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ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN EXAMINAREA PROCEDURILOR
DISCIPLINARE ALE JUDECĂTORILOR
Cristina JOSANU
Universitatea de Stat din Moldova
Domeniul sensibil al răspunderii disciplinare a judecătorilor invocă proceduri și arhitecturi juridice bine reglementate
cu referință la Colegiul disciplinar. Implicarea reprezentanților societății civile – membri profesori de drept, titulari, în
structura și activitățile Colegiului disciplinar a devenit o cerință inalienabilă a unui regim democratic contemporan. Formarea și activitatea unei entități decizionale de domeniu sunt caracterizate printr-o simbioză a profesionalismului, a
transparenței și a conștiinței civice a profesorilor de drept, titulari, și a profesionalismului, a independenței și a responsabilității judecătorilor – membri ai acestui Colegiu. Atât structura Colegiului disciplinar, cât și procedurile elaborate, asigură o examinare complexă și obiectivă a cauzelor de competență – cu respectarea independenței judecătorului și concomitent acordându-le un caracter public și transparent, valorificând astfel implicarea covietății civile în procesul de
autoadministrare a justiției.
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THE INVOLVEMENT OF THE CIVIL SOCIETY IN THE EXAMINATION OF DISCIPLINARY
PROCEEDINGS REGARDING JUDGES
The sensitive area of disciplinary liability of judges demands well-regulated legal procedures and architectures with
reference to the Disciplinary Board. The involvement of civil society representatives – university professors of law, full
members – in the composition and in the activity of the aforementioned Board has become an inherent exigency of the
contemporary democratic regime. The creation and the activity of a decisional entity in the concerned area is
characterised through a symbiosis of professionalism, transparency and the civic conscience of law professors on the
one hand and the professionalism, the independence and the responsibility of judges – members of the Disciplinary
Board, on the other hand. Both the structure of the Disciplinary Board and the elaborated procedures ensure a complex
and objective examination of the cases – respecting the independence of the judges, at the same time offering a public
and transparent character to the proceedings, thus highlighting the involvement of the civil society in the process of selfadministration of justice.
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