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Dlui Victor Micu 

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii 

 

Dlui Mihai Poalelungi 

Președintele Curții Supreme de Justiție 

 

Dlui Ion Pleșca 

Președintele Curții de Apel Chișinău 

 

Stimate Domnule Victor Micu, 

Stimate Domnule Mihai Poalelungi, 

Stimate Domnule Ion Pleșca, 

 

Adunarea Generală a Baroului Chișinău își exprimă îngrijorarea sa cu privire la degradarea 

dramatică a situației ce ține de aplicarea excesivă de către instanțele judecătorești a 

măsurilor preventive excepționale sub formă de arest și arest la domiciliu. În acest sens, cu 

votul majorității absolute a avocaților, Adunarea Generală a Baroului Chișinău din data de 9 

iunie 2017 a decis să înainteze un ultimatum Consiliului Superior al Magistraturii, 

președintelui Curții Supreme de Justiție și președintelui Curții de Apel Chișinău, ca să fie 

revizuită practica menționată supra.   

 

Inviolabilitatea libertatății individuale și siguranței persoanei este expres consfințită de 

Constituția Republicii Moldova în articolul 25. Republica Moldova și-a asumat obligația de a 

garanta și respecta aceste drepturi odată cu semnarea Convenției europene a drepturilor 

omului, reglementările căreia au prioritate față de normele interne. În acest sens, Curtea 

europeană a drepturilor omului a dezvoltat o jurisprudență comprehensivă în privința 

aplicării prevederilor articolului 5 din Convenție urmare a pronunțării multiplelor hotărâri 

împotriva Republicii Moldova în care au fost găsite violări a dreptului la libertate și la 

siguranță din cauza aplicării de către instanțele naționale a măsurii preventive sub formă de 

arest contrar prevederilor convenționale. Adițional, procedurile de executare a hotărârilor 

Curții europene ce țin de violarea articolului 5 al Convenției de către Republica Moldova au 

fost plasate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei sub procedura de executare 

sporită (ENG: enhanced supervision procedure) datorită faptului că aplicarea măsurii 

preventive sub formă de arest ridică probleme structurale și complexe ale sistemului judiciar 

național.  
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Caracterul excepțional al aplicării măsurii preventive sub formă de arest de asemenea a fost 

stabilit și de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei prin Recomandarea nr. R(80)11, care 

la pct. 4 a stabilit că ”detenția provizorie s-ar putea justifica, în mod excepțional, în anumite 

cazuri în care se comite o infracțiune deosebit de gravă”.  

 

Nu în ultimul rând, ținem să menționăm și adoptarea de către Plenul Curții Supreme de 

Justiție a Hotărârii nr. 1 din 15 aprilie 2013 despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti 

a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea 

la domiciliu. Hotărârea dată a oferit repere suficiente judecătorilor pentru a pronunța 

hotărâri bazate pe rigorile Convenției europene și a jurisprudenții Curții europene a 

drepturilor omului. 

 

Demersurile privind aplicarea sau prelungirea arestării preventive sau la domiciliu urmează a 

fi examinate de către instanțe judecătorești imparțiale în urma unui proces echitabil. 

Conform jurisprudenței Curții de la Strasbourg, instanța are obligația de a exclude orice dubii 

rezonabile referitor la imparțialitatea judecătorului, aparențele având un rol decisiv. Or, într-

o societate democratică instanța de judecată trebuie să inspire justițiabililor deplină 

încredere. 

 

Potrivit principiilor de la Bangalore privind conduita judiciară, imparțialitatea este esențială 

pentru îndeplinirea adecvată a funcției judiciare. Ea privește nu doar hotărârea însăși, ci și 

întreg procesul prin care se ajunge la aceasta. 

 

În pofida obligațiilor convenționale, constituționale și legale ce revin instanțelor de judecată, 

enumerate mai sus, avocații Baroului Chișinău constată cu profundă consternare faptul că 

judecătorii Curții de Apel Chișinău, care au menirea să verifice legalitatea aplicării măsurilor 

preventive excepționale sub formă de arest/arest la domiciliu,  pe de o parte sistemic resping 

recursurile avocaților, iar pe de cealaltă parte, sistemic admit recursurile procurorilor 

împotriva încheierilor judecătorilor de instrucție.  

 

Conform datelor statistice colectate de Centrului de Resurse Juridice din Moldova, coraportul 

ratei demersurilor de aplicare a măsurii preventive de arest raportat la rata demersurilor 

admise pentru anul 2016 la nivel național reprezintă unul din cei mai înalți indici din ultimii 10 

ani, acesta ridicându-se la cifra de 84% .  
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În ceea ce privește Curtea de Apel Chișinău, care verifică, în baza recursurilor declarate, 

corectitudinea aplicării arestului preventiv și la domiciliu, rata respingerii recursurilor 

avocaților împotriva arestării preventive sau la domiciliu este de aproximativ 98%, aceeași 

rată fiind și admiterea recursurilor declarate de procurori împotriva refuzului aplicării 

arestului preventiv sau la domiciliu. Astfel, pentru judecătorii Curții de Apel Chișinău măsurile 

preventive arestul sau arestarea la domiciliu au devenit uzuale, iar măsurile preventive non-

privative de libertate au căpătat un caracter excepțional. 

 

Posibilitatea revocării în recurs a arestului preventiv sau a arestării la domiciliu a devenit 

practic imposibilă, din start fiind previzibil că orice recurs al procurorului împotriva unei 

măsuri non-privative de libertate aplicate de judecătorul de instrucție va fi admis. Ca și 

consecință, percepția că judecătorii Curții de Apel Chișinău, care judecă recursurile împotriva 

măsurilor preventive aplicate sau neaplicate, nu sunt imparțiali și că procesele de judecată nu 

sunt echitabile, este quasi generală, mai ales în rândul avocaților din Baroul Chișinău.  

 

De asemenea, se creează impresia că în astfel de procese rolul avocatului se reduce la simpla 

prezență pentru a mima respectarea rigorilor unui proces echitabil.  

 

Este evidentă superficialitatea cu care sunt examinate recursurile la Curtea de Apel Chișinău 

ținând cont de faptul că sunt puse pe rol la aceeași oră zeci de dosare, iar judecătorii expres 

le cer avocaților să-și reducă pledoariile la minimum, lipsindu-i de posibilitatea de a prezenta 

toate argumentele în favoarea admiterii recursurilor. 

 

Astfel, acest ultimatum reflectă poziția majorității absolute a avocaților Baroului Chișinău, 

care consideră că aplicarea excesivă de către instanțele judecătorești a măsuriilor preventive 

excepționale sub formă de arest și arest la domiciliu contravine angajamentelor 

internaționale asumate de Republica Moldova, negând rolul avocatului în procesul de 

aplicare a măsurilor preventive. Or, instituția avocaturii este parte componentă din procesul 

de efectuare a justiției din Republica Moldova, dar aceasta nu are, cum se crede greșit, un rol 

de statistician al procesului de schimb de complezență dintre judecători și acuzatorii de stat. 

Avocatura este unul din pilonii de bază fără de care nu este posibilă asigurarea respectării 

principiilor unui proces echitabil, cum ar fi contradictorialitatea și egalitatea armelor în 

proces. 

 

Dat fiind cele expuse, avocații Baroului Chișinău își manifestă dezacordul cu nerespectarea 

sistemică de către judecătorii Curții de Apel Chișinău a normelor internaționale și naționale în 
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ceea ce ține de aplicarea excesivă a măsurilor preventive sub formă de arest și de arest la 

domiciliu. Ca și consecință, avocații Baroului Chișinău înaintează prezentul ultimatum și 

solicită: 

 

1. Renunțarea la practica respingerii sistemice a recursurilor declarate împotriva aplicării 

arestării preventive sau arestului la domiciliu și admiterii sistemice a recursurilor 

împotriva măsurilor non-privative de libertate; 

2. Redarea caracterului excepțional al măsurilor preventive - arestarea și arestul la 

domiciliu; 

3. Restabilirea caracterului echitabil al procedurilor de examinare a recursurilor 

împotriva măsurilor preventive aplicate sau neaplicate. 

 

Cerem admiterea solicitărilor enumerate mai sus în termen de 15 zile de la recepționarea 

prezentului ultimatum. În cazul nerevenirii la normalitate în termen de 15 zile, ne rezervăm 

dreptul la declanșarea unei greve generale a avocaților Baroului Chișinău. 

 

Verificarea revenirii la normalitate va fi efectuată de o comisie din 5 avocați, care vor 

prezenta o concluzie în scris în acest sens. În cazul în care doriți, puteți delega în comisia 

respectivă observatori din partea instituțiilor pe care le reprezentați. 

 

Dinamica aplicării măsurilor preventive excepționale va fi și în continuare monitorizată, 

Baroul Chișinău fiind forțat să recurgă și pe viitor la greve repetate dacă situația nu va 

înregistra schimbări în sensul diminuării semnificative a ratei de aplicare a acestor măsuri. De 

asemenea, Baroul Chișinău va informa instituțiile internaționale despre neglijarea de către 

autoritățile Republicii Moldova a obligațiilor internaționale în ceea ce privește respectarea 

dreptului la libertate și la siguranță personală, or starea existenta, fiind limitrofa cu abuzuri, 

nu poate fi tolerată în continuare.  

 

Cu respect, 


