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Consiliul Superior al Magistraturii

Prin prezenta. Vă comunicăm că în cadrul junpi U M k c tiM  
Naţional Anticorupţie (în continuare -  Centrul) şi Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, în vederea creării unui nou mecanism de prevenire a corupţiei, a 
fost lansată Platforma „reLAWed”, care are drept scop oferirea posibilităţii tuturor 
persoanelor să se implice în procesul de perfecţionare a cadrului legal naţional

La 17 iunie 2020, prin intermediul Platformei „reLAWed”, a fost recepţionată 
semnalarea nr.ID000005, prin care a fost notificată Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.338/13 din 12 aprilie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată.

Autorul semnalării invocă lipsa vreunei forme de răspundere pentru 
neînregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, precum şi pentru lipsa 
înregistrărilor audio în materialele dosarului penal.

Analizând prevederile Regulamentului prin prisma Metodologiei de efectuare a 
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative, aprobată prin hotărîrea nr.6 a 
Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie din 20 octombrie 2017, menţionăm că 
Regulamentul este lacunar în ceea ce priveşte răspunderea grefierului pentru 
încălcarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a responsabilităţilor funcţionale ce ţin 
de înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată.

Totodată, în Regulament lipseşte responsabilitatea judecătorului pentru calitatea, 
prezenţa şi integritatea înregistrărilor audio digitale a şedinţelor de judecată în 
materialele dosarului. Or, potrivit circularei Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.2820 m/i din 07.11.2019: „lipsa înregistrărilor audio a şedinţelor de judecată 
denotă încălcarea prevederilor art.366 şi art.337 din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova şi art.274-276 din Codul de procedură civilă al Republicii 
Moldova fapt care în esenţă conduce la încălcarea dreptului fundamental la apărare, 
fapt ce contravine art.6par.l CEDO

Astfel, lipsa responsabilităţilor clare, menţionate supra, acordă prevederilor 
Regulamentului un caracter mai mult declarativ şi creşte riscul manifestărilor de 
corupţie din partea persoanelor responsabile implicate în procesul de înregistrare 
audio digitală a şedinţelor de judecată.

A

In contextul celor expuse supra, în scopul excluderii, din activitatea instanţelor 
de judecată, a situaţiilor care pot duce la încălcarea dreptului fundamental la apărare, 
manifestate prin lipsa înregistrărilor audio a şedinţelor de judecată, încălcarea 
procedurii de arhivare şi păstrare a înregistrărilor audio digitale în ordinea stabilită,



propunem analizarea oportunităţii iniţierii unui proiect de modificare a prevederilor 
Regulamentului, cu următoarele aspecte:

a) tipul răspunderii pe care o poartă grefierul pentru încălcarea normelor 
Regulamentului;

b) responsabilitatea judecătorului, care prezidează şedinţa, de a verifica 
efectuarea şi plasarea pe server a înregistrărilor audio digitale a fiecărei 
şedinţe de judecată prin intermediul echipamentelor de înregistrare digitală, 
precum şi verificarea prezenţei în materialele dosarului transmis în cancelarie 
a purtătorilor de informaţie electronică (CD-urilor) cu înregistrările audio 
digitale a şedinţelor de judecată;

c) tipul răspunderii pe care o poartă persoana responsabilă pentru gestionarea 
tehnologiilor informaţionale în instanţă, pentru ştergerea neautorizată a 
înregistrărilor audio.

Suplimentar, solicităm respectuos să fim informaţi despre acţiunile întreprinse şi 
deciziile adoptate în termen rezonabil.

Anexă: semnalarea nr.ID000005 din 17 iunie 2020 -  1 (una) filă.
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Descrieţi cazul (evitaţi date cu caracter personal)
In cadrul unui dosar penal a fost pronunţata sentinţa de condamnare. Observind 
mai multe neclarităţi am solicitat inregistrarile audio ale şedinţelor de judecata. 
După 6 luni am primit răspuns ca lipsesc 8 din 10 inregistrari audio ale dosarului, 
practic tot dosarul lipseşte. Căutările s-au soldat cu eşec inregistrarile audio nu 
exista. Agenţia pentru administrarea Instanţelor de judecata si eu ne-am adresat cu 
o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi atras la răspundere 
judecătorul pentru lipsa inregistrarilor audio. Inspecţia Judiciara a constat ca in 
acţiunile judecătorului se atesta banuielie rezonabile de comitere a abaterii 
judiciare si anume neindeplinirea obligaţiei de serviciu, daca aceasata a afectat in 
mod direct drepturile participanţilor la proces.
Examinind raportul Comisia Disciplinara a incetat procedura disciplinara, 
argumentind ca reiesind din prevederile Regulamentului cu privire la inregistrarea 
audio a şedinţelor de judecata, responsabilitatea cu privire la transferarea 
inregistrarilor audio ii aparţine grefierului, iar judecătorul nu poarta răspundere 
pentru acţiunile grefierului.
Cauza a fost raportata Avocatului Poporului, care a constat o serie de incalcari a 
drepturilor omului inclusiv , dreptul la aparare, dreptul la un proces echitabil 
consfinţit prin art. 6 CEDO. Avocatul poporului a solicitat examinarea minuţioasa 
a acestei cauze si emiterea unei circulare pentru preşedinţii de instanţe de judecata. 
Consiliul Superior al Magistraturii a emis circulara si a menţionat ca lipsa 
inregistrarilo audio constituie incalcare a drepturilor omului si a prevederilor 
Codului de procedura Penala si Civila, dar cu toate astea cu votul de 4 la 3 a 
metinut decizia Colegiului Disciplinar cu privire la faptul ca acţiunile judecătorului 
nu sunt abateri disciplinare. Din nou in motivare s-a făcut trimitee la Regulamentul 
indicat mai sus.



Astfel, prin intermediul Regulamentul cu privire la inregistrarea audio a şedinţelor 
de judecata s-a creat un mecanism tare „ comod,, de a da vina pe grefieri in cazul 
lipsei inregistrarilor audio. Mecanismul e comod din considerentul ca Articolul 14 
al Legii privind organizarea judecătoreasca menţionează:

(1) Şedinţele de judecată se înregistrează prin utilizarea mijloacelor tehnice video 
sau audio ori se consemnează prin stenografiere. înregistrările şi stenogramele se

A

transcriu de îndată. înregistrarea audio şi/sau video a şedinţelor de judecată se 
realizează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, Consiliul 
Stabilest cum tehnic si operaţional urmeaza sa fie efectuate inregistrarile, dar 
judecătorii profita de acest fapt si inregistrarile audio dispar din dosare vina fiind al 

.̂_-_grefîerilonsi-.riii-ajiidecatorilor.,.-_,...-,.-
Mentionam ca cazul raportat nu este singurul. Dispariţia din dosare a inregistrarilor 
audio se face sistematic. Noi cunoaştem cel putn inca 3 cazuri similare 
documentate.
Menţionam ca deşi s-au cheltuit bani enormi pentru implimentarea sistemului „ 
Femida,, in continuare se utilizează reportofoanele de către judecători, iar aceasta 
le prmite sa utilizeze acest Regulament drept paravan pentru dispariţia probeleor „ 
incomode,,.
Daca este necsar putem prezenta actele necesare pentru analiza si efectuarea 
propunerii de modificare a legislaţiei in acest sens.
Propuneţi redactare act / document (opţional)
In opinia noastra daca in Regulamentul cu privire la inregistrarea audio a şedinţelor 
de judecata ar fi menţionat faptul ca responsabilitatea tehnico-operationala de 
inregistrare a şedinţelor de judecata este a grefierului, dar responsabilitatea si 
răspunderea pentru existenta inregistrarii in dosar a inregistrarilor audio este a 
judecătorului, ( el fiind obligat sa verifice plasarea pe server a fiecărei şedinţe de 
judecata), acest fapt ar limita judecătorii care continua sa inregistreze intenţionat 
prin reportofon cauzele si sa faca sa dispara inregistrarile ulterior.
Totodată in art. 14 al Legii L E G E  privind organizarea judecătorească nr. 514- 
XIII din 06.07.1995 este necesar de introdus obligatoriu faptul ca responsabil de 
existenta inregistrarilor audio din dosar este judecătorul care examineza cauza


