Strasbourg, 15 May 2020

Dear President,
Thank you for your letter of 7 May regarding the developments which have recently taken
place within the Constitutional Court of the Republic of Moldova.
As you know, the Council of Europe attaches particular importance to the proper functioning
and independence of the judiciary in its member states. I have underlined these principles
in my contacts with all relevant Moldovan authorities since the beginning of my mandate and
I would like to reiterate them in this letter.
I would also like to mention the High-Level Working Group which I have established to assist
the Moldovan authorities to this end. The visit of the Working Group to Chisinau in January
this year provided the opportunity to discuss possible further steps, including with the
Constitutional Court. I sincerely hope that, with the support of all the relevant Moldovan
authorities, this will soon produce tangible results.
I, as well as all relevant Council of Europe bodies, including the Venice Commission,
will continue to closely follow developments in this respect.
Yours sincerely,

Marija Pejčinović Burić

Ms Domnica Manole
President of the Constitutional Court
Republic of Moldova

Traducere neoficială

Consiliul Europei
Secretar General
Strasbourg, 15 Mai 2020
Stimată doamnă Președinte,
Vă mulțumesc pentru scrisoarea din 7 mai privind evoluțiile care au avut loc recent în
Curtea Constituțională a Republicii Moldova.
După cum știți, Consiliul Europei acordă o importanță deosebită funcționării corecte
și independenței sistemului judiciar în statele membre ale sale. Eu am accentuat aceste
principii în contactele mele cu toate autoritățile relevante din Moldova de la începutul
mandatului meu și aș dori să le reiterez în această scrisoare.
Totodată eu aș vrea să menționez Grupul de Lucru la Nivel Înalt pe care l-am creat
pentru a asista autoritățile moldovenești în acest scop. Vizita Grupului de Lucru la Chișinău
în luna ianuarie al acestui an a oferit oportunitatea de a discuta următorii pași posibili, inclusiv
cu Curtea Constituțională. Eu sincer sper că, cu suportul tuturor autorităților relevante
moldovenești, aceasta va produce curând rezultate tangibile.
Eu, precum și toate organizațiile relevante ale Consiliului Europei, inclusiv Comisia
de la Veneția, o să continuăm să urmărim atent evoluțiile în acest sens.
Cu stimă,
Marija Pejčinović Burić
Doamnei Domnica Manole
Președinte al Curții Constituționale
a Republicii Moldova
F – 67075 Strasbourg Cedex
France

