Principalele obiective care vor fi urmărite
în calitate de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii
Un rol fundamental în aşezarea justiţiei într-un perimetru de normalitate şi
stabilitate revine, în egală măsură, legislativului, executivului şi puterii
judecătoreşti. Consiliului Superior al Magistraturii are responsabilitatea asigurării
unor standarde profesionale şi deontologice care să consolideze o elită
profesională autentică, omogenă şi durabilă.
În activitatea mea neîntreruptă, de peste 12 ani, în funcție de judecător dar
și de președinte al instanței m-am condus întotdeauna de principiul potrivit căruia
esenţa justiţiei este eminamente umană: este făcută de oameni pentru oameni, iar
scopul ei este de a contribui la echilibru, de a da supremaţiei legii rangul de
normalitate.
Întreaga mea activitate într-o profesie pe care o respect enorm, toate
atitudinile mele întotdeauna deschise îmi dau curajul să pot privi în ochi fiecare
justițiabil şi coleg, fără temerea de a fi acuzat de acțiuni care ar pune în pericol
prestigiul justiției.
În calitate de membru în actualul Consiliul am acționat prompt în vederea
iradicării dificultăților cu care se confruntă sistemul judecătoresc dar și a
atitudinilor care se pot traduce în adevărate amenințări la adresa sa.
Planul de activitate prezentat, asigură continuitatea activităţilor realizate în
perioada mandatului precedent, avînd în vedere proiectele derulate sau în curs de
derulare la nivelul Consiliului, precum şi îmbunătăţirea şi diversificarea acestor
activități în raport cu noile cerinţe şi tendinţe ale justiției. Avînd în vedere faptul
că atribuțiile esențiale ale Consiliului Superior al Magistraturii, vizează trei
direcții principale: independența puterii judecătorești, cariera magistraților și
organizarea și funcționarea instanțelor, obiectivele propuse vor fi structurate în
funcție de aceste planuri esențiale.
Din această perspectivă, principalele obiective pe care mi le asum în cazul
în care voi fi ales în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
sunt:

Asigurarea mecanismelor instituționale viabile de respectare a
normelor de etică profesională în sectorul justiției;
 Consolidarea statutului magistraților și îmbunătățirea modalităților de
recrutare, evaluare și promovare a acestora;


Protejarea independenței și a bunei reputații profesionale a
magistraților;

Întărirea integrității, transparenței și responsabilității sistemului
judiciar;
 Consolidarea activității Consiliului Superior al Magistraturii ca garant
al independenței justiției;
 Eficiența actului de justiție;
 Stabilirea echilibrului real în activitatea judiciară între instanțe de
judecată de același nivel.
Am ferma convingere că obiectivele pe care mi le asum constituie ideii de
normalitate și de evoluție pentru sistemul justiției. Ele vizând aspecte cunoscute
sistemului ce nu sunt chestiuni irealizabile ci pe deplin posibile. Dinamismul
realităților sociale, nevoile și așteptările atît a societății cît și a dumneavoastră
stimați colegi îmi propun ale le îmbunătăți, fiind în permanență conectat la
realitățile sistemului din care provin și în care, cu siguranță, mă voi întoarce.
În toate acțiunile, asumate în calitate de candidat la funcția de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii presupun implicare, bună credință și respect
pentru întreg corpul judecătoresc al Republicii Moldova.
1. Asigurarea mecanismelor instituționale viabile de respectare a
normelor de etică profesională în sectorul justiției.
Pornind de la considerentul că justiția este coloana vertebrală a oricărei
societăți democratice, în vederea asigurării caracterului integru al acesteia, o
influență considerabilă o are etica profesională.
În acest sens, pentru ca încrederea cetățeanului să existe, profesioniștii care
activează în sistemul juridic trebuie să ofere credibilitate. Aceasta presupune un
comportament dincolo de orice reproș, o conduită profesională exemplară.
În concordanță cu raționamentele nominalizate, în vederea asigurării
funcționalității eticii în sectorul justiției, îmi propun asigurarea continuității
mecanismelor existente, dar și crearea unor noi instrumente în acest sens.
Astfel, una din părțile integrante a mecanismelor de asigurare a calității
instituționale este Codul de etică și deontologie a judecătorilor.
În contextul celor relatate, rețin imperiozitatea elaborării unui Comentariu al
Codului de Etică şi Conduită Profesională a judecătorului, care să reflecte
specificații cu caracter explicativ referitor la punerea în practică a acestuia.

2. Consolidarea statutului magistraților și îmbunătățirea modalităților
de recrutare, evaluare și promovare a acestora.
Rigurozitatea procedurilor de accedere în funcția de magistrat joacă un rol
important în procesul de consolidare atât a independenței, cât și a
profesionalismului magistraților.
Astfel, eficacitatea şi eficiența, responsabilitatea şi operativitatea în
exercitarea atribuțiilor funcției sunt obiective tangibile în asigurarea unui corp al
magistraților profesioniști, performanți şi în concordanță cu cele mai înalte
standarde etice şi de integritate agreate de CSM.
În vederea realizării obiectivului propus, prin Hotărârea CSM nr. 557/25
din 08 august 2017, a fost creat un Grup de lucru pentru revizuirea criteriilor de
selecție și promovare a judecătorilor. Astfel, Grupul de lucru vizat, din
componența căruia fac parte, urmează să revizuie criteriile de selecție și
promovare a judecătorilor, sistemul de punctaj acordat, modul de organizare a
concursurilor precum și îmbunătățirea motivării, atît a deciziilor Colegiului
pentru selecția și cariera judecătorilor, cît și a hotărîrilor Consiliului Superior al
Magistraturii în acest domeniu.
3. Protejarea independenței și a bunei reputații profesionale a
magistraților
Integritatea profesională şi morală de care trebuie să dea dovadă fiecare
judecător aflat în exerciţiul funcţiei este în strânsă legătură cu independenţa,
imparţialitatea şi integritatea pe care trebuie să le manifeste fiecare magistrat.
Esenţa independenţei profesionale a magistratului constă în faptul că nimeni nu
poate imixtiona în activitatea de judecată propriu-zisă, magistratul beneficiind de
credibilitate şi siguranţă în exercitarea profesiei.
Astfel, în calitate de membru al CSM voi pleda pentru apărarea corpului
magistraţilor împotriva actelor de natură să aducă atingere independenţei,
imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a acestora or, libertatea de exprimare nu
poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei. Consider că
informarea şi comunicarea joacă un rol major în formarea atitudinii personale a
cetăţenilor, doar că aceasta nu trebuie să conducă la formarea unei păreri publice
defavorabile cu privire la activitatea judecătorilor, iar afirmaţiile cu caracter
speculative pot fi considerate şi de natură să producă un grav prejudiciu de
imagine justiției.

4. Întărirea integrității, transparenței și responsabilității sistemului
judiciar.
Pornind de la considerentul că integritatea constituie unul dintre principalele
elemente de asigurare a încrederii cetățenilor în sistemul de justiție și garanția
derulării unor proceduri echitabile, rețin faptul că asigurarea punerii în practică a
acestuia la cel mai înalt nivel va constitui un pas important în vederea
eficientizării activităților exponenților sistemului judiciar.
Referitor la consolidarea transparenței sistemului judiciar, evidențiez că ultima
reprezintă parte componentă a accesului liber și neîngrădit al persoanei la orice
informații de interes public. Astfel, accesul la actele procesuale judecătorești care
implică realizarea actului de justiție în sensul larg al cuvântului, constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre cetățean și autoritatea
judecătorească, în conformitate cu prevederile constituționale și cu documentele
internaționale ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.
În acest sens, în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii voi
contribui la crearea mecanismelor și instrumentelor de asigurare a transparenței
realizării actului de justiție, or transparența nu reprezintă altceva decât coordonata
esențială a asigurării unui acces echitabil al cetățenilor la procesul înfăptuirii
justiției.
5. Consolidarea activității Consiliului Superior al Magistraturii ca
garant al independenței justiției.
O magistratură independentă reprezintă garanţia cea mai puternică a menţinerii
autorităţii dreptului şi a protecţiei drepturilor omului. Independenţa magistraturii
nu poate fi asigurată decât în condiţiile în care toţi cei implicaţi sunt antrenaţi să
susţină direct instituţiile libere ale democraţiei.
Decizia membrului Consiliului trebuie să fie bazată pe interesul profesional
al sistemului și al judecătorilor care l-au trimis să-i reprezinte în CSM şi nu pe
interese contrarii, care au la baza alte rațiuni decât cele profesionale.
Interesul judecătorilor nu poate fi însă redus la un interes particular ci trebuie
să vizeze sistemul în ansamblu, necesităţile generale ale acestuia şi să
urmărească obligatoriu eficientizarea sa.
În sensul raționamentului nominalizat, apreciez că este necesară o permanentă
evaluare a impactului modificărilor legislative din ultimii ani precum şi
promovarea altor propuneri care să contribuie la sporirea rolului CSM la
consolidarea indepedenței sistemului judecătoresc.

6. Eficiența actului de justiție.
Asigurarea unui act de justiție eficient, accesibil și de calitate reprezintă o
așteptare legitimă a cetățenilor unei societăți întemeiate pe respectul normei de
drept.
Provocările secolului al XXI-lea in domeniul justiției necesita răspunsuri pe
măsura din partea instituțiilor si organismelor responsabile pentru administrarea
sistemului judiciar şi realizarea actului de justiție, bazate pe managementul
strategic integrat, gestionarea eficienta a resurselor, recurgerea la mijloace
inovative de soluționare a problemelor justiției.
Îmbunătățirea calității actului de justiție, reprezintă o prioritate în calitate de
membru al Consiliului Superior al Magistraturii și vizează, în mod prioritar
reducerea duratei de soluționare a litigiilor și unificarea jurisprudenței.
Un moment esențial care determină eficiența actului de justiție o constituie
transparența acestuia. În acest sens, în mandatul precedent am realizat acțiuni
aferente principiului expus, precum constituie o prioritate pentru viitorul mandat.
7. Stabilirea echilibrului real în activitatea judiciară între instanțe de
judecată de același nivel
Echilibru real în activitatea judiciară între instanțe de judecată de același nivel
mi-l asum ca obiectiv permanent, în activitatea mea, or, volumul optim de muncă
asigură calitătatea activităţii în instanţe. Voi promova în calitate de membru al
CSM echitatea în ceea ce priveşte volumul de muncă în instanţe, aspect care
susţine manifestarea valorilor de imparţialitate şi competenţă profesională în
activitatea judecătorilor.
Analiza constantă a statisticii judicare prin prisma volumului de muncă
repartizat per instanțe și gestionarea eficientă a funcțiilor de judecător în sistem,
constituie una din măsurile de implementare a obiectivului evidențiat. În acest
sens pot afima cu certitudine că acest proces va continua, or, în perioada
mandatului anterior am susținut cu vehemență acest deziderat. Drept dovadă fiind
multiplele hotărîri ale Consiliului Superior al Magistraturii prin care au fost
transferate posturi de judecător din cadrul instanțelor de judecată, ce au avut drept
finalitate atît sporirea randamentului şi calităţii actului de justiţie precum și
prevenirea supraîncărcării judecătorilor.
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