
H O T Ă R Â R E 

privind relaţiile sistemului judecătoresc cu autorităţile statului şi mass-media şi cu 

privire la adresarea judecătorului Judecătoriei Floreşti, Sergiu Caraman, referitor la 

apărarea drepturilor judecătorilor, asigurarea independenţei şi imparţialităţii 

judecătorului 

26 martie 2013                                                                              mun. Chişinău 

Nr.288/11 

Examinând chestiunea privind  relaţiile sistemului judecătoresc cu 

autorităţile statului şi mass-media şi cu privire la adresarea judecătorului 

Judecătoriei Floreşti, Sergiu Caraman, referitor la apărarea drepturilor 

judecătorilor, asigurarea independenţei şi imparţialităţii judecătorului, audiind 

informaţiile domnilor Dumitru Visternicean şi Mihai Poalelungi, Consiliul 

Superior al Magistraturii 

C O N S T A T Ă: 

Ultimul timp se resimte tot mai vădit o campanie de exercitare a presiunii 

asupra sistemului judecătoresc, fiind implicaţi în aceste acţiuni diverşi factori de 

decizie, autorităţi publice şi mass-media. 

Se fac presiuni în special împotriva unor persoane ce deţin funcţii înalte în 

justiţie. 

Acuzaţiile inventate, subiective şi tendenţioase urmăresc scopul denigrării 

corpului de magistraţi, aduc atingere gravă imaginii puterii judecătoreşti şi ştirbesc  

încrederea cetăţenilor în sistemul judecătoresc şi actul de justiţie. Toate acestea pot 

avea consecinţe imprevizibile. 

În calitatea sa de organ constituţional al autoadministrării judecătoreşti, 

Consiliul Superior al Magistraturii nu are dreptul să treacă sub tăcere această 

campanie de atac asupra  independenţei judecătorului. 

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii reiterează poziţia sa fermă că n-

a intenţionat vreo dată şi nici nu intenţionează să îngrădească nimănui drepturile 

fundamentale la exprimare şi accesul la informaţie, optând doar pentru 

obiectivitate, corectitudine, imparţialitate în abordarea problemelor existente în 

sistemul judecătoresc, precum şi este acceptabil într-o societate democratică. 

Aceste cerinţe sunt înaintate şi de către judecători, exemplu fiind adresarea 

judecătorului Judecătoriei Floreşti, Sergiu Caraman, prin care atenţionează asupra 

apărării drepturilor judecătorilor, asigurării efective a independenţei şi 

imparţialităţii judecătorului. 

Având în vedere cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii consideră 

necesar de a adopta o declaraţie prin care va face apel de abţinere de la exercitarea 

oricăror presiuni asupra sistemului judecătoresc ce pot aduce atingere 

independenţei judecătorilor. 

 Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de dispoziţiile art. 

4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 A adopta Declaraţia privind apărarea independenţei sistemului judecătoresc, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii                                                            Nichifor Corochii 


