei 
au venit şi două scrisori din 
partea unor deţinuţi, care soli-
cită sprijin pentru a avea acces 
la „un avocat mai bun”, pentru 
a se apăra în dosarele pentru 
care sunt judecaţi. 

alina GâLCă



aţi ajuns în contact cu sistemul 
de justiţie şi consideraţi că vi 
se lezează drepturile sau că ju-
decătorii nu acţionează corect? 
Puteţi să ne comunicaţi despre 
aceste încălcări: 

la numărul de telefon 
23-26-33 zilnic 

de la 9.00 la 12.00

la adresa electronică a redacţiei
ziardegarda@gmail.com 

la adresa poştală: 
of 324, Casa Presei, 
str. Puşkin nr. 22, 
Chişinău, MD-2012  

alina Gâlcă va recepţiona apelu-
rile Dvs., pentru a face o analiză 
ulterioară şi pentru a monitoriza 
mersul reformei în justiţie. 

Menţionăm că redacţia nu îşi ia 
angajamentul să participe la toa-
te şedinţele de judecată, să ofere 
avocaţi, consultanţă juridică sau 
să scrie despre toate cazurile 
recepţionate. Redacţia va reac-
ţiona la cazurile care vor fi de 
maxim interes pentru cetăţeni şi 
cititori. Totuşi, datele cu privire 
la celelalte cazuri vor fi colectate 
şi vor servi pentru o analiză a 
plângerilor cetăţenilor, care va fi 
făcută publică şi adusă în atenţia 
autorităţilor publice.


