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Introducere
Raportul Indicatorii Reformei în Justiþie (IRJ) este un instrument de evaluare elaborat
de Asociaþia Avocaþilor Americani (ABA), Iniþiativa pentru Supremaþia Legii. Acest
instrument a fost elaborat în 2001 de Iniþiativa Juridicã pentru Europa Centralã ºi
Eurasia a Asociaþiei Avocaþilor Americani (ABA/CEELI), care la moment este o
diviziune a Iniþiativei pentru Supremaþia Legii, împreunã cu alte diviziuni regionale
din Africa, Asia, America Latinã, Orientul Mijlociu/Africa de Nord. Scopul sãu este de
a evalua o serie de factori importanþi pentru reforma în justiþie din democraþiile în
plinã dezvoltare. Într-o epocã în care eforturilor de reformã de drept ºi judiciarã li se
acordã o mai mare atenþie decît în trecut, IRJ constituie un mecanism de evaluare
adecvat ºi important. IRJ va permite Iniþiativei pentru Supremaþia Legii, finanþatorilor
sãi, precum ºi noilor state democratice sã îºi defineascã mai bine obiectivele
programelor de reformã a justiþiei ºi sã monitorizeze progresul cãtre edificarea unor
sisteme de justiþie mai responsabile, mai eficiente ºi mai independente.
Iniþiativa pentru Supremaþia Legii s-a angajat în acest proiect fiind conºtientã cã nu
existã un acord unanim asupra tuturor aspectelor specifice pe care le implicã reforma
în justiþie. Iniþiativa pentru Supremaþia Legii recunoaºte în special faptul cã existã
diferenþe între sistemele de drept ce pot face ca unele aspecte sã fie mai mult sau
mai puþin relevante într-un context anume. Cu toate acestea, dupã un deceniu de
activitate în domeniu, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a ajuns la concluzia cã fiecare
dintre cei treizeci de factori examinaþi în acest document poate avea un impact
semnificativ asupra procesului de reformã judiciarã. Astfel, examinarea acestor factori
creeazã o bazã pe care pot fi structurate programele de asistenþã tehnicã ºi se pot
evalua elementele procesului de reformã.
Caracterul tehnic al IRJ face distincþia dintre acest tip de instrument de evaluare ºi
alte evaluãri independente similare, precum Rapoarte de þarã cu privire la practicile
în domeniul drepturilor omului ale Departamentului de Stat al Statelor Unite sau Naþiuni
în tranziþie ale Freedom House. Evaluarea IRJ nu oferã un comentariu narativ asupra
situaþiei generale a justiþiei dintr-o þarã. Mai degrabã, analiza reliefeazã condiþiile
specifice, prevederile legale ºi mecanismele prezente în sistemul judecãtoresc al
unei þãri ºi evalueazã cît de bine sunt ele corelate, la momentul evaluãrii, cu criterii
specifice reformei. În plus, trebuie subliniat cã acest proces analitic nu reprezintã un
studiu statistic ºtiinþific. IRJ este, în primul rînd, o investigaþie juridicã care scoate la
suprafaþã un spectru divers de informaþii, care descriu sistemul de drept al unei þãri.

Evaluarea eforturilor de reformã
Evaluarea progresului pe care îl înregistreazã o þarã pe calea cãtre reforma justiþiei
este marcatã de numeroase provocãri. Nu existã un criteriu unic care sã serveascã
drept punct de referinþã ºi mulþi dintre factorii luaþi în general în consideraþie sunt
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dificil de cuantificat. De exemplu, conceptul de bazã al unei justiþii independente
insistã, în mod inerent, asupra factorului calitativ ºi nu poate fi mãsurat pur ºi simplu
numãrînd judecãtorii ºi instanþele judecãtoreºti dintr-o þarã. Este greu sã gãseºti ºi
sã interpretezi dovezi de imparþialitate, neamestec ºi sfera autoritãþii unei justiþii ca
instituþie. Larkins, Independenþa justiþiei ºi democratizarea: o analizã teoreticã ºi
conceptualã, 44 Am. J. Comp. L. 611 (1996). Larkins dã ca exemplu urmãtoarele
erori ale încercãrilor anterioare de a mãsura independenþa justiþiei:
(1) fundamentarea pe indicatori formali a independenþei justiþiei care nu
corespund realitãþii, (2) lipsa de informaþii adecvate cu privire la instanþe,
uzualã pentru studiile judiciare comparate, (3) dificultãþile inerente în
interpretarea semnificaþiei rezultatelor justiþiei sau (4) natura arbitrarã a
atribuirii unei evaluãri numerice unor atribute ale independenþei justiþiei.
Id. p. 615.
Larkins face apoi o analizã criticã a unui studiu din anul 1975 elaborat de David S.
Clark, prin care s-a încercat o evaluare numericã a autonomiei curþilor supreme din
America Latinã. În realizarea scorului sãu de eficienþã a justiþiei, Clark a inclus
indicatori cum ar fi garanþii de inamovibilitate, modul de destituire, modul de numire
ºi garanþii salariale. Clark, Protecþia Constituþiei prin justiþie în America Latinã, 2
HASTINGS CONST. L. Q. 405  442 (1975).
Problema însã constã în faptul cã aceºti indicatori formali ai independenþei
justiþiei deseori nu erau în conformitate cu realitatea. De exemplu, deºi
judecãtorii celei mai înalte instanþe din Argentina aveau garanþia
inamovibilitãþii, Curtea Supremã fusese deja epuratã de cel puþin cinci ori,
începînd din anii 1940. Prin includerea unor asemenea factori, Clark a
supraestimat...independenþa instanþelor din unele þãri, plasînd unele instanþe
lipsite de independenþã, cum ar fi cea din Brazilia, înaintea celei din Costa
Rica, þarã care este aproape universal recunoscutã ca avînd justiþia cu cel
mai mare grad de independenþã din America Latinã.
Larkins, supra, p. 615.
Fundamentarea pe criterii mai degrabã subiective decît obiective este la fel de
susceptibilã de criticã. De exemplu, Larkins, supra, p. 618, (criticînd metodologia
care a constat din interogarea a 84 sociologi în privinþa instanþelor din America Latinã,
considerînd cã aceºtia au vorbit mai mult din auzite). Mai mult, nici prin intervievarea
judecãtorilor nu se obþin întotdeauna informaþii sigure: este puþin probabil ca
judecãtorii sã recunoascã faptul cã au ajuns la o anumitã concluzie pentru cã au fost
supuºi unor presiuni de cãtre anumite persoane; în schimb, ei au capacitatea de a-ºi
ascunde lipsa de autonomie. Larkins, supra, p. 616.
ii

Metodologia ABA/CEELI
La etapa elaborãrii metodologiei pentru IRJ, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a cãutat
o soluþie pentru aceste probleme ºi critici prin includerea de criterii atît subiective, cît
ºi obiective, ºi fundamentînd criteriile examinate pe unele norme internaþionale de
bazã, precum cele specificate în Principiile de bazã ale Organizaþiei Naþiunilor Unite
cu privire la independenþa justiþiei ºi Principiile de la Bangalore cu privire la conduita
judecãtorilor. Aceste criterii sunt de asemenea inspirate din normele incluse în astfel
de documente regionale precum Recomandarea Consiliului Europei R (94) 12 Despre
independenþa, eficienþa ºi rolul judecãtorilor; Carta Europeanã privind statutul
judecãtorilor, Declaraþia de la Beijing asupra principiilor de independenþã a judecãtorilor
din regiunea LAWASIA, Declaraþiile de la Beirut ºi Cairo cu privire la independenþa
justiþiei, adoptate în cadrul conferinþelor privind justiþia din þãrile arabe ºi Declaraþiile
de la Caracas a Summitului Ibero-American a preºedinþilor tribunalelor ºi curþilor
supreme de justiþie. S-a fãcut, de asemenea, referire la Analiza asupra independenþei
puterii judecãtoreºti, elaboratã de ABA/CEELI ºi la criteriile utilizate de cãtre Asociaþia
Internaþionalã a Judecãtorilor la evaluarea cererilor de solicitare a calitãþii de membru.
Inspirîndu-se din aceste norme, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a pregãtit o serie de
30 de enunþuri, identificînd factorii de naturã a indica progresul spre o justiþie
responsabilã, eficientã ºi independentã. Pentru a veni în ajutorul evaluatorilor în analiza
acestor factori, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a elaborat o serie de comentarii ce
corespund fiecãrui factor, în care se specificã fundamentarea enunþului ºi se discutã
importanþa sa. S-a încercat în special sã nu se acorde mai multã importanþã, în domeniul
structurii ºi funcþiei puterii judecãtoreºti, conceptelor americane în comparaþie cu cele
regionale. De aceea, sunt incluºi anumiþi factori cu care un judecãtor american sau
unul european este oarecum nefamiliarizat, dar trebuie sã se înþeleagã cã intenþia a
fost sã se utilizeze tot ceea ce este mai bun din ceea ce oferã cele mai importante
sisteme de drept. Mai departe, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a analizat fiecare
factor prin prisma decadei sale de experienþã ºi a ajuns la concluzia cã fiecare factor
prezintã importanþã în procesul reformei judecãtoreºti. Prin urmare, chiar dacã unii
dintre factori nu sunt universal acceptaþi, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii i-a determinat
ca fiind utili ºi justificaþi. Categoriile incluse se referã la calitatea, educaþia ºi diversitatea
judecãtorilor; jurisdicþia ºi puterile judecãtoreºti; protecþii financiare ºi structurale;
responsabilitate ºi transparenþã ºi aspecte legate de eficienþa justiþiei.
Utilizarea unui mecanism de evaluare pe bazã de scoruri a constituit unul dintre
cele mai dificile ºi mai controversate aspecte ale acestui proiect ºi Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii a dezbãtut problema la nivel intern. În perioada 1999-2001, Iniþiativa
pentru Supremaþia Legii a testat diverse mecanisme de evaluare pe bazã de scoruri.
În urma unei discuþii animate cu membrii Consiliului Executiv ºi Comitetului Consultativ
al ABA/CEELI, precum ºi cu experþi externi, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a decis
sã renunþe la orice încercare de a oferi un scor general cu privire la progresul reformei
unei þãri pentru a demonstra foarte clar cã IRJ nu este destinat sã fie o evaluare
cuprinzãtoare a unui sistem de justiþie.
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În pofida acestei concluzii generale, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a hotãrît totuºi
cã se pot face evaluãri calitative în privinþa unor factori specifici. Astfel, fiecãrui factor
sau enunþ i se acordã una din trei aprecieri: pozitiv, neutru sau negativ. Aceste aprecieri
reflectã doar relaþia dintre acel enunþ ºi sistemul judecãtoresc din þara respectivã. În
cazul în care enunþul corespunde în mare mãsurã realitãþii dintr-o þarã anume, þara
va primi calificativul pozitiv pentru enunþul respectiv. Dacã enunþul nu este deloc
reprezentativ pentru condiþiile din þara respectivã, aceasta primeºte calificativul
negativ. Dacã condiþiile din þarã corespund din unele puncte de vedere enunþului
dar nu ºi din altele, ea primeºte calificativul neutru. Cf. Cohen, Partidul Comunist
Chinez ºi Independenþa Justiþiei: 1949-59, 82 HARV. L. REV. 972 (1969) (unde se
sugereazã cã gradul de independenþã a justiþiei se plaseazã pe o scarã de la o
justiþie total independentã la una total aservitã). Din nou, aºa cum s-a arãtat mai sus,
Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a decis sã nu acorde un calificativ cumulativ sau
general deoarece, în concordanþã cu comentariile critice ale lui Larkin, Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii a hotãrît cã o asemenea încercare de evaluare generalã nu ar
aduce nimic bun.
În schimb, rezultatele celor 30 de evaluãri separate sunt puse într-un format tipizat în
fiecare evaluare de þarã. Dupã fiecare factor, se prezintã corelarea evaluatã ºi un
rezumat care descrie pe ce se bazeazã concluzia respectivã. În plus, este inclusã ºi
o analizã mai profundã, care detaliazã diversele aspecte implicate. Catalogarea datelor
în acest mod faciliteazã încorporarea lor într-o bazã de date ºi dã posibilitate
utilizatorilor sã compare cu uºurinþã performanþele unor þãri diferite în domenii specifice
ºi - pe mãsurã ce IRJ-urile sunt actualizate  ale acelor þãri pe parcursul timpului.
Evaluãrile IRJ din cadrul rundelor ulterioare se vor efectua þinîndu-se cont de cîteva
obiective. În primul rînd, se va oferi un raport actualizat cu privire la sistemele
judecãtoreºti din þãrile cu democraþii în devenire sau în tranziþie, relevînd evoluþiile
semnificative în domeniul juridic, judecãtoresc ºi chiar politic, precum ºi modul de
influenþare a acestora asupra rãspunderii, eficacitãþii ºi independenþei judiciare. De
asemenea, se va stabili mãsura în care deficienþele identificate în cadrul primei runde
a evaluãrilor IRJ au fost abordate de cãtre autoritãþile de stat, reprezentanþii sistemului
judecãtoresc ºi alte pãrþi. În cadrul evaluãrilor periodice aferente IRJ se vor înregistra
domeniile în care au avut loc regrese în ceea ce priveºte independenþa judiciarã, se
vor menþiona cazurile în care reformele din sistemul judecãtoresc au ajuns în impas
ºi astfel au avut un impact mic sau deloc, precum ºi se vor remarca succesele ºi
progresele în ceea ce priveºte iniþiativele de reformã judiciarã. În cele din urmã,
efectuînd evaluãri IRJ periodice, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii va continua sã
serveascã drept o sursã de informaþie ºi analizã oportunã cu privire la situaþia
indepedenþei ºi reformei judiciare în þãrile cu democraþii emergente ºi statele în
tranziþie.
Structura generalã a rapoartelor IRJ ulterioare, precum ºi metodologia vor rãmîne
neschimbate pentru a permite efectuarea unor analize evolutive exacte ºi comparaþii
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sigure în timp. Cu toate acestea, învãþãmintele trase pe parcurs au dus la
îmbunãtãþirea anchetei de evaluare, ceea ce are drept scop sporirea uniformitãþii ºi
detaliului în procesul de colectare a datelor. Parte a acestor îmbunãtãþiri este ºi
elaborarea unei metodei de evaluare mai structuratã ºi mai detaliatã care va dirija
procesul de colectare ºi prezentare a informaþiilor ºi datelor.
În cadrul rapoartelor IRJ ulterioare vor fi evaluaþi toþi cei 30 de factori IRJ. Procesul în
cauzã va implica examinarea tuturor legilor, actelor normative ºi dispoziþiilor, precum
ºi altor surse competente ce þin de organizarea ºi funcþionarea sistemului judecãtoresc,
precum ºi din nou se va aplica procedura de intervievare a surselor-cheie de informaþie,
care se va baza pe perspectivele a cîtorva zeci, sau mai mulþi, judecãtori, juriºti,
profesori de drept, conducãtori de ONG-uri, precum ºi jurnaliºti cu experienþã ºi bunã
cunoaºtere a funcþionãrii sistemului judecãtoresc. La efectuarea evaluãrilor ulterioare
se va atrage atenþie deosebitã factorilor cãrora li s-au atribuit valori negative în cadrul
evaluãrilor IRJ anterioare.
Fiecãrui factor i se va atribui din nou o valoare de corelaþie pozitiv, neutru sau negativ,
ca parte a evaluãrilor IRJ ulterioare. În afarã de aceasta, în rapoartele ulterioare se
va identifica natura modificãrilor survenite în corelare sau tendinþã de la evaluarea
anterioarã. Tendinþele respective vor fi indicate în Tabelul de corelãri de factori, care
este inclus la începutul raportului IRJ, precum ºi vor fi menþionate în concluzia generalã
aferentã fiecãrui factor în formatul tipizat al rapoartelor IRJ. Vor fi utilizate urmãtoarele
simboluri: ↑ (tendinþã ascendentã; progres); ↓ (tendinþã descendentã; regres); ºi ↔
(nici o schimbare; impact mic sau deloc).
Sociologii ar putea argumenta cã unele dintre criterii ar fi putut fi mai bine evaluate
prin sondaje de opinie sau prin interviuri mai extinse cu juriºti ºi personalul instanþelor
de judecatã. Þinînd cont de constrîngerile de timp ºi a celor legate de costul potenþial
prohibitiv, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a decis sã structureze aceste probleme
astfel încît sã se poatã gãsi rãspunsuri eficiente prin chestionarea limitatã a unor
persoane de referinþã, judecãtori, avocaþi, ziariºti ºi observatori externi care posedã
cunoºtinþe detaliate despre sistemul de justiþie. În ansamblu, IRJ este conceput sã
fie aplicat rapid de cãtre unul sau mai mulþi experþi care cunosc þara ºi regiunea ºi
care culeg informaþii obiective ºi realizeazã interviurile necesare pentru a putea face
o evaluare a fiecãruia dintre aceºti factori.
Unul dintre scopurile evaluãrii este acela de a ajuta Iniþiativa pentru Supremaþia Legii
 ºi pe finanþatorii ei ºi organizaþiile interesate  sã determine eficacitatea programelor
lor de reformã a justiþiei ºi sã ajute la identificarea viitoarelor necesitãþi de asistenþã.
Multe dintre problemele ridicate (cum ar fi salariile ºi influenþele externe) nu pot fi,
bineînþeles, rezolvate direct ºi eficient de cãtre furnizorii externi de asistenþã tehnicã.
Iniþiativa pentru Supremaþia Legii recunoaºte, de asemenea, cã domeniile reformei
justiþiei care pot fi abordate de cãtre asistenþa externã, cum ar fi cursurile de
perfecþionare, s-ar putea sã nu fie cele mai importante. Deþinerea celui mai instruit
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corp de judecãtori din lume nu reprezintã o garanþie a existenþei unei justiþii
responsabile, eficiente sau independente; ºi totuºi, toþi judecãtorii trebuie sã fie foarte
bine pregãtiþi. Mai mult, relaþia dintre asistenþa externã ºi justiþia unei þãri poate fi în
cel mai bun caz fragilã. În mod evident, realizarea unui corp judecãtoresc cu adevãrat
competent necesitã o realã voinþã politicã ºi preocupare din partea þãrii în care se
face reforma. Totuºi, este important ca aspectele principale sã fie examinate pe baza
unor criterii care sã ofere ºi o oarecare cuantificare, astfel încît forþele progresiste sã
poatã contribui la o mai bunã direcþionare a reformei. Iniþiativa pentru Supremaþia
Legii oferã acest rezultat al activitãþii sale ca reprezentînd un pas important în aceastã
direcþie ºi doreºte sã primeascã din partea persoanelor interesate comentarii
constructive.

Contribuþii
Lisa Dickieson, director, Programe de Reformã a Justiþiei (1995 - 2000), ºi Mark
Dietrich, membru, Baroul Statului New York, ºi consilier al ABA/CEELI, au elaborat
conceptul original ºi proiectul IRJ. Scott Carlson, director, Programe de Reformã a
Justiþiei, ABA/CEELI (2000-2003) a coordonat finalizarea IRJ. Jenner Bryce Edelman,
asistent de program, ABA/CEELI, ºi James McConkie, stagiar, ABA/CEELI, au sprijinit
activitatea de cercetare ºi compilare a IRJ.
În timpul procesului de elaborare a IRJ, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a beneficiat
de contribuþia substanþialã a douã grupuri de consultanþi ºi experþi. Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii doreºte sã mulþumeascã membrilor Primului Comitet Judiciar
Consultativ al ABA/CEELI, ºi anume lui Tony Fisser, Marcel Lemonde, Ernst Markel,
Joseph Nadeau, Mary Noel Pepys, ºi Larry Stone, care au revizuit versiunile iniþiale
ale acestui document. De asemenea, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii mulþumeºte
membrilor celui de-al Doilea Comitet Judiciar Consultativ, care au revãzut versiunile
revizuite, ºi anume lui Luke Bierman, Macarena Calabrese, Elizabeth Dahl, Elizabeth
Lacy, Paul Magnuson, Nicholas Mansfield, Aimee Skrzekut-Torres, Roy T. Stuckey,
Robert Utter, ºi Russell Wheeler, care s-au ocupat de finalizarea IRJ. În sfîrºit, Iniþiativa
pentru Supremaþia Legii doreºte sã aducã mulþumiri experþilor care au contribuit la
elaborarea Analizei privind independenþa puterii judecãtoreºti a ABA/CEELI: James
Apple, Dorothy Beasley, Nicholas Georgakopolous, George Katrougalos, Giovanni
Longo, Kenneth Lysyk, Roy Schotland, Terry Shupe, Patricia Wald, ºi Markus Zimmer.
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susþinere considerabilã din partea personalului din oficiile Asociaþiei Avocaþilor
Americani, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii în Chiºinãu ºi Washington D.C., inclusiv
din partea Directorului pe þarã Corinne Smith, Consultantului Juridic Brigid KennedyPfister, Asistentului Juridic Dina Mocan ºi Consultantului Juridic din cadrul programului
de drept penal Olimpia Iovu. Asistenþa de redactare ºi cercetare oferite de cãtre ºi
sub conducerea dnei Malai ºi dnei Kennedy-Pfister au fost îndeosebi de valoroase,
dat fiind faptul cã multe legi care reglementeazã funcþionarea sistemului judecãtoresc
au suferit modificãri esenþiale în noiembrie 2006, adicã dupã finisarea interviurilor
pentru acest raport. Managerul Financiar ºi Administrativ Vladimir Gurin, Asistentul
Administrativ Iurie Bodiu, Asistentul de Program Gabriel Mumjiev, Managerul de
Program Jennifer Denton-Jafari ºi Asistentul de Program Miako Kanetani de
asemenea au oferit asistenþã valoroasã. Diana Albu a acordat asistenþã la traducere
în cadrul interviurilor, iar Liliana Ursu a tradus raportul din englezã în românã. Olga
Ruda, Co-coordonatorul Unitãþii pentru Reforma Judiciarã a Asociaþiei Avocaþilor
Americani, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii a servit drept redactor al raportului ºi la pregãtit pentru publicare. Concluziile ºi analiza se bazeazã pe interviurile realizate
în Moldova pe parcursul lunii septembrie 2006, precum ºi pe legislaþia relevantã ºi
alte documente examinate în perioada respectivã ºi pînã la sfîrºitul lunii ianuarie
2007. Legislaþia ºi alte documente examinate, precum ºi numele persoanelor
intervievate (care sunt pãstrate confidenþial) sunt înregistrate ºi se pãstreazã în
dosarele Iniþiativei pentru Supremaþia Legii. Suntem nespus de recunoscãtori pentru
timpul ºi asistenþa acordatã celor care au consimþit sã fie intervievaþi în scopul acestui
proiect ºi celor care au citit ºi oferit comentarii pe marginea raportului la etapa
premergãtoare publicãrii în calitate de examinatori.
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Sumar executiv
Scurtã prezentare a rezultatelor
Raportul Indicatorii Reformei în Justiþie (IRJ) 2007 pentru Moldova, care actualizeazã
primul volum al raportului IRJ pentru Moldova din 2002, analizeazã un ºir important de
evoluþii ce au avut loc în sistemul de drept ºi judecãtoresc din Moldova în ultimii patru
ani ºi jumãtate. Cu toate cã unele dintre ele au avut un impact major, efectele altora au
fost mai subtile. Puþin mai mult de jumãtate (16) din cele 30 de corelãri ale factorilor
analizaþi în acest raport sunt neutre, în timp ce 12 sunt negative ºi doar 2 sunt pozitive.
Analiza tendinþelor din IRJ 2007 pentru Moldova indicã faptul cã corelãrile acordate
pentru 4 factori s-au îmbunãtãþit între 2002 ºi 2007, pe cînd corelãrile acordate pentru
5 factori au înregistrat un declin. Ceilalþi 21 de factori rãmîn neschimbaþi, deºi aceasta
nu înseamnã în mod necesar cã condiþiile au rãmas neschimbate. În unele cazuri, deºi
au avut loc unele schimbãri, acestea nu au fost considerate suficiente pentru a justifica
schimbarea corelãrilor stabilite în 2002. În rubrica întitulatã Analizã/Date generale pentru
fiecare Factor sunt descrise schimbãrile respective.
La 10 noiembrie 2006 a intrat în vigoare o lege care a introdus modificãri semnificative
la cele mai importante legi ce se referã la sistemul judecãtoresc din Republica
Moldova: Legea privind organizarea judecãtoreascã; Legea cu privire la statutul
judecãtorului; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii; Legea cu privire
la colegiul de calificare ºi atestarea judecãtorilor; ºi Legea cu privire la colegiul
disciplinar ºi rãspunderea disciplinarã a judecãtorilor. Dat fiind cã aceasta a avut loc
dupã finalizarea interviurilor pentru IRJ în septembrie 2006 ºi deoarece unele modificãri
nu au fost încã implementate, impactul lor exact în practicã nu era încã cunoscut la
momentul întocmirii acestui raport.
Dat fiind faptul cã echipa de evaluare nu a examinat nici o informaþie cu privire la
cadrul juridic al regiunii Transnistria ºi nici nu a realizat interviuri în regiunea respectivã,
descrierea sistemului judecãtoresc al Republicii Moldova ºi concluziile prezentului
raport nu se referã la instanþele judecãtoreºti situate pe teritoriul regiunii Transnistria.

Aspecte legate de independenþa judiciarã
_ Influenþa ºi corupþia rãmîn în continuare probleme grave. Multe persoane

considerã cã influenþa ramurii executive a sporit din 2002. De atunci,
conducerea actualã a numit circa jumãtate din judecãtorii care activeazã în
prezent. În general, se considerã cã judecãtorii mai tineri sunt mai susceptibili
de influenþã  în special cei numiþi în funcþie pe un termen iniþial de 5 ani ºi care
cautã sã fie numiþi în funcþie pînã la atingerea vîrstei obligatorii de pensionare
de 65 de ani. În unele privinþe, influenþa pare sã fi devenit mai puþin vãditã.
1

Judecãtorii ºtiu ce se aºteaptã de la ei atunci cînd este implicat interesul statului
sau al partidului de guvernãmînt. În astfel de cazuri, se spune uneori cã
judecãtorii acþioneazã drept avocaþi pentru stat. Plus la aceasta, în Moldova
este pe larg rãspînditã presupunerea cã mulþi judecãtori sunt corupþi, însã existã
puþine dovezi palpabile întru susþinerea acestei presupuneri. Potrivit unui
intervievat, în perioada 2001-2006, vreo 3 sau 4 judecãtori au fost condamnaþi
pentru sãvîrºirea actelor de corupþie. Mai mult, se spune cã unii judecãtori au
în proprietate case ºi maºini scumpe, ceea ce nu este posibil ca ei sã fi procurat
din salariile lor comparativ modeste.

_ Imunitatea largã de care s-au bucurat judecãtorii din Moldova în privinþa
rãspunderii pentru prejudiciile cauzate prin adoptarea unor hotãrîri
judecãtoreºti care ulterior se determinã cã conþin erori judiciare a fost într-o
oarecare mãsurã redusã. Drept rãspuns la numãrul sporit de cazuri în care
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CtEDO) a stabilit încãlcarea de cãtre
Republica Moldova a Convenþiei Europene pentru Apãrarea Drepturilor Omului
ºi a Libertãþilor Fundamentale, în 2006 Parlamentul a permis impunerea
rãspunderii personale oricui, inclusiv ºi judecãtorilor sau procurorilor a cãror
activitate, fie cu intenþie sau din culpã gravã, a constituit temei pentru adoptarea
unor astfel de hotãrîri. Mai tîrziu, Parlamentul a extins rãspunderea personalã
a judecãtorilor pentru a permite statului recuperarea compensaþiei achitate
pentru încãlcarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului,
garantate de Constituþie ºi de tratatele internaþionale la care Republica
Moldova este parte. Numai dupã obþinerea acordului Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM), Statul poate înainta o acþiune în regres împotriva
judecãtorului sau completului de judecãtori care, cu rea-credinþã sau neglijenþã
gravã, a/au adoptat o hotãrîre judecãtoreascã irevocabilã ce a cauzat
încãlcãrile respective.

_ Codul de Procedurã Penalã adoptat în 2003 prevede repartizarea aleatorie

a cauzelor penale. Începînd cu sfîrºitul anului 2006, legea prevede
distribuirea aleatorie a tuturor cauzelor, cu excepþia cînd judecãtorul nu
poate participa la judecatã din motive obiective. Cu toate acestea, pînã atunci,
preºedinþii instanþelor judecãtoreºti aveau discreþie totalã în privinþa repartizãrii
cauzelor ce nu implicau încãlcarea legii penale. CSM este responsabil de
elaborarea unui regulament privind implementarea acestei reforme ºi rãmîne
de vãzut cum cerinþa cu privire la distribuirea aleatorie a cauzelor va fi
implementatã în practicã. Aparent, au fost cazuri în trecut cînd cauzele
penale nu erau repartizate aleatoriu, în special cele de o rezonanþã
importantã în societate.
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Aspecte legate de calificarea judecãtoreascã
ºi numirea în funcþie
_ În pofida neajunsurilor învãþãmîntului juridic universitar din Moldova, în

prezent, nu existã cerinþa ca, candidaþii la funcþia de judecãtor sã aibã studii
postuniversitare, care i-ar pregãti pentru numirea lor în funcþie pe un termen
iniþial. În 2006, Parlamentul a constituit Institutul Naþional al Justiþiei (INJ)
care sã ofere, printre altele, cursuri de formare iniþialã candidaþilor la funcþia
de judecãtor. Cu toate cã multe detalii în privinþa INJ rãmîn a fi determinate,
în septembrie 2006, se anticipa cã vor fi admiºi anual 30-40 de studenþi la
cursurile de formare iniþialã de 18 luni pentru doritorii de a deveni judecãtori
sau procurori. Dupã ce prima promoþie a INJ îºi va încheia studiile în
martie 2009, absolvirea INJ va deveni, în cele mai multe cazuri, o cerinþã
pentru numirea în funcþia de judecãtor al unei judecãtorii ordinare sau al
unei judecãtorii specializate de primã instanþã, cu toate cã o excepþie de la
aceastã regulã ar fi totuºi: timp de 3 ani vor fi suplinite pînã la 20% din posturile
vacante de judecãtor cu candidaþi care nu au absolvit INJ, însã au susþinut
examenul de capacitate ºi au 5 ani de vechime în specialitatea juridicã.

_ Începînd cu 1996, Centrul pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Cadrelor

Justiþiei (CPCJ), care era subordonat Ministerului Justiþiei (MJ), a oferit cursuri
de formare juridicã continuã (FJC) pentru judecãtori. În mare majoritate
finanþat de organizaþii donatoare internaþionale, durabilitatea sa pe termen
lung era incertã. În ianuarie 2007 INJ a preluat responsabilitãþile CPCJ.
Începînd cu 1 ianuarie 2008, judecãtorii vor trebui sã frecventeze cel puþin
40 de ore de cursuri de formare continuã anual ºi vor avea dreptul stabilit
prin lege la astfel de instruire.

_ Modificãrile efectuate în 2005 la Legea privind statutul judecãtorului au redus

competenþa Preºedintelui Republicii Moldova de a numi judecãtori,
preºedinþi ºi vicepreºedinþi ai instanþelor judecãtoreºti ºi au sporit
autoritatea CSM. În prezent, Preºedintele trebuie sã dea urmare propunerii
parvenite de la CSM în decurs de 30 de zile (sau 45 de zile, în cazul apariþiei
unor circumstanþe care necesitã o examinare suplimentarã) ºi poate respinge
doar o singurã datã candidatura propusã, dar ºi atunci numai în cazul depistãrii
vreunui dintre temeiurile specificate în lege. Preºedintele Republicii Moldova
trebuie de asemenea sã comunice CSM motivul sau motivele pentru
respingerea unei candidaturi ºi, în cazul în care CSM propune candidatura in
mod repetat, Preºedintele trebuie s-o numeascã în funcþie. În consecinþã, la
moment CSM este privit de majoritatea ca fiind mai independent faþã de
puterea executivã atunci cînd îºi exercitã autoritatea privind selectarea
judecãtorilor.
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Aspecte legate de resursele financiare
_ În trecut, MJ distribuia mijloacele financiare instanþelor judecãtoreºti ºi exercita

controlul asupra gestionãrii lor, cu excepþia Curþii Supreme de Justiþie ºi a
Curþii Constituþionale, care primeau finanþare direct de la Ministerul Finanþelor.
În 2004-2005, curþile de apel ºi judecãtoriile ordinare au primit
împuternicirea de a-ºi gestiona propriile bugete. Aceste schimbãri benefice
au permis preºedinþilor instanþelor sã cheltuie mijloacele financiare în
domeniile în care ei considerã cã aceasta este cel mai necesar conform
categoriilor de buget aprobate. Drept rezultat, preºedinþii multor instanþe
judecãtoreºti au început sã procure calculatoare ºi alt echipament de
birou ºi sã renoveze sediile instanþelor. Cu regret, sumele financiare
alocate instanþelor judecãtoreºti în ultimii ani rãmîn a fi insuficiente.
Deºi finanþarea a sporit de peste patru ori între 2002 ºi 2007, ca procentaj
din bugetul de stat total, suma aceasta a rãmas relativ constantã.

_ În decembrie 2005 Parlamentul a mãrit salariile judecãtorilor. Mãrirea

salariilor a avut loc pe etape, 80% din salariile noi urmînd sã fie acordate în
2006 ºi 100% în 2007. Cu toate cã mãrirea salariilor a fost privitã drept un
pas pozitiv, salariile judecãtorilor sunt încã pe larg considerate ca fiind
insuficiente pentru a asigura un nivel de trai adecvat pentru judecãtori ºi
familiile lor, în special dat fiind statutul lor, responsabilitãþile ºi volumul de
lucru. Salariile mici ale judecãtorilor constituie un obstacol în angajarea în
profesie a celor mai buni absolvenþi ai facultãþilor de drept, aºa cum este ºi
eºecul autoritãþilor locale de a asigura, în conformitate cu legea, locuinþe
judecãtorilor. Corupþia de asemenea este consideratã ca avînd atribuþie la
salariile mici.

Alte aspecte
_ Neexecutarea aproximativ a jumãtate din hotãrîrile judecãtoreºti în cauze
civile ºi de contencios administrativ rãmîne în continuare o problemã gravã.
În 2002, odatã cu înfiinþarea de cãtre Guvern a Departamentului pentru
executarea deciziilor judiciare (DEDJ) pe lîngã MJ, instanþele judecãtoreºti
ºi-au pierdut autoritatea de a supraveghea executarea hotãrîrilor judecãtoreºti.
Cu toate acestea, problema respectivã este importantã pentru instanþele
judecãtoreºti, deoarece ea afecteazã încrederea publicului în sistemul
judecãtoresc ºi dorinþa cetãþenilor de a apela la sistemul juridic în vederea
soluþionãrii disputelor. Mai mult, întîrzierea nejustificatã a executãrii hotãrîrilor
judecãtoreºti s-a soldat cu adoptarea de cãtre CtEDO a unui ºir de hotãrîri
împotriva Republicii Moldova pentru încãlcarea Convenþiei Europene pentru
Apãrarea Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale. Problemele ce
þin de executarea hotãrîrilor judecãtoreºti sunt cauzate de insuficienþa de
4

personal, volumul mare de lucru ce rezultã de aici, de finanþarea în general
inadecvatã ºi de dificultatea în a obþine ajutorul poliþiei judecãtoreºti în procesul
de executare. S-a menþionat cã executarea hotãrîrilor împotriva statului
este deosebit de problematicã.

_ MJ încã are autoritate asupra unor aspecte ale sistemului judecãtoresc.
De exemplu, el continuã sã joace un rol important la întocmirea bugetelor
instanþelor judecãtoreºti, determinã statele de personal pentru instanþe ºi
supravegheazã executarea hotãrîrilor judecãtoreºti. În 2006 Parlamentul a
propus crearea Departamentului de administrare judecãtoreascã (DAJ) în
cadrul CSM, care sã exercite funcþii administrative pentru judecãtorii ordinare
ºi curþi de apel. Cu toate acestea, Preºedintele Republicii Moldova a refuzat
sã promulge legea respectivã. Ulterior, legea a fost adoptatã ºi promulgatã
fãrã prevederile cu privire la crearea DAJ.

_ Asociaþia Judecãtorilor din Moldova (AJM), asociaþie voluntarã membrii

cãreia constituie circa 75% din toþi judecãtorii, a început sã devinã tot mai
ineficientã din 2002 cînd a fost publicatã prima ediþie a raportului Indicatorii
Reformei în Justiþie. Cotizaþiile sale de membru care sunt mici ºi pierderea
finanþãrii din partea donatorilor internaþionali au avut ca rezultat reducerea
unor activitãþi, inclusiv publicarea revistei sale Themis. Intervievaþii au
menþionat cã AJM a devenit destul de inactivã ºi cã desfãºoarã puþine activitãþi
în afarã de întrunirile sale anuale ºi adoptarea unor declaraþii, puþine dintre
care de fapt se implementeazã. Drept rezultat, AJM poate face destul de
puþin pentru a apãra drepturile ºi interesele judecãtorilor.
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Moldova  Prezentare generalã
Contextul juridic
Republica Moldova este republicã parlamentarã, autoritatea de stat fiind împãrþitã
între trei ramuri separate (sau puteri): legislativã, executivã (alcãtuitã din Preºedinte
ºi Guvern) ºi judecãtoreascã. Deºi ele sunt separate, Constituþia le cere sã colaboreze
în exerciþiul prerogativelor ce le revin. CONSTITUÞIA REPUBLICII MOLDOVA art. 6 (adoptatã
la 29.07.1994, MONITORUL OFICIAL [în continuare M.O.] Nr. 1 din 12.08.1994, ultimele
modificãri prin Legea Nr. 185-XVI din 29.06.2006, M.O. Nr. 106-111/502 din
14.07.2006) [în continuare CONST.]. Potrivit Freedom House, Moldova este unul dintre
cele mai pluraliste state post-sovietice, chiar dacã uneori a oscilat între democraþie
neconsolidatã ºi autoritarism neconsolidat. Orientarea spre democraþie tradiþional a
fost mai puternicã, în special în anii 1990, însã a fost considerabil restrînsã de
problemele economice, lipsa unor reforme consecvente, precum ºi de conflictul
secesionist din Transnistria. FREEDOM HOUSE, NAÞIUNI ÎN TRANZIÞIE 2006: DEMOCRATIZAREA
ÎNCEPÎND CU EUROPA CENTRALÃ ªI DE EST ªI PÎNÃ LA EURASIA 420 (2006) [în continuare NIT
2006].
Autoritatea legislativã o deþine Parlamentul unicameral compus din 101 deputaþi
aleºi pentru un mandat de patru ani. Legislaþia este alcãtuitã din legi constituþionale,
organice ºi ordinare. Legile constituþionale sunt cele de revizuire a Constituþiei.
Revizuirea Constituþiei poate fi iniþiatã de cel puþin 200.000 de cetãþeni cu drept de
vot, de cel puþin o treime din deputaþii în Parlament, sau de Guvern. Orice propunere
de modificare a Constituþiei trebuie prezentatã Parlamentului numai împreunã cu
avizul Curþii Constituþionale adoptat cu votul a cel puþin 4 judecãtori ai Curþii
Constituþionale. Ulterior, legea constituþionalã se adoptã cu votul a cel puþin douãtreimi din deputaþi. Legile organice reglementeazã aspecte semnificative, cum ar fi
organizarea ºi funcþionarea Parlamentului, Guvernului ºi a instanþelor judecãtoreºti.
Ele se adoptã cu votul majoritãþii deputaþilor aleºi, dupã cel puþin douã lecturi. Legile
ordinare intervin în domeniile nerezervate legilor constituþionale ºi organice, iar pentru
adoptarea lor, este suficient votul majoritãþii deputaþilor prezenþi. În afarã de adoptarea
legilor, Parlamentul este responsabil de interpretarea legilor, ratificarea sau denunþarea
tratatelor internaþionale, aprobarea bugetului de stat, iniþierea cercetãrilor ºi audierilor,
declararea referendumurilor, precum ºi adoptarea actelor privind amnistia. Parlamentul
alege Preºedintele ºi, prin acordarea votului de încredere, aprobã lista de membri ai
Guvernului ºi programul de activitate al acestuia, prezentat Parlamentului de cãtre
candidatul la funcþia de prim-ministru desemnat de Preºedinte. De asemenea,
Parlamentul poate sã demitã prim-ministrul ºi Guvernul prin votul de neîncredere al
simplei majoritãþi.
Preºedintele Republicii Moldova este ºeful statului ºi deþine împuterniciri executive
deopotrivã cu Guvernul. Parlamentul alege Preºedintele pe un termen de patru ani,
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prin vot secret. Funcþia de Preºedinte este limitatã la douã mandate consecutive.
Preºedintele Republicii Moldova poate fi demis de cãtre Parlament cu votul a douãtreimi din numãrul deputaþilor aleºi în cazul încãlcãrii de cãtre acesta a prevederilor
Constituþiei. Preºedintele reprezintã statul în relaþiile internaþionale ºi este comandantul
suprem al forþelor armate. El desemneazã candidatura prim-ministrului care trebuie
sã obþinã votul de încredere al Parlamentului pentru membrii propuºi ai Guvernului ºi
programul sãu de activitate. În cazul în care Parlamentul respinge douã solicitãri ale
votului de încredere pentru formarea noului Guvern, Preºedintele poate dizolva
Parlamentul ºi anunþa alegeri anticipate. Preºedintele de asemenea poate dizolva
Parlamentul ºi anunþa alegeri anticipate ºi în cazul blocãrii procedurii de adoptare a
legilor timp de 3 luni consecutiv. Toate legile adoptate de Parlament sunt înaintate
Preºedintelui pentru promulgare. În cazul în care Preºedintele are obiecþii cu privire
la o lege nou-adoptatã, el/ea este în drept sã o trimitã Parlamentului spre reexaminare
în termen de douã saptãmîni, însã trebuie sã promulge legea respectivã în cazul
cînd Parlamentul îºi menþine hotãrîrea adoptatã anterior. Dupã promulgarea unei
legi de cãtre Preºedinte, aceasta trebuie sã fie publicatã în M.O. pentru a intra în
vigoare. Pe lîngã promulgarea legilor adoptate de Parlament sau refuzul de a le
prolunga, Preºedintele este împuternicit sã emitã decrete care de asemenea se publicã
în M.O.
Guvernul este alcãtuit din Prim-ministru (care conduce Guvernul ºi coordoneazã
activitatea membrilor acestuia), viceprim-miniºtri, miniºtri ºi alþi membri stabiliþi prin
lege organicã. Guvernul este responsabil de realizarea politicii interne ºi externe a
statului ºi de exercitarea conducerii generale a administraþiei publice. Guvernul adoptã
hotãrîri, ordonanþe1 ºi dispoziþii pentru organizarea executãrii legilor. Toate hotãrîrile
ºi ordonanþele, înainte de a fi publicate în M.O., se semneazã de Prim-ministru ºi se
contrasemneazã de miniºtrii responsabili.
În scopul administrãrii publice locale, teritoriul Republicii Moldova este organizat
în sate, oraºe (unele dintre care au statut de municipiu), 32 de raioane, ºi Unitatea
Teritorialã Autonomã Gãgãuzia. Administrarea localã se bazeazã pe principiile
autonomiei locale, ale descentralizãrii serviciilor publice ºi ale consultãrii autoritãþilor
administraþiei publice locale cu cetãþenii, fãrã însã a diminua caracterul de stat unitar.
De administrarea satelor ºi oraºelor sunt responsabile consiliile locale ºi primarii
aleºi. La nivel raional, administrarea este exercitatã de consiliile raionale alese care
de asemenea coordoneazã activitatea consiliilor sãteºti ºi orãºeneºti din cadrul
raioanelor lor.
Gãgãguzii sunt un popor de origine turcã, care s-au stabilit în regiunea cunoscutã ca
Basarabia pe parcursul secolului al XVIII-lea. Potrivit articolului 111 al Constituþiei,
Parlamentul poate în mod specific abilita Guvernul sã emitã ordonanþe în vederea realizãrii programului sãu de
activitate (cu excepþia domeniilor care fac obiectul legilor organice) pentru o perioadã de timp limitatã, stabilitã
în legea de abilitare a emiterii ordonanþelor. Dupã expirarea termenului stabilit, doar Parlamentul poate suspenda,
abroga sau modifica ordonanþele.
1
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Parlamentul a adoptat, la 23 decembrie 1994, o lege organicã pentru a constitui
Unitatea Teritorialã Autonomã Gãgãuz-Yeri (de asemenea cunoscutã ca Gãgãuzia)
în acea parte a Moldovei unde poporul gãguz alcãtuieºte majoritatea ppopulaþiei, o
regiune de circa 1800 kilometri pãtraþi. Cu toate cã Gãgãuzia este parte integrantã ºi
inalienabilã a Republicii Moldova, reprezentanþii Gãgãuziei dispun de autoritate sã
soluþioneazã problemele cu caracter politic, economic ºi cultural din cadrul teritoriului
sãu în interesul poporului gãgãuz ºi în conformitate cu prevederile Constituþiei
Republicii Moldova. Gãgãuzia îºi are propria Adunare Popularã (Halc Topluºu),
Gubernator (Baºkan), Comitet executiv (Bakannîk Komiteti) ºi buget. Instanþele
judecãtoreºti din Gãgãuzia, constînd de judecãtoriile Comrat, Ceadîr-Lunga ºi
Vulcãneºti, precum ºi Curtea de Apel Comrat, fac parte din sistemul judecãtoresc al
Republicii Moldova. În Gãgãuzia se aplicã Constituþia ºi legile Republicii Moldova,
precum ºi actele normative ale Adunãrii Populare.
Deºi Constituþia declarã cã Republica Moldova este un stat unitar (art. 1(1)), al cãrui
teritoriu este inalienabil (art. 3(1)), ºi cã statul are ca fundament unitatea poporului
(art. 10(1)), Moldova nu mai exercitã control asupra regiunii transnistrene, situatã de-a
lungul graniþei sale de est, pe malul stîng al rîului Nistru, de la conflictul armat din 1992.
Republicã autoproclamatã, a cãrei independenþã nu a fost recunoscutã pînã acum de
nici o þarã, Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, sau Transnistria, are un sistem
juridic separat în care legislaþia moldoveneascã nu se aplicã în practicã. Cu toate
acestea, Legea Republicii Moldova privind organizarea judecãtoreascã prevede
înfiinþarea judecãtoriilor Bender, Dubãsari, Grigoriopol, Rîbniþa, Slobozia ºi Tiraspol, ºi
a Curþii de Apel Bender. A se vedea Legea privind organizarea judecãtoreascã, Anexa
Nr. 2, Legea Nr. 514-XIII din 6.07.1995, M.O. Nr. 58/641 din 19.10.1995, ultimele
modificãri prin Legea Nr. 247-XVI din 21.07.2006, M.O. Nr. 174-177/796 din 10.11.2006
[în continuare LOJ]. Conform datelor din luna ianuarie 2007, autoritãþile moldoveneºti
numiserã în funcþie un numãr total de 13 judecãtori la aceste judecãtorii. Deºi jurisdicþia
lor teritorialã se extinde pînã în regiunea Transnistria, toate aceste instanþe judecãtoreºti
sunt amplasate în cadrul teritoriului aflat sub controlul autoritãþilor moldoveneºti. De
exemplu, judecãtorul Judecãtoriei Grigoriopol îºi desfãºoarã activitatea la Chiºinãu,
judecãtorii Judecãtoriei Dubãsari  în satul Ustia din raionul Dubãsari, care este amplasat
pe teritoriul asupra cãreia exercitã control autoritãþile Republicii Moldova, judecãtorul
Judecãtoriei Slobozia  în incinta Judecãtoriei ªtefan Vodã, iar judecãtorul Judecãtoriei
Rîbniþa activeazã în incinta Judecãtoriei Rezina. Judecãtoria Bender se aflã în satul
Varniþa din raionul Anenii Noi, iar Curtea de Apel Bender este amplasatã în orãºelul
Cãuºeni. Dat fiind cã echipa de evaluare nu a examinat nici o informaþie cu privire la
cadrul juridic al regiunii Transnistria ºi nici nu a realizat interviuri acolo, descrierea
sistemului judecãtoresc al Republicii Moldova ºi concluziile prezentului raport nu se
referã la regiunea Transnistria.
Sistemul judecãtoresc este alcãtuit din judecãtorii ordinare, curþi de apel, Curtea
Supremã de Justiþie [în continuare CSJ] ºi judecãtorii specializate. Moldova are de
asemenea ºi o Curte Constituþionalã care formal nu face parte din sistemul
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judecãtoresc ºi se pronunþã asupra chestiunilor de naturã constituþionalã. Instanþele
respective ºi competenþele lor sunt descrise în detaliu mai jos.
Sistemul juridic al Republicii Moldova se bazeazã pe tradiþia de drept civil. În continuare
urmeazã ierarhia izvoarelor de drept moldoveneºti: (1) Constituþia ºi legile
constituþionale; (2) legile organice, adoptate de Parlament pentru a reglementa unele
domenii specificate în Constituþie; (3) legile ordinare adoptate de Parlament; ºi (4)
actele normative subordonate legilor, care includ hotãrîrile Parlamentului, decretele
Preºedintelui ºi actele normative emise de Guvern.
Înainte de intrarea în vigoare a unui tratat internaþional, orice prevederi ale Constituþiei
care vin în contradicþie cu acesta trebuie revizuite. CONST. art. 8(2). Tratatele ºi
convenþiile internaþionale cu privire la drepturile fundamentale ale omului la care
Republica Moldova este parte au prioritate faþã de legile sale naþionale care vin în
contradicþie cu ele. Id. art. 4.
Deºi codurile din timpurile sovietice fuseserã modificate dupã declararea
independenþei Moldovei în 1991, adoptarea în 2002 a noilor Coduri Civil ºi Penal ºi a
Codurilor de Procedurã Civilã ºi Procedurã Penalã în 2003 a marcat niºte paºi
semnificativi în reformarea sistemului juridic moldovenesc.

Istoricul puterii judecãtoreºti
În 1812, în urma rãzboiului ruso-turc, teritoriul principatului Moldovei dintre rîurile
Prut ºi Nistru a fost incorporat în Imperiul Rus ca o provincie distinctã numitã
Basarabia. Dupã Revoluþia bolºevicã din 1917, Basarabia ºi-a recãpãtat independenþa
ºi, în 1918, a devenit parte a României. Sistemul ei judecãtoresc a urmat structura ºi
legile româneºti pînã în 1940, cînd Uniunea Sovieticã a anexat Basarabia, aceasta
eventual devenind una dintre cele cincisprezece republici ale URSS.
În perioada sovieticã, sistemul judecãtoresc din Moldova consta din douã nivele de
instanþe judecãtoreºti, alcãtuite din judecãtorii locale ºi Judecãtoria Supremã a Republicii
Sovietice Socialiste Moldoveneºti, care era subordonatã Judecãtoriei Supreme a URSS.
Hotãrîrile judecãtoreºti puteau fi atacate doar prin recurs ºi cãile extraordinare de atac;
apelul nu era autorizat drept cale de atac. Instanþele judecãtoreºti aveau un rol activ în
investigarea cazurilor, iar în cadrul ºedinþelor judecãtoreºti nu se folosea principiul
contradictorialitãþii. În cadrul URSS practic nu exista principiul separaþiei puterilor ºi, în
consecinþã, puterea judecãtoreascã, împreunã cu cea executivã ºi legislativã formau
un singur subiect de guvernare subordonat Partidului Comunist. Un lucru uzual era
justiþia prin telefon, conform cãreia conducerea de vîrf a Partidului telefona judecãtorii
ºi-i instruia ce hotãrîri sã adopte într-un caz sau altul.
La 27 august 1991, Moldova ºi-a declarat independenþa faþã de URSS, iar în iunie 1994
Parlamentul a adoptat Concepþia reformei judiciare ºi de drept, cu dublu scop de a crea
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un statut nou ºi un ºir de funcþii noi pentru instanþele judecãtoreºti, precum ºi de a modifica
statutul judecãtorilor. Constituþia Republicii Moldova, adoptatã la 29 iulie 1994, a intrat în
vigoare la 27 august 1994, înlocuind Constituþia din epoca sovieticã, adoptatã la 15 aprilie
1978. Constituþia a stabilit baza juridicã pentru organizarea ºi funcþionarea sistemului
judecãtoresc, cu patru nivele de instanþe judecãtoreºti cu jurisdicþie generalã. Reforma
judiciarã planificatã a fost implementatã pe larg pînã în 1996, dupã adoptarea de cãtre
Parlament a legislaþiei privind implementarea acesteia: LOJ (1995); Legea cu privire la
statutul judecãtorului (1995); Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (1996);
Legea cu privire la colegiul de calificare ºi atestare a judecãtorilor (1996); Legea cu
privire la colegiul disciplinar ºi la rãspunderea disciplinarã a judecãtorilor (1996); Legea
cu privire la Curtea Supremã de Justiþie (1996); Legea cu privire la instanþele judecãtoreºti
economice (1996); Legea cu privire la sistemul instanþelor judecãtoreºti militare (1996).
Prin modificarea Constituþiei la 21 noiembrie 2002 a fost eliminat al doilea nivel de instanþe
judecãtoreºti (tribunalele) ºi au fost create mai multe curþi de apel, în loc de o singurã
Curte de Apel existentã pînã atunci.

Structura instanþelor judecãtoreºti
Instanþele de jurisdicþie generalã
Republica Moldova are un sistem de instanþe cu jurisdicþie generalã de trei nivele,
alcãtuit din judecãtorii ordinare, curþi de apel ºi CSJ. La data de 31 decembrie 2006,
Republica Moldova avea 511 funcþii de judecãtor autorizate în instanþele judecãtoreºti
de jurisdicþie generalã (inclusiv 44 funcþii de judecãtor de instrucþie în judecãtoriile
ordinare ºi 7 judecãtori asistenþi la CSJ), 430 judecãtori fiind numiþi în funcþie.
Judecãtoriile ordinare2 examineazã ºi judecã toate cauzele în primã instanþã  în materie
civilã, penalã ºi administrativã  care nu sunt atribuite prin lege altei instanþe (de ex.
Judecãtoriei economice de circumscripþie). În funcþie de chestiunile implicate, cauzele
sunt judecate de un judecãtor sau de un complet din 3 judecãtori. De exemplu, cauzele
penale extrem de complexe, cele de importanþã socialã majorã sau cele ce implicã
comiterea unor infracþiuni deosebit de grave ºi excepþional de grave sunt judecate de un
complet din 3 judecãtori. De la intrarea în vigoare în iunie 2003 a Codului de Procedurã
Penalã, aproape fiecare judecãtorie ordinarã are cîte un judecãtor de instrucþie. Judecãtorul
de instrucþie este responsabil de procedura prejudiciarã în cauzele penale, cum ar fi, de
exemplu, autorizarea efectuãrii percheziþiei sau interceptãrii, controlul judecãtoresc în
cursul urmãririi penale (inclusiv examinarea petiþiilor de la cetãþeni împotriva acþiunilor
sau inacþiunilor organelor de urmãrire penalã) sau luarea deciziilor cu privire la arestarea
preventivã ºi arestarea la domiciliu. LOJ prevede înfiinþarea a 46 de judecãtorii ordinare,
din care 5 în Chiºinãu ºi 41 de judecãtorii ale cãror circumscripþii includ multiple sate ºi
oraºe din tot restul þãrii. A se vedea Anexa Nr. 2. Fiecare judecãtorie are cîte un preºedinte
Înainte de reorganizarea din 2002 a instanþelor de judecatã, aceste instanþe erau denumite judecãtorii de
sector sau municipale. În prezent, ele sunt simplu identificate ca judecãtorii. Însã, pentru a evita formulãrile
ambigui în acest raport, pe parcursul textului vom folosi expresia judecãtorii ordinare.
2
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ºi un vicepreºedinte. Judecãtoriile ordinare deþin 353 din funcþiile de judecãtor autorizate
(inclusiv 44 funcþii de judecãtor de instrucþie) sau circa douã-treimi din numãrul total de
astfel de funcþii în þarã. Judecãtoriile ordinare au de la 2 judecãtori (în Vulcãneºti) pînã la
17 judecãtori (în patru din judecãtoriile din Chiºinãu).
Cele cinci curþi de apel au competenþã sã judece apelurile ºi recursurile împotriva
hotãrîrilor judecãtoriilor ordinare. În cazul apelului, instanþa reexamineazã atît aplicarea
legii faptelor, cît ºi înseºi faptele, ºi poate chiar accepta probe suplimentare. În cazul
recursului, instanþa se limiteazã la examinarea aplicãrii legii faptelor dupã cum a
constatat instanþa inferioarã. Atît apelurile, cît ºi recursurile sunt judecate de complete
alcãtuite din 3 judecãtori. Curþile de apel au de asemenea competenþã sã judece
cauze în primã instanþã (de ex., cauze ce implicã drepturile autorilor sau inventatorilor
ºi anumite infracþiuni grave, deosebit de grave ºi excepþional de grave cum ar fi cele
ce þin de trãdare, spionaj, acte de terorism ºi genocid). Fiecare curte de apel are cîte
un preºedinte ºi un vicepreºedinte. Între alte lucruri, preºedintele îi organizeazã pe
judecãtorii de la instanþa sa în mai multe colegii în dependenþã de categoriile de
cauze examinate, sau într-un singur colegiu mixt. Curþile de apel sunt situate în
Chiºinãu, Bãlþi, Bender, Cahul ºi Comrat. Fiecare curte de apel examineazã cauzele
de la judecãtoriile ordinare aflate în circumscripþia sa, în modul stabilit în Anexa Nr. 3
la LOJ. Pentru curþile de apel sunt autorizate 77 de unitãþi de judecãtor.
LOJ descrie CSJ ca fiind instanþa judecãtoreascã supremã, care asigurã aplicarea
corectã ºi unitarã a legilor de cãtre toate instanþele judecãtoreºti. Art. 43(1). Amplasatã
în Chiºinãu, ea funcþioneazã ca instanþã supremã de recurs, judecînd recursurile
împotriva hotãrîrilor curþilor de apel ºi cererile de revizuire împotriva hotãrîrilor
judecãtoreºti contestate pe cale extraordinarã de atac. Calea extraordinarã de atac
presupune redeschiderea procedurilor dupã descoperirea unor fapte sau împrejurãri
noi ºi esenþiale. De asemenea, CSJ are competenþã sã judece în primã instanþã
infracþiunile imputate Preºedintelui Republicii Moldova. Cu toate acestea, ea nu este
împuternicitã sã decidã în chestiuni ce þin de constituþionalitatea legilor ºi trebuie sã
le defere Curþii Constituþionale. La CSJ cauzele sunt examinate de un complet din
trei judecãtori (sau cinci judecãtori pentru recursurile împotriva hotãrîrilor CSJ adoptate
în primã instanþã) în cadrul Colegiului Civil ºi de Contencios Administrativ,3 Colegiului
Penal sau Colegiului Economic, sau în Plen, în componenþa tuturor judecãtorilor.
Plenul CSJ poate adopta hotãrîri generale cu caracter explicativ atît cu privire la
legile materiale, cît ºi la cele procedurale în afara contextului unei cauze anumite, în
vederea instruirii instanþelor judecãtoreºti inferioare în ceea ce priveºte interpretarea
ºi aplicarea corespunzãtoare a legilor. Aceste hotãrîri explicative însã nu sunt obligatorii
ºi nu constituie precedente în modul în care acest concept este înþeles în sistemele
juridice de drept comun. CSJ este compusã din preºedinte, trei vicepreºedinþi ºi 45
de judecãtori, precum ºi din 7 judecãtori asistenþi. Fiecare vicepreºedinte este
concomitent ºi preºedinte al unui dintre cele trei colegii ale Curþii.
Acest colegiu examineazã cauze în materie administrativã împotriva organelor de stat (contencios administrativ)
ºi nu infracþiuni minore (contravenþii administrative).
3
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Judecãtoriile specializate
Conform prevederii constituþionale care permite crearea judecãtoriilor specializate pentru
examinarea anumitor categorii de cauze (a se vedea art. 115(2)), Parlamentul a înfiinþat
instanþe judecãtoreºti economice ºi instanþe judecãtoreºti militare. Aceste instanþe sunt
reglementate de Legea cu privire la instanþele judecãtoreºti economice ºi, respectiv,
Legea cu privire la sistemul instanþelor judecãtoreºti militare, ºi de asemenea se
subordoneazã in linii generale prevederilor LOJ, Legii cu privire la statutul judecãtorului
(Legea Nr. 544-XIII din 20.07.1995, M.O. Nr. 59-60/664 din 26.10.1995, ultimele
modificãri prin Legea Nr. 247-XVI din 21.07.2006, M.O. Nr. 174-177/796 din 10.11.2006)
[în continuare LSJ].
Instanþele judecãtoreºti economice au jurisdicþie asupra cauzelor economice, adicã
a litigiilor ce implicã drepturile ºi interesele legitime ale persoanelor fizice ºi juridice
în activitatea de întreprinzãtor ºi a altor relaþii cu caracter economic. Deºi Parlamentul
ar putea înfiinþa mai multe judecãtorii economice de primã instanþã, pînã în prezent a
înfiinþat doar una, Judecãtoria economicã de circumscripþie, amplasatã în Chiºinãu4.
Ea este compusã din preºedinte, vicepreºedinte ºi 10 judecãtori. Curtea de Apel
Economicã, la fel situatã în Chiºinãu, judecã apelurile împotriva hotãrîrilor pronunþate
de Judecãtoria economicã de circumscripþie. De asemenea, ea judecã în primã
instanþã cauzele prevãzute de lege (de ex., ce þin de insolvabilitate). Curtea de Apel
Economicã este compusã din preºedinte, vicepreºedinte ºi 8 judecãtori. Colegiul
Economic al CSJ soluþioneazã recursurile împotriva hotãrîrilor adoptate de Curtea
de Apel Economicã.
Judecãtoria militarã are jurisdicþie asupra cauzelor penale în care este implicat
personalul militar ºi asupra cauzelor civile iniþiate ca rezultat al prejudiciilor cauzate
de militari în orice loc pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate cã Legea cu privire la
sistemul instanþelor judecãtoreºti militare ia în considerare înfiinþarea mai multor
judecãtorii militare de primã instanþã, Parlamentul nu a constituit pînã în prezent alte
instanþe de acest fel. A se vedea LEGEA CU PRIVIRE LA SISTEMUL INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI
MILITARE art. 9(3), Legea Nr. 836-XIII din 17.05.1996, M.O. Nr. 51/482 din 1.08.1996,
ultimele modificãri prin Legea Nr. 262-XV din 15.07.2004, M.O. Nr. 132-137/708 din
6.08.2004 [în continuare LJM]. Judecãtoria Militarã, care activeazã în municipiul
Chiºinãu, este compusã din preºedinte ºi doi judecãtori. Cauzele sunt judecate fie
de un singur judecãtor, fie de un complet din trei judecãtori. Colegiile Curþii de Apel ºi
ale CSJ, în complete din 3 judecãtori, judecã apelurile ºi recursurile împotriva hotãrîrilor
Judecãtoriei militare.

Odatã cu adoptarea în 1996 a Legii cu privire la instanþele judecãtoreºti economice, Guvernul trebuia sã ia în
considerare posibilitatea constituirii judecãtoriilor economice de circumscripþie Bender, Bãlþi, Cahul ºi Comrat.
Legea cu privire la Instanþele Judecãtoreºti Economice art. 41, Legea Nr. 970 din 24.07.1996, M.O. Nr. 77/742
din 28.11.1996, ultimele modificãri prin Legea Nr. 191-XV din 08.05.2003, M.O. Nr. 97-98/432 din 31.05.2003 [în
continuare LJE].
4
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Curtea Constituþionalã
Curtea Constituþionalã este oficial în afara ramurii judecãtoreºti ºi este independentã
de orice altã autoritate publicã. Avîndu-ºi sediul la Chiºinãu, Curtea exercitã controlul
constituþionalitãþii legilor ºi este unica autoritate cu jurisdicþie constituþionalã în
Republica Moldova. Curtea are urmãtoarele atribuþii, unele dintre ele avînd implicaþii
politice importante: (1) exercitarea controlului constituþionalitãþii legilor ºi hotãrîrilor
Parlamentului, decretelor Preºedintelui, hotãrîrilor ºi dispoziþiilor Guvernului, precum
ºi a tratatelor internaþionale la care Republica Moldova este parte; (2) interpretarea
Constituþiei; (3) pronunþarea asupra iniþiativelor de revizuire a Constituþiei; (4)
confirmarea rezultatelor referendumurilor republicane; (5) confirmarea rezultatelor
alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale; (6) constatarea circumstanþelor care justificã
dizolvarea Parlamentului, demiterea Preºedintelui Republicii Moldova, sau a unui
membru al Parlamentului, interimatul funcþiei de Preºedinte, sau imposibilitatea
Preºedintelui Republicii Moldova de a-ºi exercita atribuþiile mai mult de 60 de zile; (7)
rezolvarea excepþiilor de neconstituþionalitate a actelor juridice, sesizate de CSJ ºi
(8) luarea hotãrîrilor în chestiuni care au ca obiect constituþionalitatea unui partid.
Curtea Constituþionalã se compune din 6 judecãtori, fiecare fiind numit pentru un
mandat de 6 ani, precum ºi din 6 judecãtori  asistenþi numiþi pentru un termen
nelimitat. Curtea exercitã jurisdicþia în ºedinþe plenare la care trebuie sã fie prezent
un cvorum de cel puþin 4 judecãtori. Actele normative devin nule din momentul
declarãrii lor ca fiind neconstituþionale de cãtre Curtea Constituþionalã. Hotãrîrile,
deciziile ºi avizele Curþii sunt definitive ºi nu pot fi supuse nici unei cãi de atac. Ele
intrã în vigoare la data adoptãrii sau, la decizia Curþii, la data publicãrii lor în M.O. sau
la data indicatã în ele.
Administrarea judecãtoreascã
Administrarea judecãtoreascã în general þine de responsabilitatea Consiliului Superior
al Magistraturii [în continuare CSM], deºi Ministerul Justiþiei [în continuare MJ] deþine
careva competenþe administrative. Scopul sãu este de a asigura funcþionarea adecvatã
a sistemului judecãtoresc ºi de a-i garanta independenþa. CSM este un organ
independent, constituit din 12 membri. ªapte dintre ei sunt aleºi din rîndul judecãtorilor
de Adunarea Generalã a Judecãtorilor din Republica Moldova prin vot secret, doi
membri se aleg de Parlament din rîndul profesorilor titulari (unul propus de majoritatea
parlamentarã ºi unul propus de opoziþie), iar trei sunt membri de drept (Preºedintele
CSJ, Ministrul Justiþiei ºi Procurorul General). Astfel, cel puþin douã-treimi din membrii
CSM sunt judecãtori. Durata mandatului de membru al CSM, cu excepþia membrilor
de drept, este de patru ani.
De competenþa CSM þine: (1) recomandarea numirii, promovãrii, transferãrii sau
eliberãrii din funcþie a judecãtorilor judecãtoriilor ordinare, curþilor de apel, CSJ,
judecãtoriilor economice ºi a Judecãtoriei militare, precum ºi a preºedinþilor ºi
vicepreºedinþilor instanþelor judecãtoreºti respective; (2) examinarea petiþiilor împotriva
judecãtorilor ºi aplicarea sancþiunilor disciplinare în privinþa lor; (3) validarea hotãrîrilor
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emise de Colegiul de calificare ºi de Colegiul disciplinar ºi examinarea contestaþiilor
împotriva hotãrîrilor respective; (4) desemnarea judecãtorilor în cadrul Consiliului
Institutului Naþional al Justiþiei [în continuare INJ] ºi aprobarea strategiei privind
formarea iniþialã ºi continuã a judecãtorilor; (5) examinarea ºi propunerea proiectului
bugetelor instanþelor judecãtoreºti; (6) transferarea temporarã a judecãtorilor la alte
instanþe de acelaºi nivel; ºi (7) prezentarea rapoartelor anuale Parlamentului ºi
Preºedintelui Republicii Moldova asupra modului de organizare ºi funcþionare a
sistemului judecãtoresc.

Condiþii pentru exercitarea funcþiei
Calificãri
Toþi candidaþii pentru funcþia de judecãtor trebuie sã întruneascã urmãtoarele cerinþe
generale: sã fie cetãþeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu permanent pe teritoriul
ei; sã fie licenþiaþi în drept; sã cunoascã limba de stat; sã aibã capacitate de exerciþiu;
sã fie apþi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcþiei de judecãtor; sã nu
aibã antecedente penale; ºi sã se bucure de reputaþie bunã. În afarã de aceasta,
judecãtorii anumitor instanþe trebuie sã întruneascã niºte condiþii specifice. De
exemplu, pentru a fi eligibil pentru numire în funcþie, judecãtorul unei judecãtorii
ordinare trebuie sã aibã o vechime în specialitate juridicã de cel puþin 5 ani, sã fi atins
vîrsta de 30 de ani ºi sã fi susþinut cu succes examenul de capacitate. Un judecãtor
de instrucþie trebuie sã aibã vechime în specialitatea juridicã de cel puþin 5 ani în
calitate de procuror sau de anchetator penal, ori de cel puþin de 3 ani în calitate de
judecãtor. Judecãtorii curþilor de apel trebuie sã aibã o vechime în muncã în funcþia
de judecãtor de cel puþin 6 ani, iar judecãtorii CSJ  o vechime de cel puþin 10 ani în
funcþia de judecãtor. Judecãtorii asistenþi ai CSJ trebuie sã aibã o vechime în
magistraturã de cel puþin 7 ani. Judecãtorii militari trebuie sã aibã calitatea de ofiþer
activ sau sã li se atribuie grade militare înainte de numirea în funcþie.
Judecãtorii Curþii Constituþionale trebuie sã fie cetãþeni ai Republicii Moldova ºi sã aibã
pregãtire juridicã superioarã, competenþã profesionalã înaltã ºi o vechime de cel puþin
15 ani în activitatea juridicã, în învãþãmîntul juridic superior sau în activitatea ºtiinþificã.
Numirea în funcþie ºi durata mandatului
Judecãtorii judecãtoriilor ordinare, ai curþilor de apel, instanþelor judecãtoreºti
economice ºi ai Judecãtoriei militare se numesc în funcþie de cãtre Preºedintele
Republicii Moldova, la propunerea CSM. Judecãtorii judecãtoriilor ordinare sunt iniþial
numiþi în funcþie pe un termen de 5 ani ºi, dupã expirarea acestui termen, ei pot fi
numiþi în funcþie pînã la atingerea vîrstei obligatorii de pensionare de 65 de ani, ceea
ce este aplicabil în cazul judecãtorilor tuturor celorlalte instanþe de judecatã.
Preºedintele Republicii Moldova de asemenea numeºte în funcþie preºedinþii ºi
vicepreºedinþii instanþelor judecãtoreºti respective pe un termen de 4 ani, la
propunerea CSM.
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Preºedintele, vicepreºedinþii (care exercitã ºi funcþia de preºedinþi ai colegiilor),
vicepreºedinþii colegiilor ºi alþi judecãtori ai CSJ sînt numiþi în funcþie de Parlament,
de asemenea la propunerea CSM, însã judecãtorii asistenþi ai instanþei sunt numiþi în
funcþie de Preºedintele Republicii Moldova.
Conform Constituþiei, Parlamentul, Guvernul ºi CSM numesc fiecare cîte doi judecãtori
ai Curþii Constituþionale. Judecãtorii respectivi sunt numiþi pentru un mandat de 6 ani,
pe durata cãruia ei sunt inamovibili, independenþi ºi se supun numai Constituþiei.
CONST. art. 137. Ei pot deþine aceastã funcþie pe durata a douã mandate. Judecãtorii
Curþii Constituþionale aleg preºedintele Curþii. Limita de vîrsta pentru numire în funcþie
de judecãtor al Curþii Constituþionale este de 70 de ani.
Perfecþionare
În ianuarie 2007, nu exista nici o cerinþã cu privire la formarea postuniversitarã a
candidaþilor la funcþia de judecãtor înainte de numirea lor iniþialã în funcþie. Însã în
2006, Parlamentul a adoptat o lege cu privire la constituirea INJ, care va fi responsabil
de formarea iniþialã a candidaþilor la funcþia de judecãtor, procuror, grefier5 ºi executor
judecãtoresc. Prima promoþie se aºteaptã sã-ºi înceapã studiile în septembrie 2007
ºi sã absolveascã cursurile în martie 2009. Admiterea la cursurile de formare iniþialã
de 18 luni pentru candidaþii la funcþia de judecãtor se va face pe bazã de concurs, ºi
studenþii vor beneficia de o bursã lunarã în mãrime de 50% din salariul de funcþie de
judecãtor al unei judecãtorii ordinare. Programul de studiu va include atît cursuri
teoretice, cît ºi practice, inclusiv stagii de practicã. INJ va evalua periodic nivelul de
pregãtire teoreticã ºi practicã al studenþilor ºi, la finalizarea cursurilor, aceºtia vor
trebui sã susþinã examene de absolvire. Dupã ce prima promoþie îºi va încheia studiile,
absolvirea INJ va deveni o cerinþã generalã pentru numirea în funcþia de judecãtor,
iar absolvenþii vor participa la concursul pentru suplinirea funcþiilor de judecãtor în
baza mediei generale obþinute la momentul absolvirii INJ. Cu toate acestea, în decursul
a trei ani, pînã la 20% din funcþiile de judecãtor pot fi suplinite de candidaþi cu 5 ani de
vechime în specialitatea juridicã care au susþinut examenul de capacitate, chiar dacã
nu au absolvit cursurile INJ.
În prezent judecãtorii nu sunt obligaþi sã frecventeze un anumit numãr de ore de
formare juridicã continuã [în continuare FJC], ci doar sã-ºi perfecþioneze cunoºtinþele
profesionale. În 1996, Guvernul a constituit Centrul pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea
Cadrelor Justiþiei [în continuare CPCJ], subordonat MJ, pentru a oferi cursuri de FJC
judecãtorilor ºi altor persoane în funcþii juridice. INJ va prelua funcþia CPCJ de oferire
a cursurilor de FJC judecãtorilor. Începînd cu 1 ianuarie 2008, judecãtorii vor fi obligaþi
sã frecventeze cel puþin 40 de ore de FJC anual.

Grefierii întocmesc procesele-verbale ale ºedinþelor de judecatã, inclusiv sumarele mãrturiilor depuse de
martori (a se vedea Factorul 25 mai jos).
5
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Notã privind evoluþiile legislative ulterioare
La 21 iulie 2006 Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea ºi completarea
unor acte legislative. Legea Nr. 247-XVI din 21.07.2006, M.O. Nr. 174-177/796 din
10.11.2006 [în continuare MODIFICÃRILE DIN 2006]. Preºedintele Republicii Moldova a
refuzat sã promulge legea ºi a înapoiat-o Parlamentului, împreunã cu obiecþiile sale
generale. Dupã ce Parlamentul a revizuit legea, luînd în considerare obiecþiile
Preºedintelui, acesta a promulgat-o ºi ea a intrat în vigoare la 10 noiembrie 2006.
Deºi titlul sãu este dezarmant de modest, legea modificã cele mai semnificative legi
ce þin de sistemul judecãtoresc din Moldova: LOJ, LSJ, Legea cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii; Legea cu privire la colegiul de calificare ºi atestarea
judecãtorilor ºi Legea cu privire la colegiul disciplinar ºi la rãspunderea disciplinarã a
judecãtorilor. Cu toate cã discuþiile de jure din prezentul raport includ modificãrile
efectuate de legea respectivã în cadrul juridic ce reglementeazã sistemul judecãtoresc,
descrierile de facto (care se bazeazã pe interviurile realizate în septembrie 2006,
înainte de adoptarea legii) nu reflectã impactul implementãrii modificãrilor respective.
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Analiza IRJ pentru Moldova 2007
În timp ce corelãrile incluse în aceastã evaluare pot fi utile pentru a explica sensul
relativ al anumitor chestiuni curente, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii considerã cã
aceste corelãri de factori ºi concluziile raportului IRJ 2007 vor fi de cea mai înaltã
utilitate dacã vor fi analizate ºi comparate cu raportul IRJ din 2002. Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii considerã cã semnificaþia relativã a unor corelãri constituie subiect
al unor studii ulterioare. Cu privire la aceasta, Iniþiativa pentru Supremaþia Legii este
deschisã spre comentarii ºi informaþii ce ar permite acesteia sã elaboreze rãspunsuri
mai bune sau mai detaliate pentru evaluãrile IRJ ulterioare. Iniþiativa pentru Supremaþia
Legii considerã procesul evaluãrii IRJ ca fiind parte a efortului de monitorizare ºi
evaluare a eforturilor în domeniul reformei judecãtoreºti.

Tabel de corelãri de factori
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I.Calitate, educaþie ºi diversitate
Factorul 1: Calificarea ºi pregãtirea judecãtorilor
Judecãtorii sunt absolvenþi ai unei facultãþi de drept ºi au experienþã
practicã în instanþã sau, înainte de a intra în funcþie, trebuie sã urmeze
(gratuit) cursuri de pregãtire în domeniile de bazã ale dreptului material ºi
procedural, despre rolul judecãtorului în societate ºi diversitatea culturalã.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Judecãtorii trebuie sã fie absolvenþi ai unei facultãþi de drept ºi, cu excepþia
judecãtorilor judecãtoriilor ordinare ºi ai Curþii Constituþionale, trebuie sã aibã
experienþã în funcþia de judecãtor. Judecãtorii judecãtoriilor ordinare ºi ai Curþii
Constituþionale trebuie sã aibã vechime în specialitate juridicã, dar nu neapãrat
în funcþia de judecãtor. Conform cerinþelor actuale, nu este obligatorie urmarea
anumitor cursuri de instruire, însã, începînd cu data absolvirii primei promoþii a
INJ în martie 2009, majoritatea judecãtorilor judecãtoriilor ordinare nou-numiþi
trebuie sã fie absolvenþi ai INJ.

Analizã/Date generale:
În prezent, toþi candidaþii la funcþia de judecãtor în orice instanþã de judecatã, cu
excepþia Curþii Constituþionale, trebuie sã întruneascã urmãtoarele cerinþe generale:

_ sã fie cetãþean al Republicii Moldova, domiciliat permanent pe teritoriul ei;
_ sã fie licenþiat în drept;
_ sã cunoascã limba de stat;6
_ sã aibã capacitate de exerciþiu;
_ sã fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcþiei de judecãtor,
conform certificatului medical de sãnãtate;

_ sã nu aibã antecedente penale; ºi
_ sã se bucure de o bunã reputaþie.
LSJ art. 6(1)
Constituþia identificã limba moldoveneascã, pe baza grafiei latine, drept limbã de stat. Art. 13(1). Vreo 5 ani
înainte de adoptarea Constituþiei, legea care decretase limba moldoveneascã ca limbã de stat recunoscuse
identitatea lingvisticã esenþialã dintre limba moldoveneascã ºi limba românã. A se vedea Legea cu privire la
funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, Legea Nr. 3465-XI din 01.09.1989, Veºtile Sovietului
Suprem al R.S.S.M. Nr. 9/217 (1989).
6
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Candidaþilor la funcþia de judecãtor în anumite instanþe judecãtoreºti li se impun cerinþe
adiþionale. De exemplu, judecãtorul unei judecãtorii ordinare trebuie sã aibã cel puþin
30 de ani, vechime în specialitate juridicã de cel puþin 5 ani7 ºi sã fi susþinut cu succes
examenul de capacitate (a se vedea Factorul 2 mai jos). Id. art. 6(2). Însã nu este
necesar ca vechimea în specialitate juridicã sã includã activitate în instanþa de judecatã.
A se vedea id. art. 7(1), (3). Candidaþii la funcþia de judecãtor în Judecãtoria economicã
de circumscripþie trebuie sã întruneascã aceleaºi cerinþe ca ºi candidaþii la funcþia de
judecãtor în judecãtoriile ordinare. A se vedea LJE art. 21. Judecãtorul de instrucþie,
care este judecãtorul unei judecãtorii ordinare responsabil de procedura prejudiciarã
în cauzele penale, trebuie sã aibã o vechime în funcþie de procuror sau ofiþer de urmãrire
penalã de cel puþin 5 ani, ori de judecãtor de cel puþin 3 ani. LSJ art. 7(2). Judecãtorii
curþilor de apel trebuie sã aibã o vechime în muncã în funcþia de judecãtor de cel puþin
6 ani, iar judecãtorii CSJ - de cel puþin 10 ani. Id. art. 6(3); CONST. art. 116(4); LEGEA CU
PRIVIRE LA CURTEA SUPREMÃ DE JUSTIÞIE art. 11, Legea Nr. 789-XIII din 26.03.1996, M.O.
Nr. 32-33/323 din 30.05.1996, ultimele modificãri prin Legea Nr. 174-XVI din 22.07.2005,
M.O. Nr. 107-109/533 din 12.08.2005 [în continuare LCSJ]. Judecãtorii asistenþi ai CSJ
(a se vedea Factorul 26 mai jos) trebuie sã aibã o vechime în magistraturã de cel puþin
7 ani. LCSJ art. 19. Judecãtorii militari trebuie sã fie ofiþeri militari activi sau sã li se
atribuie grade militare înainte de numirea în funcþie. LJM art. 19, 22(1).
Obþinerea unei licenþe în drept presupune completarea a 4 sau 5 ani de studii juridice
universitare, în funcþie de faptul dacã studentul a urmat 12 sau, respectiv, 11 ani de
studii generale înainte de înmatriculare la facultatea de drept. Mulþi intervievaþi au
fost de pãrerea cã învãþãmîntul juridic din Moldova oferã în general pregãtire
inadecvatã pentru numirea în funcþia de judecãtor. Înainte de independenþã, în 1991,
exista doar o singurã facultate de drept, la Universitatea de Stat din Moldova [în
continuare USM]. Dupã declararea independenþei, numãrul facultãþilor de drept a
crescut considerabil pentru a satisface cererea sporitã de studii juridice. La mijlocul
ºi spre sfîrºitul anilor 90 existau vreo 40 facultãþi de drept. De atunci, numãrul lor sa redus pînã la 14, conform datelor Ministerului Educaþiei (http://www.edu.gov.md/
?lng=ro&MenuItem=3&SubMenu0=8), însã chiar ºi acest numãr este prea mare,
potrivit intervievaþilor. Numãrul profesorilor calificaþi rãmîne a fi prea mic pentru atît
de multe facultãþi de drept. Printre alte neajunsuri ale învãþãmîntului juridic menþionate
de cãtre intervievaþii se includ punerea accentului pe memorizarea mecanicã a
informaþiei, instruirea practicã insuficientã, lipsa transparenþei în procesul de
examinare, corupþia, atît directã (vînzarea ºi cumpãrarea notelor), cît ºi indirectã
(reticenþa de a pune note negative studenþilor pentru a nu pierde procentul din salariu
ce revine din taxele de studii achitate conform contractelor). A se vedea de asemenea
ABA/CEELI, INDICATORII REFORMEI ÎN PROFESIA JURIDICÃ PENTRU MOLDOVA 14-15 (2004) [în
continuare IRPJ MOLDOVA]. Mai mult, numeroºi studenþi îºi fac studiile juridice prin
Pînã în 2003, candidaþii cu mai puþin de 5, dar mai mult de 3 ani de vechime în specialitate juridicã de
asemenea erau eligibili pentru a fi numiþi în funcþia de judecãtor, efectuîndu-ºi stagiul într-o judecãtorie pentru o
perioadã de la 6 luni la un an. ABA/CEELI, Indicatorii Reformei în Justiþie pentru Moldova 6-7 (2002) [în continuare
IRJ pentru Moldova 2002].
7
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corespondenþã, adicã ei frecventeazã doar un numãr limitat de ore de curs, dupã
care studiazã de sinestãtãtor ºi apoi se prezintã la facultatea de drept pentru a susþine
examenele la sfîrºitul fiecãrui semestru. Deºi numãrul studenþilor admiºi la USM în
septembrie 2006 a fost limitat la 500 studenþi (în descreºtere de la 1000 în 2005),
persoanele intervievate s-au arãtat în general sceptice privitor la faptul cã aceastã
schimbare va avea vreun efect imediat asupra calitãþii învãþãmîntului juridic. Cu toate
acestea, intervievaþii au relatat cã, în pofida deficienþelor învãþãmîntului juridic din
Moldova despre care se vorbeºte, totuºi cei mai buni absolvenþi sunt bine-pregãtiþi,
însã ei, cu regret, rar urmeazã o carierã de judecãtor.
Potrivit unor intervievaþi, aceste deficienþe ale învãþãmîntului juridic se soldeazã cu
faptul cã judecãtorii nou-numiþi adesea nu au cunoºtinþe adecvate despre legea
aplicabilã ºi nu sunt capabili de a o aplica faptelor. Uneori ei scriu hotãrîri
neargumentate sau inconsecvente. Un intervievat a remarcat cã existã deosebiri
enorme între cunoºtinþele judecãtorilor ºi cã, din 2002, anul elaborãrii precedentului
IRJ, distanþa dintre extreme s-a mãrit.
În 2006, Parlamentul a adoptat o lege cu privire la constituirea la Chiºinãu a INJ.
LEGEA PRIVIND INSTITUTUL NAÞIONAL AL JUSTIÞIEI, Legea Nr. 152-XVI din 08.06.2006, M.O.
Nr. 102-105/484 din 07.07.2006 [în continuare LINJ]. INJ va fi responsabil de atît de
formarea iniþialã a candidaþilor la funcþia de judecãtor, procuror, grefier ºi executor
judecãtoresc, cît ºi de formarea continuã a acestor profesioniºti care deja îºi
desfãºoarã activitatea.
Odatã cu absolvirea primei promoþii a INJ în martie 2009, unele dintre cerinþele actuale
privind numirea în funcþie a judecãtorilor în cadrul judecãtoriilor ordinare, Judecãtoriei
economice de circumscripþie, ºi a Judecãtoriei militare se vor modifica în trei privinþe.
În primul rînd, în prezent nu existã nici o cerinþã cu privire la pregãtirea postuniversitarã
a judecãtorilor înainte de numirea lor iniþialã în funcþie  dupã cum un judecãtor nounumit a descris situaþia curentã: M-au aruncat în ocean, iar eu nu puteam sã înot.
Dupã absolvirea primei promoþii a INJ, absolvirea INJ va deveni o cerinþã pentru
numirea în funcþie a majoritãþii judecãtorilor judecãtoriilor ordinare; cu toate acestea,
timp de trei ani, pînã la 20% din funcþiile de judecãtor pot fi suplinite de candidaþi cu
5 ani de vechime în specialitate juridicã, care nu au absolvit INJ, însã au susþinut
examenul de capacitate (a se vedea Factorul 2 mai jos). LSJ art. 6(2); MODIFICÃRILE
DIN 2006, art. II(6), VI(3).
Oricare persoanã care întruneºte condiþiile prevãzute de lege pentru ocuparea funcþiei
de judecãtor sau de procuror are dreptul sã participe la concursul de admitere pentru
cursurile de formare iniþialã cu o duratã de 18 luni oferite de cãtre INJ. LINJ art.
13(2). Studenþii vor beneficia de o bursã lunarã în mãrime de 50% din salariul de
funcþie de judecãtor al unei judecãtorii ordinare. Id. art. 14(1), 14(4), 15. Programul
de studiu va include atît cursuri teoretice, cît ºi practice, inclusiv stagii de practicã în
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cadrul instanþelor judecãtoreºti, procuraturilor, organelor de urmãrire penalã ºi al
birourilor de avocaþi. Id. art. 14(1), 15. INJ va evalua periodic nivelul de pregãtire
teoreticã ºi practicã al studenþilor ºi, la finalizarea cursurilor, aceºtia trebuie sã susþinã
examene de absolvire la disciplinele stabilite de Consiliul INJ în coordonare cu CSM
(sau Procuratura Generalã, în cazul studenþilor care sunt instruiþi pentru funcþia de
procuror). Id. art. 17.
Responsabilitatea de conducere a INJ o poartã Consiliul, alcãtuit din 13 membri, 7
dintre care sunt desemnaþi de CSM din rîndul judecãtorilor. Id. art. 6. Între alte lucruri,
Consiliul va determina numãrul de locuri scoase la concursul de admitere pentru
formarea iniþialã în fiecare an, þinînd cont de necesitãþile reale ºi mijloacele
disponibile; va organiza concursul de admitere; va aproba planul de formare iniþialã
ºi continuã; va numi personalul didactic; va numi ºi elibera din funcþie directorul
executiv ºi directorul executiv adjunct al INJ; ºi va prezenta proiectul bugetului INJ
Ministerului Finanþelor [în continuare MF]. Id. art. 7.
Cu toate cã multe detalii în privinþa INJ rãmîn a fi determinate, la momentul petrecerii
interviurilor pentru acest raport, Consiliul anticipa sã admitã 30-40 de studenþi anual,
potrivit afirmaþiilor unui intervievat. Totuºi, încã nu era clar cîþi dintre aceºtia vor urma
cursurile pentru candidaþii la funcþia de judecãtor ºi cîþi vor urma cursurile pentru
candidaþii la funcþia de procuror. Vor fi trei membri ai personalului didactic angajaþi
permanent (fiecare dintre ei va conduce departamentele de drept penal, drept civil ºi,
respectiv, dreptul administrativ). Restul personalului didactic va fi angajat cu normã
incompletã.
În general, intervievaþii au exprimat entuziasm în privinþa INJ sau, cel puþin, au fost
plini de speranþã cã acesta va îmbunãtãþi nivelul de cunoºtinþe al persoanelor numite
în funcþia de judecãtor. Unul dintre ei a afirmat contemplativ cã în privinþa INJ sunt
mai multe întrebãri decît rãspunsuri. Unii intervievaþi ºi-au exprimat îngrijorarea în
privinþa faptului dacã statul va finanþa INJ în mod adecvat pe termen lung. Un alt
intervievat a remarcat cã Institutul ar putea servi drept catalizator pentru multe lucruri
bune ºi a mai adãugat cã multe vor depinde de directorul executiv. La momentul
realizãrii interviurilor pentru IRJ, în septembrie 2006, INJ avea deja un Consiliu, însã
nu dispunea de sediu, director executiv sau alt personal. De atunci, INJ a primit
sediu, a fost desemnat directorul sãu executiv, precum ºi au fost determinate nivelele
de salarizare a angajaþilor sãi.
În al doilea rînd, va fi eliminatã cerinþa cu privire la vîrsta minimã pentru numirea în
funcþia de judecãtor. Aceastã modificare este cea mai recentã dintre ºirul de modificãri
efectuate în ultimii ani privind vîrsta minimã a candidaþilor la funcþia de judecãtor. În
2001, Parlamentul a ridicat pragul minim de vîrstã pentru judecãtorii judecãtoriilor
ordinare de la 25 la 30 ani, modificare salutatã de persoanele intervievate pentru IRJ
în 2002, deoarece acestea erau de pãrerea cã candidaþilor de 25 de ani le lipseºte
experienþa de viaþã necesarã pentru exercitarea eficientã a funcþiei de judecãtor. IRJ
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PENTRU MOLDOVA 2002 la 7-8. Cu toate acestea, multe dintre persoanele intervievate
pentru prezentul IRJ ºi-au exprimat îngrijorarea referitor la cerinþa actualã cu privire
la vîrsta minimã. La vîrsta de 30 de ani, au susþinut ele, cei mai buni absolvenþi au
deja cariere de succes ºi nu doresc sã renunþe la ele pentru a deveni judecãtori, în
special dat fiind nivelul de salarizare a judecãtorilor (a se vedea Factorul 11 mai jos)
ºi nesiguranþa ce apare în rezultatul numirii iniþiale în funcþie pe un termen de 5 ani (a
se vedea Factorul 14 mai jos). Aceastã afirmaþie a fost confirmatã în cadrul intervievãrii
în grup a 6 juriºti, care, la întrebarea dacã vor sã devinã judecãtori, toþi au rãspuns
negativ. Mulþi dintre cei intervievaþi de asemenea au susþinut cã absolvenþii INJ trebuie
sã fie eligibili pentru numire în funcþie la vîrsta de 25 ani. Alþii, însã, au fost de pãrerea
cã preferabil ar fi de menþinut vîrsta de 30 ani ca vîrstã minimã pentru numirea în
funcþie. Dupã finalizarea interviurilor pentru IRJ, Parlamentul a modificat LSJ ºi a
exclus cerinþa cu privire la vîrsta minimã, modificare ce urmeazã a fi pusã în aplicare
odatã cu absolvirea primei promoþii a INJ. MODIFICÃRILE DIN 2006 art. II(6), VI(3). Astfel,
absolvenþii pot fi numiþi în funcþie fãrã a aºtepta sã atingã o anumitã vîrstã minimã.

În al treilea rînd, odatã cu absolvirea primei promoþii a INJ, candidaþii la funcþia de
judecãtor de instrucþie nu vor mai trebui sã se conformeze cerinþei actuale privind
vechimea în muncã (cel puþin 5 ani în funcþie de procuror sau ofiþer de urmãrire
penalã sau cel puþin 3 ani în funcþie de judecãtor). Id. art. II(7), VI(3).
Judecãtorii Curþii Constituþionale trebuie sã fie cetãþeni ai Republicii Moldova ºi sã
aibã o pregãtire juridicã superioarã,8 o înaltã competenþã profesionalã ºi o vechime
de cel puþin 15 ani în activitatea juridicã, în învãþãmîntul juridic sau în activitatea
ºtiinþificã. CONST. art. 138; LEGEA CU PRIVIRE LA CURTEA CONSTITUÞIONALÃ art. 11(1), Legea
Nr. 317-XIII din 13.12.1994, M.O. Nr. 8/86 din 07.02.1995, ultimele modificãri prin
Legea Nr. 136-XV din 06.05.2004, M.O. Nr. 91-95/482 din 11.06.2004 [în continuare
LCC]. Judecãtorii-asistenþi ai Curþii Constituþionale (a se vedea Factorul 26 mai jos)
de asemenea trebuie sã aibã pregãtire juridicã superioarã ºi o vechime de cel puþin
10 ani în activitatea juridicã. LCC art. 35(2).

Factorul 2: Proceduri de selecþie/numire
Judecãtorii sunt numiþi pe baza unor criterii obiective, cum ar fi admiterea
în urma unui examen, rezultatele obþinute în timpul facultãþii, specializãrii
suplimentare, experienþã, profesionalism ºi reputaþia de care se bucurã în
rîndurile comunitãþii juridice. Deºi este posibilã ºi implicarea unor aspecte
politice, sistemul în ansamblu trebuie sã promoveze alegerea unor
judecãtori independenþi ºi imparþiali.
Pregãtirea juridicã superioarã include deþinerea gradului de licenþiat în drept, dar poate include ºi deþinerea
gradului de magistru sau doctor în drept.
8
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Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Numirea iniþialã în funcþia de judecãtor se bazeazã pe susþinerea unui examen
de capacitate ºi alte criterii în general obiective; cu toate acestea, intervievaþii
au ridicat întrebãri referitor la mãsura în care factori subiectivi, cum ar fi
nepotismul sau corupþia, pot juca un rol în selectarea ºi numirea în funcþie a
judecãtorilor. Totuºi, se pare cã CSM a devenit mai independent de ramura
executivã ºi numirile sale în funcþie de asemenea reflectã independenþa sa
sporitã.

Analizã/Date generale:
CSM joacã un rol important la numirea în funcþie a judecãtorilor. El este un organ
independent, constituit din 12 membri: ºapte membri aleºi prin vot secret din rîndul
judecãtorilor de Adunarea Generalã a Judecãtorilor din Republica Moldova, 2 membri
aleºi de Parlament din rîndul profesorilor titulari (unul propus de majoritatea
parlamentarã ºi unul propus de opoziþie) ºi trei membri de drept (Preºedintele CSJ,
Ministrul Justiþiei ºi Procurorul General). CONST. art. 122; LEGEA CU PRIVIRE LA CONSILIUL
SUPERIOR AL MAGISTRATURII art. 3, 8(1), Legea Nr. 947-XIII din 19.07.1996, M.O. Nr. 64/
641 din 03.10.1996, ultimele modificãri prin Legea Nr. 247-XVI din 21.07.2006, M.O.
Nr. 174-177/796 din 10.11.2006 [în continuare LCSM]. Astfel, cel puþin douã-treimi
din membrii sãi sunt judecãtori.9 Durata mandatului tuturor membrilor, cu excepþia
membrilor de drept, este de patru ani. LCSM art. 9. Conform prevederilor care au
intrat în vigoare la 10 noiembrie 2006, nici unul din membrii de drept nu sunt eligibili
sã deþinã sau sã exercite funcþia de Preºedinte al CSM. Id. art. 5(3).
CSM trebuie sã publice posturile vacante de judecãtor în M.O. LSJ art. 9(1). În afarã
de aceasta, CSM publicã posturile vacante în Buletinul CSJ ºi în alte mijloace de
informare în masã, inclusiv pe pagina web a CSJ (http://www.scjustice.md). Candidaþii
la funcþia de judecãtor trebuie sã prezinte CSM o cerere scrisã însoþitã de acte
adiþionale de confirmare. Id. art. 10; LEGEA CU PRIVIRE LA COLEGIUL DE CALIFICARE ªI ATESTAREA
JUDECÃTORILOR, art. 17(1), Legea Nr. 949-XIII din 19.07.1996, M.O. Nr. 61-62/605 din
20.09.1996, ultimele modificãri prin Legea Nr. 247-XVI din 21.07.2006, M.O. Nr. 174177/796 din 10.11.2006 [în continuare LCCAJ]. În cazul în care candidatul întruneºte
condiþiile pentru numirea în funcþie de judecãtor stipulate în LSJ (a se vedea Factorul
1 mai sus), CSM înainteazã cererea Colegiului sãu de calificare care organizeazã
examenul de capacitate de douã ori pe an pentru candidaþii pentru numire iniþialã în
funcþia de judecãtor.10 LCCAJ art. 17, 20(1).
Înainte de modificarea Constituþiei în noiembrie 2002, CSM era compus din 11 membri, 6 dintre care erau
judecãtori, adicã puþin mai mult de jumãtate. A se vedea IRJ pentru Moldova 2002, 9.
10
Dat fiind cã judecãtorii curþilor de apel (inclusiv ai Curþii de Apel Economice) ºi ai CSJ trebuie sã aibã vechime în
activitatea judiciarã de mai mult de 5 ani pentru a putea fi numiþi în funcþie, la Factorul 15 mai jos (despre promovarea
în cadrul justiþiei) sunt descrise procedurile de numire în funcþie în instanþele judecãtoreºti respective.
9
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Colegiul de calificare este compus din 12 membri aleºi pe un termen de 4 ani, patru
judecãtori fiind de la CSJ ºi cîte unul de la fiecare dintre cele 5 curþi de apel, toþi aleºi
de judecãtorii instanþelor judecãtoreºti respective; ºi 3 profesori titulari în drept de la
facultatea de drept a USM, aleºi de CSM. Id. art. 2, 3. Astfel, trei-pãtrimi din membrii
Colegiului sunt judecãtori. Membrii CSM sau ai Colegiului disciplinar nu pot fi aleºi în
componenþa Colegiului de calificare. Id. art. 3(4).
Majoritatea candidaþilor pentru numire în funcþie trebuie sã susþinã examenul de
capacitate, care constã din probe orale ºi scrise. Id. art. 20(1)(a), (b), modificat prin
MODIFICÃRILE DIN 2006 art. IV(11)20. Proba oralã include astfel de discipline ca drept
civil, penal, administrativ, constituþional, al muncii; drept procesual civil ºi procesual
penal; referitor la statutul judecãtorului; ºi organizarea judecãtoreascã. Id. art. 20(1)(a).
Candidaþii primesc pînã la 10 puncte pentru fiecare rãspuns ºi trebuie sã întruneascã
cel puþin 70% din numãrul total de puncte pentru a susþine examenul. Id. art. 20(2)(3). La proba scrisã candidatul trebuie sã întocmeascã douã acte procesuale, cu
soluþionarea unor speþe. Id. art. 20(1)(b). În practicã, o speþã este de drept civil, iar
cealaltã  de drept penal. Potrivit intervievaþilor, candidaþii la funcþia de judecãtor de
instrucþie sunt testaþi numai în materie de drept penal. Rezultatele examenului de
capacitate sunt valabile pe o perioadã de 3 ani, dupã care un candidat trebuie sã
susþinã examenul din nou. Id. art. 20(5).
Absolvenþii INJ nu vor susþine examenul de capacitate, ci vor participa la concursul
pentru suplinirea posturilor vacante de judecãtor în baza notei medii generale obþinutã
la INJ. LINJ art. 17(6), 18(1)-(2). Ei trebuie sã participe la astfel de concursuri, cãci,
în cazul în care nu participã din motive neîntemeiate, INJ poate solicita restituirea
bursei primite pe perioada instruirii. Id. art. 18(4). În cazul în care un absolvent al INJ
nu este numit în funcþia de judecãtor timp de 3 ani dupã absolvire, el/ea nu mai poate
participa la concurs pentru numirea în funcþie de judecãtor. Id. art. 18(3).
Dupã primirea din partea colegiului de calificare a recomandãrilor ºi documentelor cu
privire la candidaþi, CSM face propuneri Preºedintelui Repubicii Moldova sau
Parlamentului referitor la numirea în funcþia de judecãtor a candidaþilor. CONST. art.
116(2); LCSM art. 19(1). Dat fiind cã CSM trebuie sã desemneze candidaþii cei mai
calificaþi, avizele Colegiului de calificare nu sunt obligatorii pentru Consiliu, ci acesta
poate sã le valideze, modifice sau caseze. CSM urmeazã sã invite toþi candidaþii
recomandaþi de cãtre Colegiul de calificare sã participe la ºedinþa în care membrul
raportor al SCM va prezenta informaþia despre fiecare candidat. Dupã ºedinþã, urmeazã
ca membrii CSM sã discute ºi sã selecteze cei mai buni candidaþi pentru a-i recomanda
ulterior pentru numire în funcþia de judecãtor. LCSM art. 21(4). Preºedintele Republicii
Moldova numeºte judecãtorii judecãtoriilor ordinare ºi ai curþilor de apel, ai Judecãtoriei
economice de circumscripþie ºi ai Judecãtoriei militare. LCSM art. 4(1)(a); LSJ art.
11(1); LJE art. 3(2), 21; LJM art. 18(2). CSM înainteazã Preºedintelui dosarul personal
ºi curriculum vitae al fiecãrui candidat propus, însoþit de proiectul de decret prezidenþial.
LCSM art. 19(3). Ulterior, Preºedintele poate accepta sau respinge propunerea CSM.
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Id. art. 19(4). În cazul în care candidatura propusã este respinsã, CSM poate propune
aceeaºi sau altã candidaturã pentru funcþia respectivã. Id.
Modificãrile efectuate în 2005 la LSJ au redus considerabil competenþa Preºedintelui
Republicii Moldova de a numi judecãtorii ºi au sporit autoritatea CSM. În prezent,
Preºedintele trebuie sã dea urmare propunerii parvenite de la CSM în decurs de 30
de zile (sau 45 de zile, în cazul apariþiei unor circumstanþe care necesitã o examinare
suplimentarã). LSJ art. 11(4). Preºedintele poate respinge doar o singurã datã
candidatura propusã ºi numai în cazul depistãrii unor probe incontestabile de
incompatibilitate a candidatului cu funcþia respectivã, de încãlcare de cãtre acesta a
legislaþiei sau de încãlcare a procedurilor legale de numire a lui. Id. art. 11(3). În
trecut, Preºedintele nu trebuia sã-ºi argumenteze refuzul de a numi un candidat. Mai
mult, în cazul în care CSM propune repetat o candidaturã, Preºedintele trebuie sã o
numeascã în funcþia de judecãtor în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii
repetate. Id. art. 11(5).
Un ºir de intervievaþi au stãruit cã, în practicã, posturile vacante de judecãtor nu sunt
anunþate public, în special în raioane. Probabil comentariile respective s-au datorat
disponibilitãþii reduse a M.O. ºi lipsei accesului la Internet în unele instanþe de judecatã
(a se vedea Factorul 29 ºi Factorul 30 mai jos). Examenul de capacitate nu este
deosebit de riguros, conform cîtorva intervievaþi, ceea ce contribuie la numirea unor
judecãtori slab calificaþi. Unii au remarcat lipsa de criterii obiective la selectarea
candidaþilor, ceea ce, potrivit lor, a rezultat în neselectarea candidaþilor înalt calificaþi.
Persoanele intervievate de asemenea au criticat lipsa de transparenþã în procesul
de selectare ºi numire a judecãtorilor. Deºi un intervievat a caracterizat aceasta drept
o glumã, însã el ºi alte cîteva persoane au relatat cã taxa pentru a deveni judecãtor
constituie 10.000 dolari americani. Chiar dacã aceasta nu este adevãrat, rãspîndirea
unui astfel de zvon sugereazã cã este necesarã o transparenþã mai mare în procesul
de numire a judecãtorilor. Cîþiva intervievaþi ºi-au exprimat suspiciunile precum cã,
uneori, deciziile sunt luate pe bazã de nepotism, ceea ce ar fi posibil în cadrul procedurii
actuale de susþinere a examenului de capacitate. Pe de altã parte, un alt intervievat
a susþinut cã procedura este adecvatã ºi îi permite CSM sã-i selecteze pe cei mai
buni dintre cei care au depus cereri, însã problema este cã salariile mici pentru funcþia
de judecãtor ºi condiþiile sociale nu încurajeazã de fapt pe cei mai bine pregãtiþi
juriºti sã candideze la funcþia de judecãtor. Probabil mai important este cã cîþiva
intervievaþi au caracterizat informaþia în baza cãreia CSM îºi adoptã deciziile ca fiind
prea limitatã, iar unul dintre ei a sugerat desfãºurarea unei stagieri obligatorii înainte
de numirea în funcþia de judecãtor, ceea ce i-ar oferi CSM mai multã informaþie
despre calitãþile profesionale ale candidatului.
Mãsura în care considerentele politice influenþeazã numirea în funcþie a judecãtorilor
este o chestiune de controversã. Unii intervievaþi au stãruit cã afilierea politicã ºi
loialitatea faþã de partidul de guvernãmînt sunt factori importanþi ºi cã membrii CSM
nu sunt independenþi, ci maleabili din dorinþa de a fi promovaþi pe viitor. Într-adevãr,
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un intervievat a menþionat cã, în prezent, Preºedintele Republicii Moldova practic
dirijeazã numirea în funcþie a judecãtorilor ºi a preºedinþilor instanþelor judecãtoreºti.
Un numãr mai mare de intervievaþi au fost, însã, de pãrerea cã CSM este acum mai
independent decît era în trecut (2003-2004), ceea ce ar însemna cã Preºedintele
þãrii are în prezent puþinã influenþã asupra numirii judecãtorilor în funcþie. Deºi unii
intervievaþi au pus la îndoialã faptul cã CSM ar propune repetat candidatura pe care
Preºedintele a respins-o iniþial, ceea ce l-ar impune sã o accepte, totuºi, pentru numire
în funcþie, doi membri ai CSM au confirmat cã aceasta s-a întîmplat de cîteva ori (în
unele cazuri fiind vorba de numirea în funcþie a preºedinþilor instanþelor judecãtoreºti).
O posibilã explicaþie a unei astfel de divergenþe de opinii ar putea fi faptul cã cei care
pun la îndoialã independenþa CSM îºi bazeazã pãrerile pe evenimentele din trecut,
pe cînd cei care îl considerã mai independent, se bazeazã pe evoluþiile mai recente.
Fie cã problemele ce þin de selectarea ºi numirea în funcþie a judecãtorilor sunt cu
adevãrat atît de serioase cum au sugerat unii intervievaþi sau nu, cel puþin existã
probleme de percepþie care trebuie abordate în vederea sporirii încrederii publice în
procedura respectivã.
Judecãtorii din judecãtoriile ordinare se numesc în funcþie iniþial pe un termen de 5 ani,
dupã care pot fi numiþi din nou în funcþie pînã la atingerea vîrstei obligatorii de pensionare
de 65 de ani. CONST. art. 116(2); LSJ art. 11(1). Procedurile de numire în funcþie a
acestor judecãtori pînã la vîrsta de pensionare sunt similare cu cele de numire iniþialã
în funcþie, cu excepþia faptului cã judecãtorul trebuie sã fie supus atestãrii care este
administratã de Colegiul de calificare (a se vedea Factorul 15 mai jos) ºi CSM îi va
propune candidatura pentru numire în funcþie pînã la atingerea plafonului de vîrstã
Preºedintelui Republicii Moldova. LCCAJ art. 23(3)(b); LSJ art. 11(1), 13(1). A se vedea
Factorul 14 de mai jos pentru detalii adiþionale privind acest proces.
Curtea Constiþionalã este alcãtuitã din ºase judecãtori, doi fiind numiþi de Parlament,
doi de Guvern11 ºi doi de CSM. CONST. art. 136(1)-(2); LCC art. 6(2). Legea nu specificã
procedurile de numire a judecãtorilor Curþii Constituþionale. Un intervievat a opinat
cã ar fi mai bine dacã procedura în cauzã ar fi mai transparentã, numele candidaþilor
fiind fãcute public cu cîteva luni înainte de numirea lor efectivã în funcþie.

Factorul 3: Pregãtirea continuã a judecãtorilor
Judecãtorii trebuie sã urmeze în mod regulat cursuri de pregãtire continuã
în domeniul educaþiei juridice, gratuite ºi de înalt grad de profesionalism,
ale cãror tematici sunt alese în general chiar de cãtre judecãtori ºi care sã
îi informeze despre modificãrile ºi noutãþile în domeniul legislaþiei.
11
LCC nu menþioneazã Guvernul, însã prevede cã Parlamentul, Preºedintele Republicii Moldova ºi CSM numesc
fiecare cîte doi judecãtori. A se vedea art. 6(2). Acesta reflectã redacþia iniþialã a art. 136(2) din Constituþie în vigoare
din 1994, însã nu ºi modificãrile ulterioare introduse prin Legea cu privire la modificarea ºi completarea Constituþiei
Republicii Moldova (Legea nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000, M.O. nr. 88-90/661 din 28 iulie 2000). Prevaleazã prevederea
constituþionalã modificatã, ºi nu prevederea din LCC care nu este consistentã cu ea. A se vedea Const. art. 7.
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Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Formarea juridicã continuã a judecãtorilor se aflã într-o perioadã de tranziþie.
CPCJ care era subordonat Ministerului Justiþiei ºi se baza pe susþinerea
organizaþiilor internaþionale de finanþare, a fost treptat desfiinþat. Noul INJ, care
prin lege este persoanã juridicã autonomã, a preluat responsabilitãþile CPCJ ce
þin de FJC. În ultimii ani, CSJ joacã un rol tot mai important în oferirea de FJC.
Deºi în prezent nu existã nici o cerinþã cu privire la FJC pentru judecãtori, începînd
cu 2008, judecãtorii vor fi obligaþi sã frecventeze cel puþin 40 de ore de FJC
anual.

Analizã/Date generale:
Pentru a face faþã necesitãþii de instruire a judecãtorilor, personalului instanþelor
judecãtoreºti ºi procurorilor, Guvernul a înfiinþat, în 1996, o instituþie de învãþãmînt
postuniversitar, Centrul republican pentru pregãtirea ºi perfecþionarea cadrelor din
sistemele MJ ºi Procuraturii Generale, denumit pe scurt CPCJ.12 A se vedea HOTÃRÎREA
GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA, Hotãrîrea Nr. 96 din 22.02.1996, M.O. Nr. 23-24/191
din 18.04.1996. Subordonat MJ, CPCJ era responsabil de instruirea practicã ºi
teoreticã a judecãtorilor, consultanþilor din instanþele de judecatã, ºefilor de cancelarie
ºi executorilor judecãtoreºti. MJ numea cadrele didactice ale CPCJ ºi aproba
programele sale de studiu. Id. art. 2. CSM ºi Procuratura Generalã de asemenea
participau la elaborarea planului anual de activitate al CPCJ. De la înfiinþarea sa,
CPCJ a fost în mare parte finanþat de finanþatori internaþionali. Din bugetul de stat se
acordau circa 10% din finanþare, restul 90% fiind acoperite de organizaþiile finanþatoare
internaþionale.
Conform informaþiei de la CPCJ, pe parcursul anului academic septembrie 2005 
iunie 2006, acesta a instruit 310 judecãtori, 188 procurori, 60 de executori judecãtoreºti
ºi 60 de notari în cadrul a 40 de seminare, cu durata de una-cinci zile. În afarã de
organizarea seminarelor la Chiºinãu, CPCJ a mai organizat seminare la Bãlþi, Bender
ºi Cahul. De atunci, situaþia CPCJ s-a înrãutãþit, avînd finanþare limitatã ºi doar trei
din cele opt posturi suplinite cu personal în septembrie 2006. Resursele pentru
instruirea judiciarã au fost îndreptate spre noul INJ. Din ianuarie 2007, responsabilitãþile
CPCJ au fost transmise INJ.
Cu toate cã finanþatorii internaþionali au oferit sau au finanþat un numãr considerabil de
cursuri de FJC pe parcursul anilor, CSJ îºi asumã un rol tot mai activ în ultimii ani în
oferirea unor astfel de cursuri. Curtea organizeazã seminare de una-douã zile în raioane.
În 2006, de exemplu, CSJ a organizat peste 50 seminare de acest fel pentru judecãtori,
Ca urmare a Hotãrîrii Guvernului Nr. 605 din 23.06.2005, denumirea CPCJ a fost substituitã cu Centrul pentru
pregãtirea ºi perfecþionarea cadrelor din sistemul MJ.
12
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pe întreg teritoriul þãrii. Aceste evenimente sunt de obicei finanþate din bugetul CSJ,
deºi uneori finanþatorii strãini au finanþat sau co-finanþat cursuri de FJC. Totuºi, în
majoritatea cazurilor, CSJ conteazã pe propriile forþe ºi fonduri pentru a petrece astfel
de cursuri de instruire.
Pînã la 31 decembrie 2007, judecãtorii nu sunt obligaþi explicit prin lege sã urmeze cursuri
de FJC, ca condiþie pentru a rãmîne în continuare în funcþie, ci doar sã-ºi perfecþioneze
cunoºtinþele juridice. LSJ art. 15(4). În plus, Regula 8 din Codul de Eticã a Judecãtorului
prevede cã judecãtorul îºi perfecþioneazã permanent calificarea sa profesionalã. Dat
fiind cã incompetenþa profesionalã poate servi drept temei pentru eliberarea din funcþie,
judecãtorii sunt stimulaþi sã se antreneze în astfel de studii. A se vedea LSJ art. 25(1)(e),
modificat prin MODIFICÃRILE DIN 2006 art. II(23). Mai mult, judecãtorii sunt în general obligaþi
sã susþinã un examen de atestare la fiecare trei ani, ceea ce îi permite Colegiului de
calificare sã determine dacã nivelul de cunoºtinþe profesionale al judecãtorului corespunde
funcþiei sale ºi gradului de calificare conferit. A se vedea LCCAJ art. 23(2), 25(2); LSJ art.
13(1). Cu toate acestea, s-a menþionat cã unii judecãtori dedicã puþine eforturi sau chiar
deloc în vederea menþinerii sau perfecþionãrii cunoºtinþelor lor profesionale, în parte din
cauza volumului mare de lucru. Alþii, inclusiv cîþiva judecãtori recent numiþi în funcþie, au
menþionat cã ei profitã de orice oportunitate de a participa la seminare de FCJ. Deºi
judecãtorii trebuie sã solicite în general sã participe la cursuri de FCJ, CSM poate sã îi
oblige sã urmeze cursuri la disciplinele în care aceºtia au comis erori.
Conform prevederilor ce intrã în vigoare la 1 ianuarie 2008, judecãtorii trebuie sã
frecventeze cel puþin 40 de ore de FJC anual. LINJ art. 19(2), 22(2). Mai mult, ei vor
avea dreptul la FJC în mod gratuit. Id. art. 19(2); LSJ art. 14(4), modificat prin MODIFICÃRILE
DIN 2006 art. II(13). Una din atribuþiile importante ale INJ (a se vedea Factorul 1 mai
sus) va fi formarea continuã a judecãtorilor ºi procurorilor în funcþie, în conformitate cu
un program anual aprobat de Consiliul INJ. LINJ art. 4(1)(c), 19(1). În fiecare an, pînã
la sfîrºitul lunii iulie, INJ va trebui sã informeze judecãtorii ºi procurorii despre temele
care vor fi oferite în anul academic respectiv. Judecãtorii, în vederea satisfacerii cerinþei
de 40 de ore de cursuri obligatorii, vor avea opþiunea sã selecteze oricare din temele
oferite, care vor trebui comunicate INJ pînã la sfîrºitul lunii octombrie. Id. art. 19(1)-(2).
Majoritatea intervievaþilor au lãudat legea prin care a fost constituit INJ, deºi au
recunoscut cã eficacitatea instituþiei va depinde de implementarea legii ºi de
conducerea ºi personalul didactic al INJ. Deºi, la momentul realizãrii interviurilor
pentru IRJ, INJ avea deja Consiliu, el nu dispunea încã de sediu, director executiv
sau alt personal. De atunci, INJ a primit sediu, a fost desemnat directorul sãu executiv,
precum ºi au fost determinate nivelele de salarizare a angajaþilor sãi.

Factorul 4: Reprezentarea minoritãþilor ºi a genurilor
Minoritãþile etnice ºi religioase, precum ºi ambele genuri, sunt reprezentate
în rîndurile candidaþilor la posturile din justiþie ºi ale personalului din justiþie
în general.
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Concluzie

Corelaþie: Pozitiv

Tendinþa: 

Cele mai multe minoritãþi etnice principale sunt reprezentate echitabil în sistemul
judecãtoresc; nu pare sã existe vreo discriminare bazatã pe religie, iar femeile
constituie circa 33% din toþi judecãtorii, inclusiv 25% din judecãtorii cu funcþii de
conducere.

Analizã/Date generale:
Constituþia le garanteazã tuturor cetãþenilor egalitate în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, fãrã discriminare bazatã pe rasã, naþionalitate, origine, limbã, religie, sex,
afiliere politicã, avere sau origine socialã. CONST. art. 16(2). Nici o lege ce þine de
sistemul judecãtoresc nu face deosebire între minoritãþile etnice sau religioase, sau
între genuri.
Moldova este un stat polietnic, alcãtuit din moldoveni, ucraineni, ruºi, gãgãuzi, români,
bulgari ºi alte etnii. Tabelul de mai jos prezintã o comparaþie între grupurile etnice din
cadrul întregii populaþii13 ºi cele reprezentate în sistemul judecãtoresc:
GRUPURILE ETNICE ÎN CADRUL POPULAÞIEI TOTALE
ªI ÎN CADRUL SISTEMULUI JUDECÃTORESC, %

Sursa: BIROUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ AL REPUBLICII MOLDOVA, MOLDOVA ÎN
CIFRE: BREVIAR STATISTIC 2006, Nr. 11 (2006) [în continuare BREVIARUL STATISTIC PENTRU M OLDOVA 2006] (în baza datelor recensãmîntului din
octombrie 2004); Date compilate de Asociaþia Avocaþilor Americani,
Iniþiativa pentru Supremaþia Legii în baza informaþiei oferite de CSM
(noiembrie 2006).
Aceste date statistice nu sunt pe deplin comparabile. Datele pentru populaþia totalã exclud raioanele de pe
malul stîng al Nistrului ºi or. Bender, în timp ce datele pentru sistemul judecãtoresc de asemenea exclud raioanele
respective, însã includ or. Bender.
13
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Cele mai multe minoritãþi etnice principale sunt reprezentate în sistemul judecãtoresc,
deºi procentajul judecãtorilor de naþionalitate ucraineanã, rusã ºi gãgãuzã constituie
mai puþin de jumãtate din procentajul lor în cadrul populaþiei totale.
În Moldova existã o uniformitate considerabilã în ceea ce priveºte religia, 93,3% din
populaþie considerîndu-se creºtini de rit ortodox. BREVIARUL STATISTIC PENTRU MOLDOVA
11. Nu sunt disponibile date statistice privind apartenenþa religioasã a judecãtorilor,
însã intervievaþii au fost de pãrerea cã majoritatea absolutã a lor sunt creºtini ortodocºi.
Persoanele intervievate au declarat în general cã nu existã discriminare bazatã pe
motive etinice sau religioase, toate grupurile etnice principale fiind reprezentate în
sistemul judecãtoresc. Noi toþi suntem cetãþeni ai Republicii Moldova, a explicat un
intervievat. Totuºi, nu existã judecãtori romi. Un membru al CSM intervievat de cãtre
echipa de evaluare nici nu era sigur cã vreun rom a candidat vreo datã pentru funcþia
de judecãtor, posibil din cauza cã puþini dintre ei au studii juridice. Cîþiva intervievaþi
au identificat situaþia în Gãgãuzia, unde poporul gãgãuz constituie mai mult de 80%
din populaþie, ca fiind problematicã. Ei au menþionat cã acolo un numãr de judecãtori
nu vorbesc fluent limba de stat. De exemplu, în septembrie 2006, la Curtea de Apel
din Comrat (capitala Gãgãuziei) erau trei judecãtori de origine gãgãuzã care nu
vorbeau fluent limba de stat ºi unul era de origine moldoveneascã. Iar la judecãtoria
din Comrat, în ianuarie 2007 erau doi judecãtori de origine moldoveneascã, doi de
origine ucraineanã ºi douã posturi erau vacante. Aspectul religiei este mai puþin clar,
cîþiva judecãtori declarînd cã ei nu cunosc care este religia celorlalþi judecãtori.
La 1 ianuarie 2006, femeile constituiau 52,1% din populaþie, iar bãrbaþii  47,9%. A
se vedea BREVIARUL STATISTIC PENTRU MOLDOVA 9. Conform datelor statistice oferite de
cãtre CSM echipei de evaluare în noiembrie 2006, femeile reprezintã 139 din 420 de
judecãtori, sau 33,1% din sistemul judecãtoresc în ansamblu. Cu toate acestea, la
CSJ 19 din 40 de judecãtori, sau 47,5%, sunt femei. Datele de asemenea indicã
faptul cã, printre preºedinþii ºi vicepreºedinþii instanþelor judecãtoreºti, numãrul femeilor
constituie 21 din 84 judecãtori, sau 25%. La 1 ianuarie, 2007, 4 bãrbaþi ºi 2 femei
erau judecãtori la Curtea Constituþionalã (excluzînd judecãtorii asistenþi).
Deºi un intervievat a remarcat (corect) cã printre judecãtori sunt puþine femei,
majoritatea au fost de pãrerea cã numãrul de femei-judecãtori este proporþional cu
numãrul de femei care fac parte din populaþia Moldovei. O femeie judecãtor a declarat
cã ea nu întîmpinã nici o problemã din cauza genului sãu ºi cã sunt mai puþine obiecþii
faþã de femeile judecãtori decît faþã de bãrbaþii judecãtori. S-ar putea ca lipsa
discriminãrii percepute pe bazã de gen sã se fi soldat cu percepþia cã femeile sunt
adecvat reprezentate în sistemul judecãtoresc. În mod similar, deºi femeile deþin
doar 25% din funcþiile de conducere în instanþe, în calitate de preºedinþi ºi
vicepreºedinþi, persoanele intervievate nu au remarcat nici o disparitate. Probabil cã
aceastã percepþie s-a datorat în parte faptului cã, pînã în noiembrie 2006, cînd prin
modificarea legii s-a interzis deþinerea celor mai mari douã funcþii din sistemul
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instanþelor judecãtoreºti de aceeaºi persoanã (LCSM art. 5(3), modificat prin
MODIFICÃRILE DIN 2006 art. III(2)), funcþiile de preºedinte al CSJ ºi preºedinte al CSM
erau deþinute de o femeie, doamna Valeria ªterbeþ.

II.Competenþe judecãtoreºti
Factorul 5: Controlul judiciar al legislaþiei
Un organ judecãtoresc are puterea de a da o hotãrîre finalã cu privire la
constituþionalitatea legislaþiei ºi a actelor oficiale, ºi hotãrîrile acestuia
sunt puse în aplicare.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Curtea Constituþionalã are puterea de a se pronunþa asupra constituþionalitãþii
legilor ºi anumitor categorii de acte normative. Unii sunt de pãrerea cã Curtea
ar evita abordarea chestiunilor dificile ºi ocazional ar fi supusã presiunii politice.
Aproape toate hotãrîrile Curþii sunt puse în aplicare.

Analizã/Date generale:
Constituþia este legea supremã în Republica Moldova ºi nici o lege sau alt act juridic
care contravine prevederilor Constituþiei nu are putere juridicã. CONST. art. 7. Curtea
Constituþionalã este unica autoritate de jurisdicþie constituþionalã în Republica
Moldova, se aflã formal în afara oricãrei ramuri a puterii ºi este independentã de
orice altã autoritate publicã ºi se supune numai Constituþiei. Id. art. 134(1)-(2); LCC
art. 1(1)-(2). Jurisdicþia sa include exercitarea controlului constituþionalitãþii legilor ºi
hotãrîrilor Parlamentului, a decretelor Preºedintelui, a hotãrîrilor ºi dispoziþiilor
Guvernului, precum ºi a tratatelor internaþionale la care Republica Moldova este parte.
CONST. art. 135(1). Competenþa Curþii Constituþionale de a supune actele normative
controlului constituþionalitãþii este limitatã doar la cele adoptate dupã 27 august 1994,
data intrãrii în vigoare a Constituþiei. LCC art. 31(2); a se vedea de asemenea CONST.
Titlul VII, art. 1(2). Actele normative devin nule din momentul declarãrii lor ca fiind
neconstituþionale de cãtre Curtea Constituþionalã, iar hotãrîrile, deciziile ºi avizele
Curþii Constituþionale sunt definitive ºi nu pot fi supuse nici unei cãi de atac. CONST.
art. 140; LCC art. 26(5). Ele intrã în vigoare la data adoptãrii sau, la decizia Curþii, la
data publicãrii lor în M.O. sau la altã datã indicatã în ele. LCC art. 26(5). Începînd cu
1995, Curtea a interpretat majoritatea articolelor din Constituþie. A se vedea, de ex.,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ A REPUBLICII MOLDOVA, 10 ANI DE ACTIVITATE 66-222 (2005) [în
continuare CURTEA CONSTITUÞIONALÃ, 10 ANI].
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Accesul la Curtea Constituþionalã este limitat. Dreptul de sesizare a Curþii
Constituþionale îl au doar Preºedintele Republicii Moldova, Guvernul, Ministrul Justiþiei,
CSJ, Curtea de Apel Economicã, Procurorul General, un deputat în Parlament, o
fracþiune parlamentarã, Avocatul Parlamentar (ombudsman) ºi Adunarea Popularã
a Gãgãuziei. LCC art. 25; LCSJ art. 16(b); LJE art. 20(1)(a). Persoanele fizice nu pot
sesiza Curtea direct ºi nici Curtea nu poate sã se autosesizeze.
În cazul în care în procesul judecãrii unei cauze de cãtre o instanþã judiciarã o parte
ridicã o excepþie de neconstiþuþionalitate a unei legi sau a unui act juridic relevant, ºi
instanþa care judecã cauza stabileºte cã norma juridicã care urmeazã a fi aplicatã
este în contradicþie cu Constituþia, ea suspendã judecarea acestui caz ºi-i propune
CSJ sã sesizeze Curtea Constituþionalã. CODUL DE PROCEDURÃ CIVILÃ art. 12(2), Legea
Nr. 225-XV din 30.05.2003, M.O. Nr. 111-115/451 din 12.06.2003, ultimele modificãri
prin Legea Nr. 244-XVI din 21.07.2006, M.O. Nr. 178-180/814 din 17.11.2006 [în
continuare COD. PROCED. CIVILÃ]; CODUL DE PROCEDURÃ PENALÃ art. 7(3), Legea Nr. 122XV din 14.03.2003, M.O. Nr. 104-110/447 din 07.06.2003, ultimele modificãri prin
Legea Nr. 387-XVI din 08.12.2006, M.O. Nr. 203-206/975 din 31.12.2006 [în continuare
COD. PROCED. PENALÃ]; a se vedea de asemenea CONST. Art. 135(1)(g). Ulterior, Plenul
CSJ examineazã propunerea ºi decide dacã sã sesizeze Curtea Constituþionalã pentru
a se pronunþa asupra constituþionalitãþii actului respectiv. LCSJ art. 16(b). De regulã,
CSJ sesizeazã Curtea Constituþionalã doar de cîteva ori pe an (în 2006, de exemplu,
acest lucru s-a întîmplat doar o singurã datã).
Conform modificãrilor din 2006 la Codul de Procedurã Civilã, instanþele de judecatã
de asemenea pot suspenda procedura de examinare în cauze civile ºi sesiza direct
Curtea Constituþionalã în cazul cînd norma de drept ce urmeazã a fi aplicatã pare sã
fie în contradicþie cu prevederile Constituþiei (sau cînd o astfel de normã a fost deja
aplicatã, de ex., cînd instanþa judecã un apel sau recurs). COD. PROCED. CIVILÃ art.
121. Unii dintre judecãtorii intervievaþi ºi-au exprimat, însã, îngrijorarea cã Curtea
Constituþionalã ar putea refuza sã accepte astfel de cazuri, deoarece art. 135(1)(g)
al Constituþiei limiteazã jurisdicþia Curþii la cazurile deferite de CSJ. Dacã se va întîmpla
acest lucru, Constituþia va trebui modificatã pentru ca aceastã prevedere sã intre în
vigoare.
O hotãrîre explicativã a CSJ îi cere oricãrei instanþe de judecatã sã aplice direct
Constituþia în cazul cînd instanþa stabileºte cã o lege adoptatã înainte de 27 august
1994  asupra cãreia competenþa Curþii Constituþionale nu se extinde (LCC art. 31(2);
CONST. titlul VII, art. 1(2))  conþine prevederi care contrazic Constituþiei. Instanþa,
însã, trebuie sã informeze Parlamentul ºi CSJ despre aceastã acþiune. HOTÃRÎREA
PLENULUI CSJ NR. 2 din 30.01.1996, alin. 2, modificatã prin HOTÃRÎREA PLENULUI CSJ
NR. 38 din 20.12.1999. Instanþele judecãtoreºti pot de asemenea aplica direct
prevederile constituþionale în cazul cînd acestea nu conþin indicaþii referitoare la
adoptarea unor legi speciale pentru a le reglementa modul de aplicare. Id.
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Tabelul de mai jos prezintã informaþii despre activitatea Curþii Constituþionale începînd
cu 1995, anul creãrii sale:
ACTIVITATEA CURÞII CONSTITUÞIONALE, 1995-2005

Sursa: CURTEA CONSTITUÞIONALÃ, 10 ANI, 64; HOTÃRÎRE PENTRU APROBAREA
RAPORTULUI CU PRIVIRE LA EXERCITAREA JURISDICÞIEI CONSTITUÞIONALE ÎN ANUL
2006 (Hotãrîrea Curþii Constituþionale Nr. 1, 12.01.2007).
Un intervievat a fãcut un comentariu precum cã Curtea Constituþionalã are 6 judecãtori
ºi 6 judecãtori-asistenþi, ºi cã, în aceastã mare de judecãtori, Curtea a soluþionat în
2005 doar 16 sesizãri ºi a evitat sã soluþioneze altele, caracterizîndu-le ca fiind de
procedurã. (De fapt, conform datelor statistice oficiale ale Curþii, în 2005 au fost
depuse doar 4 sesizãri ºi doar una a fost soluþionatã). Alte persoane intervievate au
încuviinþat cã Curtea uneori evitã examinarea chestiunilor dificile, caracterizîndu-le
de procedurã. Între 1995 ºi 2005, de exemplu, Curtea a respins 196 sesizãri din cele
622 depuse (31%), comparativ cu perioada 2003-2005, cînd a respins 31 din 71
sesizãri (44%). A se vedea CURTEA CONSTITUÞIONALÃ, 10 ANI, 64. Aceasta, însã, nu
este un fenomen recent, ci s-a început prin 2000. În perioada 2000-2002, instanþa a
respins 93 din 213 sesizãri (44%). A se vedea Id. Ca rãspuns la criticile despre
numãrul descrescînd de sesizãri soluþionate de cãtre Curte, un intervievat a notat cã
importanþa Curþii Constituþionale nu poate fi mãsuratã dupã numãrul de sesizãri pe
care le soluþioneazã. Intervievatul a susþinut cã oricum Curtea este necesarã, precum
pompierii sunt necesari chiar ºi în cazurile cînd nu este incendiu.
Unii intervievaþi au sugerat cã potenþialul Curþii ar putea fi valorificat mai bine în cazul
cînd cetãþenii ar putea sesiza Curtea Constituþionalã direct. În 2005 Curtea
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Constituþionalã a propus un proiect de lege pentru modificarea Constituþiei în vederea
permiterii cetãþenilor sã se adreseze Curþii direct, însã Parlamentul nu a adoptat
proiectul respectiv. În 2006, Ministrul Justiþiei a sesizat Curtea Constituþionalã pentru
interpretarea Constituþiei în vederea permiterii Parlamentului sã abiliteze Curtea
Constituþionalã cu atribuþia de a examina sesizãrile persoanelor care pretind încãlcarea
drepturilor ºi libertãþilor lor în baza Convenþiei Europene a Drepturilor Omului ºi
Libertãþilor Fundamentale. El a argumentat cã aceasta ar satisface obligaþia Republicii
Moldova în baza art. 13 al Convenþiei Europene a Drepturilor Omului ºi Libertãþilor
Fundamentale de a asigura mijloace interne eficiente de reparare celor ale cãror
drepturi ºi libertãþi au fost încãlcate. Curtea, însã, a respins sesizarea pe temeiuri de
procedurã. DECIZIA CURÞII CONSTITUÞIONALE ASUPRA SESIZÃRII PENTRU INTERPRETAREA ART.
135 DIN CONSTITUÞIA REPUBLICII MOLDOVA (Decizia din 04.12.2006, M.O. Nr. 189-192/16
din 15.12.2006).
Unii intervievaþi au criticat de asemenea Curtea ca fiind susceptibilã de influenþã
politicã. Unul dintre ei a subliniat cã Curtea a pronunþat hotãrîri mai importante pînã
în 2001, fãcînd aparent trimitere la anul în care Partidul Comuniºtilor din Republica
Moldova a obþinut majoritatea mandatelor în Parlament. Cu toate acestea, în 2006
Curtea Constituþionalã a declarat neconstituþionalã hotãrîrea Guvernului privind
crearea Comitetului Naþional pentru Adopþie. DECIZIA CURÞII CONSTITUÞIONALE NR. 11
din 27.06.2006, M.O. Nr. 102-105/11 din 07.07.2006. Aceasta sugereazã cã posibil
Curtea e mai independentã decît pretind unii dintre criticii ei.
Punerea în executare a unei hotãrîri a Curþii Constituþionale poate necesita modificarea
sau anularea unei legi declaratã drept neconstituþionalã. Pînã la 18 iulie 2002, cînd
modificãrile fãcute la LCC au intrat în vigoare, nu exista un mecanism pentru executarea
hotãrîrilor Curþii Constituþionale , iar unica sancþiune pentru neexecutarea acestora era
aplicarea unei amenzi mici (de pînã la 25 salarii minime, 450 MDL sau 34 dorali SUA).14
A se vedea Codul Jurisdicþiei Constituþionale art. 82(1)(c), Legea Nr. 502-XIII din
16.06.1995, M.O. Nr. 53-54/597 din 28.09.1995, ultimele modificãri prin Legea Nr. 141XV din 21.03.2003, M.O. Nr.70-72/318 of 15.04.2003 [în continuare CJC]. În prezent,
autoritãþile publice au obligaþii bine definite privind executarea unor astfel de hotãrîri.
De exemplu, în termen de 3 luni de la data publicãrii unei hotãrîri a Curþii Constituþionale,
Guvernul trebuie sã prezinte Parlamentului un proiect de lege cu privire la modificarea
sau abrogarea actului normativ declarat neconstituþional, iar Parlamentul trebuie sã
examineze proiectul de lege respectiv în mod prioritar. LCC art. 28/1. În afarã de aceasta,
atît Preºedintele, cît ºi Guvernul sunt obligaþi sã modifice sau sã abroge actul normativ
declarat neconstituþional în termen de 2 luni de la data publicãrii hotãrîrii Curþii. Id.
Secretariatul Curþii Constituþionale este responsabil de monitorizarea executãrii hotãrîrilor
La momentul desfãºurãrii interviurilor pentru raportul IRJ, în septembrie 2006, salariul minim pentru calcularea
amenzii constituia 18 lei moldoveneºti (1.36 dolari SUA). Legea privind modul de stabilire ºi reexaminare a
salariului minim, art. 4(2), 5, Legea Nr. 1432-XIV din 28.12.2000, M.O. Nr. 21-24/79 din 27.02.2001. În acest
raport, leul moldovenesc [în continuare MDL] este convertit la echivalentul aproximativ al dolarului SUA la rata
medie de schimb valutar la momentul desfãºurãrii interviurilor (1 dolar SUA=13.25 MDL).
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curþii. CJC art. 76. Situaþia cu privire la executarea hotãrîrilor Curþii s-a îmbunãtãþit
semnificativ din 2001, cînd, dupã cum s-a menþionat, n-au fost executate peste 70%
din hotãrîri, dar 5 ani mai tîrziu, atunci cînd interviurile au fost desfãºurate, majoritatea
hotãrîrilor Curþii se respectau. Intervievatul a atribuit executarea sporitã a hotãrîrilor
Curþii persistenþei acesteia în exercitarea presiunii asupra Parlamentului pentru ca acesta
sã ia acþiune.

Factorul 6: Supravegherea judecãtoreascã a activitãþii
organelor administrative
Justiþia are puterea de a revizui actele administrative ºi de a obliga
autoritãþile sã acþioneze în cazul în care existã o prevedere legalã în acest
sens.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Justiþia are puterea de a revizui acþiunile sau inacþiunile administrative ºi în
general exercitã aceastã putere. Deºi executarea hotãrîrilor judecãtoreºti în
astfel de cauze poate sã întîrzie, se spune cã hotãrîrile judecãtoreºti se executã
mai prompt decît în trecut, cu excepþia celor de la nivel local.

Analizã/Date generale:
Constituþia prevede cã, în cazul în care drepturile unei persoane sunt încãlcate de o
autoritate publicã printr-un act administrativ sau prin nesoluþionarea unei cereri, persoana
este îndreptãþitã sã obþinã recunoaºterea dreptului pretins, anularea actului ºi repararea
pagubei. CONST. art. 53(1). În Republica Moldova nu existã instanþe speciale pentru
judecarea cauzelor administrative; competenþã de a examina acþiunile sau inacþiunile
administrative au judecãtoriile ordinare, curþile de apel ºi CSJ. LEGEA CONTENCIOSULUI
ADMINISTRATIV art. 6(1), Legea Nr. 793-XIV din 10.02.2000, M.O. Nr. 57-58/375 din
18.05.2000, ultimele modificãri prin Legea Nr. 270-XVI din 28.07.2006, M.O. Nr. 126130/645 din 11.08.2006 [în continuare LCA]. În general, judecãtoriile ordinare au
competenþã sã examineze în primã instanþã legalitatea actelor administrative ale
autoritãþilor publice din sate ºi oraºe; curþile de apel examineazã în primã instanþã
actele administrative emise pe teritoriul raioanelor, municipiilor ºi unitãþilor teritoriale
autonome; Id. art. 7(1), 8(1). De la 17 noiembrie 2006, Curtea de Apel Chiºinãu
examineazã în primã instanþã litigiile cu privire la actele administrative emise de
Parlament, de Preºedintele Republicii Moldova ºi de Guvern.15 COD DE PROCED. CIVILÃ.
Pînã la aceastã datã, CSJ era cea care avea jurisdicþie asupra acestor cazuri. Cu toate cã LCA nu a fost
amendatã pentru a reflecta aceastã modificare, în practicã, CSJ respectã prevederile Codului de Procedurã
Civilã, deoarece, conform doctrinei juridice din Moldova, în aceste cazuri, legea cea mai nou adoptatã prevaleazã.
15
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art. 33, dupã cum a fost amendat de LEGEA PENTRU MODIFICAREA ªI COMPLETAREA CODULUI DE
PROCEDURÃ CIVILÃ AL REPUBLICII MOLDOVA, Legea Nr. 244-XIV din 21.10.2006, M.O. Nr. 178180/814 din 17.11.2006. Curþile de apel judecã recursurile împotriva hotãrîrilor pronunþate
de judecãtoriile ordinare, iar CSJ judecã recursurile împotriva hotãrîrilor pronunþate în
primã instanþã de curþile de apel. Id. art. 8(7), 10(3). Printre actele exceptate de la
controlul judecãtoresc se includ actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preºedintelui
sau Guvernului; decretele Preºedintelui sau ordonanþele Guvernului emise în exerciþiul
atribuþiilor oficiale specificate; tratatele internaþionale care sunt supuse controlului de
constituþionalitate de cãtre Curtea Constituþionalã; actele ce þin de numirea sau
destituirea din funcþie a anumitor persoane oficiale; actele cu caracter diplomatic
referitoare la politica externã; actele cu caracter strict militar ce þin de forþele armate;
precum ºi actele referitoarele la securitatea naþionalã. Id. art. 4.
Înainte de depunerea unei acþiuni în instanþa judecãtoreascã, persoana care se
considerã vãtãmatã într-un drept al sãu printr-un act administrativ trebuie în general sã
adreseze o cerere prealabilã autoritãþii publice responsabile sau organului ierarhic
superior, care trebuie sã rãspundã la cerere în termen de 30 de zile. Id. art. 14, 15,
16(1). În cazul în care autoritatea publicã sau organul ierarhic superior nu rãspunde la
cerere în decursul acestei perioade sau persoana care se considerã vãtãmatã nu este
mulþumitã de rãspunsul primit, ea este în drept sã sesizeze instanþa de contencios
administrativ competentã. Id. art. 16(1). Autoritatea instanþei de a judeca acte
administrative include împuternicirea de a anula astfel de acte, în tot sau în parte; de a
obliga autoritãþile publice sã se conformeze cu cererea petiþionarului, sã elibereze un
certificat sau alt document, sau sã înlãture încãlcãrile pe care le-a comis, ºi sã adjudece
despãgubiri pentru întîrzierea executãrii hotãrîrii sau pentru consecinþele unui act
administrativ ilegal, inclusiv pentru neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile.
Id. art. 25(1)(b), (3). Hotãrîrile definitive sunt trimise autoritãþii publice relevante spre
executare. Id. art. 32. Conducãtorul autoritãþii publice poate fi tras la rãspundere pentru
neexecutarea în termen a hotãrîrii. Id. A se vedea de asemenea Factorul 9 mai jos.
Persoanele intervievate au susþinut cã, în linii generale, instanþele judecãtoreºti îºi
folosesc puterile de revizuire a actelor administrative, deºi soluþionarea unor astfel de
cauze se poate tãrãgãna. LCA prevede instituirea unor colegii specializate în cadrul
curþilor de apel ºi la CSJ (art. 6(2)), însã cîþiva intervievaþi au remarcat cã aceasta încã
nu a avut loc. Unul dintre ei a afirmat cã, dat fiind cã revizuirea actelor administrative
necesitã cunoºtinþe specializate, instituirea unor astfel de colegii ar duce la o revizuire
mai bunã ºi mai eficientã a acestora. O altã deficienþã menþionatã de cîþiva intervievaþi
este lipsa unui cod de procedurã pentru cauzele de contencios administrativ. Executarea
hotãrîrilor poate de asemenea servi drept motiv de îngrijorare, deºi situaþia a început a
se îmbunãtãþi în aceastã privinþã. În 2003, despãgubirile stabilite prin decizii în cauzele
de contencios administrativ puteau sã nu fie executate timp de 3 sau 4 ani. Dat fiind cã
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului [in continuare CtEDO] a stabilit cã o astfel de
perioadã este prea îndelungatã, despãgubirile în prezent se adjudecã în decursul unui
an, cu excepþia celor ce trebuie plãtite de autoritãþile locale, caz în care, potrivit
persoanelor intervievate, persistã întîrzieri de 3-5 ani.
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Factorul 7: Jurisdicþia instanþelor judecãtoreºti asupra
cauzelor de încãlcare a drepturilor
ºi libertãþilor civile ale persoanelor
Justiþia deþine jurisdicþia exclusivã, finalã asupra tuturor cauzelor care
privesc drepturile ºi libertãþile civile ale persoanelor.
Concluzie

Corelaþie: Pozitiv

Tendinþa: 

Instanþele de judecatã au jurisdicþie asupra cauzelor legate de drepturile ºi
libertãþile civile ºi în general exercitã în mod adecvat o astfel de jurisdicþie.

Analizã/Date generale:
Constituþia le garanteazã cetãþenilor Republicii Moldova ºi, cu excepþiile stabilite de
lege, cetãþenilor strãini ºi apatrizilor (art. 19(1)), un ºir larg de drepturi ºi libertãþi
civile, sociale, economice ºi politice. Printre drepturile civile ce þin de sistemul juridic
sunt dreptul la apãrare (art. 26), prezumþia nevinovãþiei (art. 21) ºi neretroactivitatea
actelor delictuoase ºi pedepselor (art. 22). De asemenea, Constituþia interzice
pedeapsa cu moartea, tortura, tratamentele crude, inumane sau degradante (art.
24(2)-(3)). Ea garanteazã egalitatea în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã deosebire
de rasã, naþionalitate, origine etnicã, limbã, religie, sex, apartenenþã politicã, avere
sau de origine socialã (art. 16(2)). Cetãþenilor Republicii Moldova li se garanteazã
libertatea conºtiinþei ºi a exprimãrii (art. 31, 32), inviolabilitatea domiciliului (art. 29) ºi
secretul corespondenþei (art. 30). Drepturile sociale includ dreptul la învãþãturã (art.
35), la ocrotirea sãnãtãþii (art. 36), asistenþã socialã (art. 47) ºi la un mediu înconjurãtor
sãnãtos (art. 37). Drepturile economice includ dreptul la proprietate privatã, fãrã
expropriere decît pentru o cauzã de utilitate publicã ºi cu dreaptã ºi prealabilã
despãgubire (art. 46). Alte drepturi economice includ dreptul la libera alegere a muncii
(art. 43(1)), la securitatea condiþiilor de muncã (art. 43(2)), la protecþia împotriva
ºomajului (art. 47(2)), de a întemeia ºi a se afilia la sindicate (art. 42), la negocieri
colective (art. 43(4)) ºi la grevã (art. 45). Drepturile politice includ dreptul la vot (art.
38(2)), de a fi ales în funcþii publice (art. 38(3)), de a participa la administrarea treburilor
publice (art. 39) ºi dreptul de petiþionarea autoritãþilor publice (art. 52). Constituþia de
asemenea garanteazã libertatea întrunirilor (art. 40) ºi de asociere politicã (art. 41),
precum ºi accesul la informaþie de interes public, care nu trebuie sã prejudicieze
securitatea naþionalã (art. 34).
Cu toate acestea, drepturile ºi libertãþile respective nu întotdeauna se respectã. Conform
Freedom House, În pofida acestui cadru cuprinzãtor ºi liberal, cetãþenii Republicii
Moldova prea des îºi vãd drepturile garantate prin Constituþie provocate. NIT 2006, p.
436. Notînd cã, deºi Republica Moldova în general respectã drepturile omului,
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Departamentul de Stat al Statelor Unite a raportat urmãtoarele încãlcãri ale drepturilor
omului în 2005: metode crude ºi degradante de arest ºi interogare; tratament crud,
inuman sau degradant al persoanelor reþinute sau al deþinuþilor; condiþii dure în
majoritatea închisorilor; percheziþii ºi interceptãri ilegale; discriminarea religiilor
minoritare; discriminarea romilor; limitarea libertãþii de întrunire; ºi hãrþuirea oponenþilor
politici. Departamentul de Stat al SUA, Moldova, în RAPOARTE DE ÞARÃ PRIVIND PRACTICILE
ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 2005 (8 Mar. 2006). În cadrul unui sondaj al circa 300 de
judecãtori, procurori ºi juriºti, mai puþin de o treime au rãspuns cã drepturile acuzaþilor
sunt respectate în Moldova; 6,2% au fost de pãrerea cã drepturile lor nu sunt niciodatã
respectate, iar 60,7% au opinat cã ele adesea sunt încãlcate. INSTITUTUL DE REFORME
PENALE, JUSTIÞIA PENALÃ ªI DREPTURILE OMULUI 5, 9 (2004) [în continuare JUSTIÞIA PENALÃ ªI
DREPTURILE OMULUI]. Cele mai des înregistrate încãlcãri au fost ale dreptului de a nu fi
supus torturii, ameninþãrilor ºi altui tratament inuman sau degradant (60,7%) ºi ale
dreptului la apãrare (26,2%). Id. p.p. 9-10. Mai mult, 78,6% din respondenþi au fost de
pãrerea cã pentru comiterea infracþiunilor sunt condamnate persoane nevinovate, în
primul rînd din cauza mãrturisirilor false, ca rezultat al metodelor de detenþie ilegale. Id.
16-17. La sfîrºitul anului 2005, o comisie parlamentarã specialã a constatat cazuri de
încãlcare a drepturilor ºi libertãþilor omului din cauza examinãrii întîrziate a dosarelor
persoanelor þinute în stare de arest la Chiºinãu, în special ale cãror dosare se aflã pe
rol la Judecãtoria Buiucani. A se vedea HOTÃRÎREA PARLAMENTULUI NR. 370-XVI din
28.12.2005, M.O. Nr. 5-8/54 din 13.01.2006.
Toþi cetãþenii au dreptul sã recurgã la instanþele judecãtoreºti în scopul apãrãrii
drepturilor ºi libertãþilor lor, ºi nici o lege nu poate îngrãdi accesul la justiþie. CONST.
art. 20. În Republica Moldova înstanþele judecãtoreºti au, în mod specific, jurisdicþie
asupra tuturor cauzelor ce implicã drepturile ºi libertãþile civile. A se vedea LOJ art.
4(1), Legea Nr. 514-XIII din 06.07.1995, M.O. Nr. 58/641 din 19.10.1995, ultimele
modificãri prin Legea Nr. 247-XVI din 21.07.2006, M.O. Nr. 174-177/796 din 10.11.2006
[în continuare LOJ]. Mai mult, Constituþia prevede cã justiþia se înfãptuieºte numai
de instanþele judecãtoreºti; adicã, de CSJ, curþile de apel ºi judecãtoriile ordinare.
Art. 114, 115(1). Deºi pentru anumite categorii de cauze pot fi instituite judecãtorii
specializate, cum ar fi instanþele judecãtoreºti economice, înfiinþarea de instanþe
extraordinare este interzisã. Id. art. 115(2)-(3); LOJ art. 15(3).
Instanþele judecãtoreºti militare sunt instanþe judecãtoreºti specializate, parte
componentã a sistemului judecãtoresc, responsabile pentru înfãptuirea justiþiei în
cadrul forþelor armate. LJM art. 1. Competenþa lor este în primul rînd limitatã la cauzele
privind infracþiunile sãvîrºite de membrii forþelor armate ºi la cauzele civile privind
repararea prejudiciului cauzat prin infracþiuni militare. Id. art. 4; COD. PROCED. PENALÃ
art. 37. Deºi articolul 37(4) al Codului de Procedurã Penalã prevede cã alte persoane
referitor la care existã indicaþii speciale în legislaþie nu pot fi parte la cauze penale în
Judecãtoria militarã (a se vedea art. 37(4)), nu existã nici o lege care ar prevedea
examinarea dosarelor în privinþa persoanelor civile în Judecãtoria militarã. Hotãrîrile
Judecãtoriei militare sunt susceptibile de revizuire de cãtre colegiul civil ºi cel penal
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ale curþilor de apel (în practicã, hotãrîrile Judecãtoriei militare sunt revizuite de Curtea
de Apel Chiºinãu) ºi ale CSJ, care funcþioneazã ca instanþe de apel ºi de recurs în
cadrul sistemului instanþelor judecãtoreºti militare. LJM art. 5(2), 16(1), 17.
Deºi cadrul juridic pentru protecþia drepturilor ºi libertãþilor civile pare sã fie adecvat,
în practicã, protecþia drepturilor respective este obstrucþionatã de tãrãgãnarea judecãrii
cauzelor, necunoaºterea de cãtre cetãþeni a drepturilor lor, precum ºi de incapacitatea
lor de-a achita cheltuielile de judecatã. În timpul urmãririi ºi judecãrii cauzelor penale,
învinuiþii ºi inculpaþii care nu îºi pot permite sã fie reprezentaþi de un avocat (adicã,
de un membru licenþiat al Baroului Avocaþilor), au dreptul sã fie reprezentaþi de un
avocat numit din oficiu. A se vedea CONST. art. 26(3). Avocaþii trebuie sã reprezinte
învinuiþii ºi inculpaþii respectivi la solicitarea organelor de urmãrire penalã ºi a
instanþelor judecãtoreºti. LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURÃ art. 46(1), Legea Nr. 1260-XV
din 19.07.2002, M.O. Nr. 126-127/1001 din 12.09.2002, ultimele modificãri prin Legea
Nr. 215-XVI din 13.07.2006, M.O. Nr. 126-130/611 din 11.08.2006. Cu toate cã avocaþii
din oficiu au dreptul la remunerare din partea statului, suma este inadecvatã ºi ei nu
sunt remuneraþi pentru timpul dedicat cercetãrilor sau investigaþiilor. A se vedea
REGULAMENTUL MJ CU PRIVIRE LA MÃRIMEA ªI MODUL DE REMUNERARE A AVOCAÞILOR PENTRU
ACORDAREA ASISTENÞEI JURIDICE DIN OFICIU LA SOLICITAREA ORGANELOR DE URMÃRIRE PENALÃ ªI A

art. 6 (din 31.03.2003, M.O. Nr. 97-98/137 din 31.05.2003).
Drept rezultat, suferã calitatea reprezentãrii din oficiu. IRPJ PENTRU MOLDOVA p.p. 3132. Dat fiind cã în Moldova numãrul persoanelor care nu îºi pot permite un avocat
este mare, mulþi învinuiþi ºi inculpaþi ar putea sã nu fie în stare sã-ºi apere adecvat
drepturile civile în procesul de urmãrire penalã ºi judecare a cauzelor penale. În
cadrul unui sondaj la care au participat 1000 de deþinuþi din izolatoarele de arest
preventiv din Moldova, aproape 80% au rãspuns cã avocaþii din oficiu acordã apãrare
inadecvatã. JUSTIÞIA PENALÃ ªI DREPTURILE OMULUI 83. Printre motivele invocate de
respondenþi au fost: lipsa de interes din partea avocaþilor din oficiu de a obþine achitarea
în proces (51,5%), remunerarea micã pentru serviciile lor (31,5%) ºi nivelul profesional
scãzut al avocaþilor (17%). Id. Aceste rezultate ale sondajului sunt consecvente cu
experienþa Baroului de avocaþi, care se zice cã primeºte multe plîngeri referitor la
calitatea reprezentãrii din oficiu.

INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI

Persoanele intervievate au menþionat cîteva cauze de profil înalt care ei considerã
cã au la bazã motive politice, ca exemple a dificultãþilor întîmpinate în apãrarea
drepturilor civile în instanþa de judecatã. De exemplu, în septembrie 2006, Ghenadie
Braghiº, Directorul Comercial al unui post de televiziune din Chiºinãu, a fost arestat
ºi acuzat de acceptarea unei mite în sumã de 1000 de dolari pentru a difuza un spot
publicitar la acest post. Postul de televiziune respectiv anterior relatase cã Ministrul
Afacerilor Interne, Gheorghe Papuc, ar fi deþinut o diplomã de studii falsã. Acuzaþiile
au fost ulterior retrase din lipsã de probe. Un al doilea exemplu þine de judecarea
fostului Ministru al Apãrãrii, Valeriu Pasat, la Judecãtoria Centru din Chiºinãu, sub
acuzarea cã a prejudiciat bugetul de stat prin comercializarea ilicitã a 21 avioane de
tip MIG-29, Statelor Unite în 1997 pentru mai puþin decît preþul lor de piaþã. RAFFAELLA
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MURANO, CENTRUL DE POLITICÃ EXTERNÃ, ABUZUL POLITIC AL PROCESULUI JUDICIAR ÎN EUROPA
DE EST: O NOUÃ AMENINÞARE A SECURITÃÞII? 4-6 (2005), disponibil la http://fpc.org.uk/fsblob/
530.pdf [în continuare ABUZUL POLITIC AL PROCESULUI JUDICIAR]. În ianuarie 2006, Pasat a
fost condamnat la 10 ani de închisoare, în urma unui proces judiciar închis care a
durat 6 luni, în care instanþa a refuzat sã accepte depoziþiile persoanei care fusese
ambasador al SUA în 1997 ºi ale oficialului american care negociase tranzacþia.16
E. Wayne Merry, America abandoneazã un prieten, WASHINGTON POST, 25 Feb. 2006,
p. A17. Faptele care sugereazã cã cazul Pasat a avut motive politice includ critica sa
la adresa partidului de guvernãmînt comunist din Republica Moldova, susþinerea
acordatã de el Partidului Pentru o Moldovã Democraticã, precum ºi arestul sãu
chiar înainte de alegerile parlamentare din martie 2005. ABUZUL POLITIC AL PROCESULUI
JUDICIAR 5-6.
Garanþiile constituþionale privind drepturile ºi libertãþile omului trebuie interpretate ºi
aplicate în conformitate cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi alte convenþii
ºi tratate la care Republica Moldova este parte. CONST. art. 4(1). În eventualitatea în
care apare o neconcordanþã între legile Republicii Moldova ºi astfel de convenþii ºi
tratate, prioritate vor avea acestea din urmã. Id. art. 4(2); COD. PROCED. PENALÃ art.
7(2). Într-adevãr, dacã dispoziþiile unui tratat internaþional sunt contrare Constituþiei,
Constituþia trebuie revizuitã pentru a se conforma cu tratatul. CONST. art. 8(1).
Probabil cea mai importantã din aceste tratate ºi convenþii este Convenþia Europeanã
pentru Apãrarea Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale, ratificatã de
Republica Moldova în 1997, împreunã cu Protocoalele Nr. 1-8 ºi 11. CONVENÞIA
EUROPEANÃ PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR OMULUI ªI A LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE, 4
noiembrie 1950, ratificatã prin HOTÃRÎREA PARLAMENTULUI NR. 1298-XIII din 24.07.1997,
M.O. Nr. 54-55/502 din 21.08.1997 [în continuare CONVENÞIA EUROPEANÃ]. Republica
Moldova ulterior a ratificat Protocoalele Nr. 13 ºi 14. LEGEA CU PRIVIRE LA RATIFICAREA
PROTOCOLULUI NR. 13 LA CONVENÞIA EUROPEANÃ PENTRU APÃRAREA DREPTURILOR OMULUI ªI A
LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE PRIVIND ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA ÎN TOATE CIRCUMSTANÞELE,
Legea Nr. 272-XVI din 29.07.2006, M.O. Nr. 126-130/649 din 11.08.2006; LEGEA CU
PRIVIRE LA RATIFICAREA PROTOCOLULUI NR. 14 LA CONVENÞIA EUROPEANÃ PENTRU APÃRAREA
DREPTURILOR OMULUI ªI A LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE, AMENDÎND SISTEMUL DE CONTROL AL
CONVENÞIEI, Legea Nr. 130-XVI din 23.06.2005, M.O. Nr. 95-97/452 din 15.07.2005.
Drept rezultat, instanþele judecãtoreºti din Republica Moldova, la judecarea cauzelor,
trebuie sã aplice direct Convenþia Europeanã. Dupã cum s-a explicat într-o hotãrîre
a CSJ, în cazul judecãrii cazurilor, instanþele de judecatã urmeazã sã verifice dacã
legea sau actul, care urmeazã a fi aplicat ºi care reglementeazã drepturi ºi libertãþi
garantate de [Convenþia Europeanã], sunt compatibile cu prevederile acesteia, iar în
caz de incompatibilitate instanþa va aplica direct prevederile Convenþiei, menþionînd

În octombrie 2006, Curtea de Apel Chiºinãu a anulat condamnarea lui Pasat, dupã examinarea depoziþiilor
martorilor din SUA, însã a menþinut condamnarea sa pe un cap de acuzare mai mic, supravegherea neglijentã
a locþiitorului sãu la vînzarea rachetelor Uragan unei companii slovace.
16
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acest fapt în hotãrîrea sa. HOTÃRÎREA PLENULUI CSJ PRIVIND APLICAREA ÎN PRACTICA JUDICIARÃ
CONVENÞIEI PENTRU APÃRAREA
DREPTURILOR OMULUI ªI LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE, HOTÃRÎREA NR. 17 DIN 19.06.2000,
BULETINUL CSJ NR. 1 (2003), p. 8.

DE CÃTRE INSTANÞELE JUDECÃTOREªTI A UNOR PREVEDERI ALE

Pe parcursul anilor, Convenþia Europeanã a fost o disciplinã frecventã în cadrul
cursurilor de perfecþionare a judecãtorilor din Moldova, însã mãsura în care aceºtia
o aplicã în practicã este incertã. Un intervievat a menþionat cã judecãtorii au nevoie
de mai multã instruire cu privire la Convenþia Europeanã. Altul a mers mai departe,
susþinînd cã unii judecãtori nici nu ºtiu cã Moldova este parte la Convenþia Europeanã
ºi nu au auzit despre CtEDO. Un al treilea intervievat a opinat cã un motiv al faptului
cã judecãtorii nu aplicã des Convenþia Europeanã atunci cînd judecã o cauzã sau
alta este cã puþini avocaþi sunt bine informaþi despre ea ºi, din aceste considerente,
rar fac argumentãri în baza ei. Un jurist specializat în drepturile omului a susþinut cã
Convenþia Europeanã are puþinã influenþã asupra activitãþii judecãtorilor. Pentru a-ºi
argumenta afirmaþia, el a relatat cã judecãtorii nu ºi-au modificat practicile pentru a
se conforma cu principiile enunþate în trei hotãrîri recente ale CtEDO împotriva
Moldovei. Prima hotãrîre a stabilit cã mandatul de arest trebuie sã includã ºi faptele
ce dovedesc eliberarea sa ºi sã se refere la chestiunile ridicate de apãrare. A se
vedea ªarban c. R. Moldova, nr. 3456/05, §§ 99-104, 4 oct. 2005. A doua hotãrîre a
stabilit cã un alt mandat de arest trebuie eliberat sau mandatul de arest existent
trebuie prelungit în cazul cînd dosarul este transmis spre examinare, deoarece,
conform legislaþiei moldoveneºti, transmiterea dosarului spre examinare suspendã
mandatul de arest eliberat anterior. Boicenco c. R. Moldova, nr. 41088/05, §§ 14854, 11 iulie 2006. A treia hotãrîre a stabilit cã revizuirea unei hotãrîri irevocabile în
baza articolului 449 al Codului de Procedurã Civilã, în lipsa circumstanþelor esenþiale
ºi convingãtoare, încalcã prevederile Convenþiei Europene. A se vedea Roºca c. R.
Moldova, nr. 6267/02, §§ 25, 29, 22 mar. 2005 [în continuare Roºca c. Moldovei]. Pe
de altã parte, un intervievat a opinat cã tot mai mult se face practicã axarea pe
standardele internaþionale. De fapt, unii judecãtori intervievaþi pãreau sã cunoascã
destul de bine Convenþia Europeanã ºi aplicabilitatea acesteia la cauzele judecate
de ei. Unul a menþionat cã judecãtorii din instanþa sa discutã hotãrîrile CtEDO în
ºedinþele lor ºi, ca urmare, au modificat radical hotãrîrile instanþei în diferite domenii.
Orice persoanã, organizaþie neguvernamentalã sau grup de particulari ale cãror
drepturi recunoscute de Convenþia Europeanã au fost încãlcate de Republica Moldova
pot sesiza CtEDO din Strasbourg, dupã epuizarea tuturor cãilor de recurs interne.
CONVENÞIA EUROPEANÃ art. 34, 35(1). Cetãþenii Republicii Moldova se folosesc de fapt
tot mai mult de posibilitatea de a depune cereri la CtEDO  atît dupã numãrul de
cereri depuse, cît ºi ca procentaj din numãrul total de cereri depuse la CtEDO, dupã
cum indicã tabelul de mai jos:

41

CERERI DEPUSE LA CtEDO17

Sursa: CTEDO, RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2002, p. 33;
RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2003, p. 36; RAPORTUL CU PRIVIRE
LA ACTIVITATEA CTEDO 2004, p. 37; RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO
2005, p. 35; RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2006, p. 40, 47.
Mai mult, numãrul de cauze parvenite din partea Republicii Moldova în care CtEDO
a constatat încãlcarea Convenþiei Europene din partea autoritãþilor din Moldova a
sporit dramatic în ultimii ani. De la o singurã cauzã în 2001, zero cauze în 2002 ºi
2003, numãrul a sporit pînã la 10 cauze în 2004, 13 cauze în 2005 ºi 20 cauze în
2006. CTEDO, RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2001, p. 36; RAPORTUL CU
PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2002, p. 29; RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO
2003, p. 32; RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2004, p. 33; RAPORTUL CU PRIVIRE
LA ACTIVITATEA CTEDO 2005, p. 31; RAPORTUL CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CTEDO 2006, p.
42. Dupã cum s-a menþionat mai sus, hotãrîrile pronunþate împotriva Republicii
Moldova s-au referit la astfel de chestiuni ca neexecutarea hotãrîrilor judecãtoreºti,
neincluderea temeiurilor arestului în mandatul de arest, arestul fãrã mandat de arest
ºi redeschiderea procedurilor judiciare fãrã temeiuri suficiente. Numãrul sporit de
hotãrîri adverse pronunþate recent de CtEDO a determinat mai multe reacþii. Una din
ele a fost solicitarea de cãtre Procurorul General cãtre CSJ de a revizui cel puþin o
hotãrîre pronunþatã de instanþele de judecatã moldoveneºti în baza prezentului articolul
449(g)) al Codului de Procedurã Civilã (a se vedea Factorul 8 mai jos), dupã depunerea
unei cereri la CtEDO. A se vedea Roºca c. Moldovei. În cele din urmã, Parlamentul
a introdus modificãri în Legea cu privire la Agentul guvernamental ºi LSJ care sã
prevadã tragerea la rãspundere a judecãtorilor ale cãror hotãrîri duc ulterior la
pronunþarea unor hotãrîri adverse, inclusiv de cãtre CtEDO. LEGEA CU PRIVIRE LA AGENTUL
GUVERNAMENTAL art. 17(1)-(2), Legea Nr. 353-XV din 28.10.2004, M.O. Nr. 208-211/
932 din 19.11.2004, ultimele modificãri prin Legea Nr. 48-XVI din 09.03.2006, M.O.
Nr. 58-62/238 din 14.04.2006 [în continuare LEGEA CU PRIVIRE LA AGENTUL GUVERNAMENTAL];
LSJ art. 21/1, modificat prin MODIFICÃRILE DIN 2006 art. II(18). A se vedea de asemenea
Factorul 16 mai jos pentru analiza acestor modificãri.
Acest tabel se bazeazã pe rapoarte care uneori conþin date statistice provizorii. În cazul cînd datele statistice
pentru un anumit an au fost revizuite în rapoartele ulterioare, au fost folosite datele statistice cele mai recente.
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Factorul 8: Sistemul cãilor de atac
Hotãrîrile judecãtoreºti pot fi anulate numai urmînd procedurile cãilor de atac.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: E

Hotãrîrile judecãtoreºti pot fi anulate numai urmînd procedurile cãilor de atac.
CtEDO a stabilit în procese împotriva Republicii Moldova cã anumite proceduri
de atac extraordinare ar încãlca principiul securitãþii raporturilor juridice ºi duc
la rãspundere în baza Convenþiei Europene.

Analizã/Date generale:
Constituþia garanteazã dreptul de a ataca în instanþã hotãrîrile judecãtoreºti: Împotriva
hotãrîrilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi organele de stat competente pot exercita
cãile de atac, în condiþiile legii. A se vedea Art. 119; a se vedea de asemenea LOJ
art. 20(2). Mai mult, dat fiind cã justiþia poate fi înfãptuitã doar de instanþele de judecatã,
hotãrîrile judecãtoreºti pot fi anulate doar urmînd procedurile judiciare ale cãilor de
atac. A se vedea CONST. art. 114. Persoanele intervievate au confirmat cã aceste
prevederi se aplicã în practicã.
Codul de Procedurã Civilã ºi Codul de Procedurã Penalã specificã procedurile de
revizuire a hotãrîrilor judecãtoreºti. Caile de atac pot fi ordinare sau extraordinare.
Calea ordinarã de atac a unei hotãrîri este sau apelul, în baza cãruia instanþa de apel
poate reevalua faptele (inclusiv sã accepte noi probe) ºi modul de aplicare a legii la
fapte, precum ºi conformarea cu cerinþele procedurale; sau recursul, în baza cãruia
instanþa de recurs poate în general examina doar modul de aplicare a legii la fapte,
conform constatãrilor instanþei inferioare.18 COD. PROCED. PENALÃ art. 38(2)-(3), 39(2),
400, 420, 437; COD. PROCED. CIVILÃ art. 357, 397, 429.
Republica Moldova are un sistem judiciar de trei nivele, fiind compus din judecãtorii
ordinare, curþi de apel ºi CSJ. Curtea de apel poate examina cererile de apel sau
recurs împotriva hotãrîrilor pronunþate în primã instanþã de judecãtoriile ordinare,
inclusiv de Judecãtoria militarã. COD. PROCED. PENALÃ art. 38(2)-(3), COD. PROCED.
CIVILÃ art. 358(1); LJM art. 17(b)-(c). Curtea de Apel Economicã examineazã apelurile
declarate împotriva hotãrîrilor pronunþate în primã instanþã de Judecãtoria Economicã
de Circumscripþie. COD. PROCED. CIVILÃ art. 358(2). CSJ examineazã recursurile
declarate împotriva hotãrîrilor pronunþate de curþile de apel, inclusiv de Curtea de
Apel Economicã. COD. PROCED. PENALÃ art. 420, 437; COD. PROCED. CIVILÃ art. 397,

18

Înainte de reformele din 1996, unica cale de atac a unei hotãrîri judecãtoreºti era recursul.
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429. Curþile de apel examineazã recursurile împotriva hotãrîrilor pronunþate în cauze
de contencios administrativ de cãtre judecãtoriile ordinare, iar CSJ examineazã
recursurile împotriva hotãrîrilor curþilor de apel. LCA art. 8(7), 10(3).
De asemenea, hotãrîrile pot fi supuse cãii extraordinare de atac, dupã ce cãile ordinare
de atac au fost epuizate ºi hotãrîrea a devenit irevocabilã, prin depunerea recursului
în anulare sau revizuirii. COD. PROCED. PENALÃ art. 39(3), 452, 458; COD. PROCED. CIVILÃ
art. 449. CtEDO a pronunþat hotãrîri împotriva Republicii Moldova în cîteva cazuri ce
implicau abuzul procedurilor extraordinare de atac. Unul dintre aceste cazuri implica
neexecutarea unei hotãrîri judecãtoreºti pronunþatã în 1997 cu privire la redobîndirea
unei case care fusese naþionalizatã de autoritãþile sovietice pe timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial. Pîrîþii la nivel naþional în acest caz au solicitat instanþelor de
judecatã naþionale sã revizuiascã hotãrîrea neexecutatã în baza unor informaþii noudescoperite. Popov c. R. Moldova (nr. 2), nr. 19960/04, §§ 7, 9, 10, 15, 6 dec. 2005.
CtEDO a stabilit cã revizuirea hotãrîrilor judecãtoreºti irevocabile poate fi justificatã
doar prin circumstanþe cu caracter esenþial ºi convingãtor. Id. § 45. Dat fiind cã
astfel de circumstanþe erau lipsã, [p]rin urmare, Curtea considerã cã procedura de
revizuire în cauza a fost în esenþã o încercare de a reexamina cauza în lumina
chestiunilor pe care reclamanþii în procedura naþionalã au putut, dar aparent nu le-au
ridicat pe parcursul procedurilor, care s-au încheiat cu hotãrîrea irevocabilã din 5
noiembrie 1997. Id. § 52. În celãlalt caz, CSJ, la cererea Procurorului General, ºi-a
casat propria hotãrîre din 2001 care fãcea obiectul unei cauze pe rol la CtEDO ºi a
repus în vigoare hotãrîrea Curþii de Apel în favoarea reclamantului. Roºca c. Moldovei.
Drept temei pentru depunerea cererii la CtEDO de cãtre reclamant servise anume
casarea din 2001 a hotãrîrii Curþii de Apel. CtEDO a stabilit cã, atunci cînd CSJ a
casat, în 2001, hotãrîrea Curþii de Apel, ea a sfidat un întreg proces de judecatã
care s-a încheiat cu o hotãrîre judecãtoreascã definitivã ºi executorie ºi astfel [a
încãlcat principiul de] res judicata. Id. § 27. Repunerea ulterioarã în vigoare a hotãrîrii
în favoarea reclamantului ºi recunoaºterea de cãtre autoritãþile moldoveneºti a
încãlcãrii drepturilor sale în baza legii interne nu a radiat de pe rol cererea reclamantului
de la CtEDO, deoarece acþiunile respective nu au fost suficiente pentru a repara
încãlcarea Convenþiei Europene. Id. § 21. Din aceste considerente, CtEDO a alocat
despãgubiri reclamantului. Id. § 37.

Factorul 9: Audierea pãrþilor/citare/punere în executare
Judecãtorii au prerogative reale în ceea ce priveºte citaþiile, audierea
pãrþilor ºi a martorilor, disciplinare ºi/sau punerea în executare a hotãrîrilor
judecãtoreºti, se folosesc de aceste puteri ºi în aceasta sunt respectaþi ºi
susþinuþi de cãtre celelalte puteri ale statului.
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Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Deºi judecãtorii au puteri reale de citare, audiere ºi disciplinare a pãrþilor,
capacitatea lor de a exercita aceste prerogative este limitatã în practicã. Dat fiind
cã instanþele judecãtoreºti adesea nu dispun de resurse necesare pentru a trimite
citaþiile prin scrisoare recomandatã sau de suficientã poliþie judecãtoreascã care
sã înmîneze citaþiile personal, judecãtorii adeseori nu ºtiu dacã partea sau martorul
care nu se prezintã la proces a fost de fapt citat în modul cuvenit. Judecãtorii sunt
reticenþi în a impune sancþiuni celor care tulburã ºedinþa, iar din cauza numãrului
redus de poliþiºti judiciari, judecãtorilor le este dificil sã menþinã ordinea ºi sã-i
excludã pe cei care o încalcã. Instanþele nu mai au autoritate directã asupra punerii
în executare a hotãrîrilor judecãtoreºti care în prezent þin de competenþa
Departamentului de Executare a Decizilor Judecãtoreºti de pe lîngã MJ, ºi
problemele legate de executarea acestora persistã.

Analizã/Date generale:
Judecãtorul (sau preºedintele completului de judecatã) are autoritate legalã de a menþine
ordinea în sala de judecatã ºi de a exclude sau pedepsi persoanele care o încalcã sau
refuzã sã se supunã dispoziþiilor judecãtorului. COD. PROCED. CIVILÃ art. 196; COD. PROCED.
PENALÃ art. 334. În cauze civile, persoanele care tulburã ºedinþa de judecatã sunt
avertizate ºi, dacã încalcã ordinea în mod repetat, pot fi îndepãrtate din sala de ºedinþe
pentru tot timpul sau o parte din ºedinþã. COD. PROCED. CIVILÃ art. 196(2). Instanþa
judecãtoreascã poate de asemenea aplica persoanei respective o amendã de pînã la
10 unitãþi convenþionale19 (200 MDL sau 15 dolari SUA) ºi, în cazul cînd, în acþiunile
sale se conþin elemente ale infracþiunii, instanþa poate solicita procurorului sã porneascã
urmãrirea penalã. Id. art. 196(3)-(4). În cazul cînd procurorul sau avocatul încalcã
ordinea, instanþa poate de asemenea comunica acest fapt procurorului ierarhic superior
(în cazul procurorului), sau Baroului de avocaþi (în cazul avocatului). Id. art. 196(5). În
cauzele penale, persoanelor care încalcã ordinea sau refuzã sã se supunã dispoziþiilor
judecãtorului li se poate aplica o amendã de la 1 pînã la 25 unitãþi convenþionale (20500 MDL sau 1.50-37.75 dolari SUA). COD. PROCED. PENALÃ art. 201(1)-(3)(1). Inculpatul
are dreptul sã fie avertizat despre necesitatea respectãrii ordinii ºi a dispoziþiilor
judecãtorului, iar în caz de repetare a încãlcãrii sau abatere gravã de la ordine,
judecãtorul poate dispune îndepãrtarea acestuia din salã ºi continua procesul în lipsa
lui. COD. PROCED. PENALÃ art. 334(2). Sentinþa, însã, se pronunþã în prezenþa inculpatului
sau se aduc la cunoºtinþa acestuia imediat dupã pronunþare. Id. În cazul cînd procurorul
sau avocatul încalcã ordinea sau nu se supune dispoziþiilor, judecãtorul îl poate sancþiona
cu amendã ºi apoi informa Procurorul General (în cazul procurorului), sau Consiliul
Baroului ºi MJ (în cazul avocatului). Id. art. 334(3).
În Codul de Procedurã Civilã ºi Codul de Procedurã Penalã amenzile sunt exprimate în unitãþi convenþionale,
fiecare echivalentã cu 20 MDL (1,50 dolari SUA). Cod. Proced. Civilã art. 161(2); Cod. Proced. Penalã art.
64(2).
19
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În practicã, autoritatea legalã a judecãtorilor de a menþine ordinea în sala de judecatã
poate însemna puþin. În lipsa poliþiei judecãtoreºti în sala de judecatã (a se vedea
Factorul 13 mai jos), judecãtorii nu-i pot îndepãrta în mod eficace pe cei care tulburã
ºedinþa. Dupã cum a explicat un judecãtor, menþinerea ordinii în sala de ºedinþe
depinde de cît de puternicã este vocea judecãtorului. Din fericire, conform
intervievaþilor, ordinea se încalcã rar în timpul ºedinþelor de judecatã, însã, cînd totuºi
au loc abateri de la ordine, acestea pot fi grave. Problema este ºi mai mare în cazul
cînd ºedinþele se desfãºoarã în biroul judecãtorului. A se vedea Factorul 12 mai jos.
O altã problemã este cã judecãtorii sunt reticenþi în a-ºi folosi autoritatea de a impune
sancþiuni, aceasta deoarece pentru ca aceste sancþiuni sã fie aplicate, judecãtorii
urmeazã sã iniþieze o procedurã de contravenþie administrativã pentru care trebuie
sã depunã o plîngere la poliþie.
Judecãtorii au o autoritate amplã atît în cauzele civile, cît ºi în cauzele penale, de a
ordona aducerea în instanþã a martorilor, precum ºi de a cere prezentarea
documentelor sau altor probe. Persoana citatã în calitate de martor în modul cuvenit
este obligatã sã se prezinte în faþa instanþei ºi sã depunã mãrturii. COD. PROCED.
CIVILÃ art. 136(1); COD. PROCED. PENALÃ art. 90(7)(1). Martorului care nu se prezintã,
din motive neîntemeiate, dupã ce a fost citat i se poate aplica o amendã, iar instanþa
are dreptul sã dispunã aducerea lui forþatã în judecatã. Amenda aplicatã pentru
neprezentarea în instanþã dupã prima citare poate constitui pînã la 5 unitãþi
convenþionale (100 MDL sau 7,50 dolari SUA);20 iar pentru neprezentarea dupã a
doua citare, amenda poate constitui pînã la 10 unitãþi convenþionale (200 MDL sau
15 dolari SUA). COD. PROCED. CIVILÃ art. 136(3). Într-o cauzã penalã, amenda pentru
neprezentarea în instanþã este de la 1 pînã la 25 unitãþi convenþionale (20-500 MDL
sau 1,50-37,75 dolari SUA). COD. PROCED. PENALÃ art. 90(8), 201(2). Mai mult, în
cazul cînd martorul nu se prezintã neîntemeiat, instanþa poate dispune aducerea lui
forþatã în judecatã. Id. art. 90(9), 235(3).
În cazul cînd, într-o cauzã civilã, un participant la proces nu se prezintã, procesul se
amînã dacã nu existã date cã participantul a fost citat sau dacã instanþa considerã
motivul neprezentãrii participantului ca fiind întemeiat. COD. PROCED. CIVILÃ art. 205(2)(3). Însã, în cazul în care participantul a fost citat sau instanþa considerã neîntemeiat
motivul neprezentãrii acestuia, pricina se examineazã în absenþa participantului
respectiv. Id. art. 205(4). În cauzele penale, dacã inculpatul care a fost citat în modul
cuvenit nu se prezintã în instanþã, judecarea cauzei se amînã, cu excepþia cazurilor
cînd inculpatul se ascunde, refuzã sã fie adus în instanþã sau solicitã judecarea
cauzei în lipsa sa atunci cînd cauza þine de sãvîrºirea unor infracþiuni uºoare. COD.
PROCED. PENALÃ art. 321. Într-o cauzã de contencios administrativ, dacã o parte sau
reprezentanþii sãi nu se prezintã la ºedinþa de judecatã fãrã motive temeinic
justificate, aceasta nu împiedicã instanþa sã examineze cererea, cu excepþia cînd
Codul de Procedurã Civilã conþine o altã prevedere, contradictorie, cu privire la mãrimea maximã a amenzii
care poate fi aplicatã unui martor pentru neprezentare în instanþã dupã prima citare. Acesta prevede cã amenda
poate fi pînã la 10 unitãþi convenþionale (200 lei moldoveneºti sau 15 dolari SUA). A se vedea art. 207(2).
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este imposibil de a judeca cauza în lipsa reclamantului, caz în care instanþa va scoate
cererea de pe rol. LCA art. 24(2).
În cazul cînd, într-o cauzã civilã, martorul nu se prezintã în ºedinþa de judecatã,
instanþa, dupã ce ascultã opiniile participanþilor la proces, va decide dacã sã
prelungeascã dezbaterile judiciare sau sã amîne procesul. COD. PROCED. CIVILÃ art.
207(1). Într-o cauzã penalã, dacã martorul care a fost citat nu se prezintã în ºedinþa
de judecatã, instanþa poate amîna procesul. COD. PROCED. PENALÃ art. 362(2), 331(1).
Din cauza cã instanþele de judecatã pot sã nu dispunã de mijloace financiare suficiente
pentru a trimite citaþiile recomandat, judecãtorii adesea nu dispun de dovezi cã o parte
sau martorul a primit de fapt citaþia, ceea ce adeseori se soldeazã cu amînarea
procesului. Conform unui judecãtor, chiar ºi în cazul cînd citaþiile sunt trimise recomandat,
poºtaºii uneori nu înmîneazã scrisorile destinatarilor în persoanã ºi, iarãºi, instanþa nu
dispune de dovezi despre înmînarea corespunzãtoare a citaþiilor. O practicã recent
apãrutã este publicarea de cãtre instanþele judecãtoreºti a citaþiilor în M.O. Persoanele
intervievate au menþionat ca motive ale reticenþei martorilor de a se prezenta în instanþã
sunt: lipsa de respect faþã de instanþa de judecatã, amînarea frecventã a proceselor ºi,
în cauzele penale, un program de protecþie a martorilor care nu este eficient din lipsã
de fonduri. De aceea, în practicã, pãrþile de multe ori aduc ele însele martorii la ºedinþa
de judecatã. În cadrul interviurilor s-a menþionat cã judecãtorii sunt reticenþi în a-ºi
folosi puterea de disciplinare pentru a sancþiona neprezentarea în instanþã.
Într-un raport al unui program de monitorizare a ºedinþelor de judecatã desfãºurat la
Chiºinãu se spunea cã, în cazul cînd judecãtorii dispun aducerea participanþilor la
proces cu forþa în instanþã, poliþia judecãtoreascã dispune de un numãr prea redus
de colaboratori pentru a executa astfel de dispoziþii. ORGANIZAÞIA PENTRU SECURITATE ªI
COOPERARE ÎN EUROPA, RAPORT ANALITIC SEMESTRIAL: CONSTATÃRI PRELIMINARE ALE MONITORIZÃRII
ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 23 (2006) [în continuare OSCE, RAPORTUL
DE MONITORIZARE A ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ]. Consecinþele aparente ale amînãrii proceselor
sunt cã participanþii care iniþial se prezentau la toate ºedinþele de judecatã stabilite,
pe parcurs încetau sã se mai prezinte în judecatã fiindcã ºi-au pierdut încrederea în
procesul judiciar dupã mai multe întîrzieri ºi amînãri repetate. Id.
Instanþele judecãtoreºti au de asemenea autoritatea de a cere prezentarea
documentelor sau altor probe. COD. PROCED. CIVILÃ art. 340, 288(2), 299(1)-(2); Cod.
Proced. Penalã art. 90(7)(3). Într-o cauzã penalã, avocatul inculpatului are dreptul sã
cearã prezentarea documentelor sau altor probe. COD. PROCED. PENALÃ art. 100(2).
Într-o cauzã de contencios administrativ, dacã pîrîtul nu prezintã actul administrativ
ºi toate documentele care au stat la baza emiterii acestuia la prima zi de înfãþiºare,
lui i se aplicã o amendã de pînã la 10 salarii minime (180 MDL sau 13,60 dolari SUA)
pentru fiecare zi de întîrziere nejustificatã. LCA art. 22(3).
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Manifestarea lipsei de respect faþã de Curtea Constituþionalã prin nesupunere
dispoziþiilor date de preºedintele ºedinþei, prin încãlcarea ordinii în ºedinþã, precum
ºi sãvîrºirea altor fapte care denotã desconsiderare vãditã faþã de Curte ºi de
procedura jurisdicþiei constituþionale atrage aplicarea unei amenzi de pînã la 25
salarii minime (450 MDL sau 34 dolari SUA). CJC art. 23(4), 82(1)(e), 46(3), 58.
Un exemplu notabil de executare de cãtre Curtea Constituþionalã a acestei autoritãþi
a avut loc în anul 2000, cînd dl Gheorghe Amihalachioaie, preºedintele Uniunii
Avocaþilor (în prezent Baroul Avocaþilor), a criticat în mod public hotãrîrea Curþii prin
care aceasta a declarat neconstituþionale unele prevederi din Legea cu privire la
avocaturã din 1999. A se vedea Economiceskoe Obozrenie, Nr. 6, februarie 2000, p.
19. Ca urmare a acestor remarce, Curtea Constituþionalã i-a aplicat o amendã în
mãrime de 360 MDL (27 dolari SUA) pentru lipsã de respect faþã de Curte ºi hotãrîrea
sa. Dl. Amihalachioaie a achitat amenda ºi a depus o cerere la CtEDO. În anul 2004,
CtEDO a stabilit cã Curtea Constituþionalã i-a încãlcat dreptul la libera exprimare în
baza articolului 10 al Convenþiei Europene. Amihalachioaie c. R. Moldova, nr. 60115/
00 [2005], 20 apr. 2004. Trebuie de menþionat cã aceastã limitare a autoritãþii Curþii
Constituþionale de a sancþiona lipsa de respect faþã de Curte a implicat afirmaþii
fãcute de dl Amihalachioaie în afara instanþei respective ºi dupã ce aceasta ºi-a
pronunþat hotãrîrea ºi nu în timpul judecãrii cauzei.
În cazul cînd o parte la ºedinþa Curþii Constituþionale a fost înºtiinþatã despre aceasta,
însã nu se prezintã, Curtea poate examina cauza în lipsa acesteia. CJC art. 49(1).
Dacã, însã, partea a primit citaþia cu întîrziere sau Curtea nu dispune de confirmare
cã partea a primit citaþia, ºedinþa se amînã. Id. art. 49(2). Autoritãþile publice ºi alte
persoane juridice sunt obligate sã prezinte Curþii Constituþionale informaþiile sau
documentele oficiale ºi actele normative cerute în termen de 15 zile. LCC art. 9(1); a
se vedea de asemenea CJC art. 20(2). Neexecutarea cererilor poate rezulta în
aplicarea unei amenzi de pînã la 25 salarii minime (450 MDL sau 34 dolari SUA).
LCC art. 9(2); CJC art. 82(1)(c).
Conform Constituþiei, este obligatorie respectarea sentinþelor ºi a altor hotãrîri
definitive ale instanþelor judecãtoreºti, precum ºi colaborarea solicitatã de acestea în
timpul procesului, al executãrii sentinþelor ºi a altor hotãrîri judecãtoreºti definitive.
A se vedea art. 120. Legea privind organizarea judecãtoreascã adaugã cã
neexecutarea hotãrîrilor judecãtoreºti atrage rãspundere conform legii. A se vedea
art. 20(3); a se vedea de asemenea COD. PROCED. CIVILÃ art. 16(2). Rãspunderea
constã în aplicarea unei amenzi de pînã la 50 unitãþi convenþionale (1000 MDL sau
75 dolari SUA) sau de pînã la 300 unitãþi convenþionale (6000 MDL sau 450 dolari
SUA) în cazul persoanelor oficiale cu funcþii înalte de rãspundere. COD. CONTRAVEN.
ADMIN. art. 200/11.
În 2002, instanþele judecãtoreºti ºi-au pierdut autoritatea de a supraveghea punerea în
executare a hotãrîrilor judecãtoreºti. În prezent, de executarea hotãrîrilor este
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responsabil Departamentul de executare a deciziilor judiciare [în continuare DEDJ] pe
lîngã MJ. LOJ art. 51; LEGEA CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE EXECUTARE SILITÃ art. 2-3, Legea Nr.
204-XVI din 06.07.2006, M.O. Nr. 126-130/603 din 11.08.2006 [în continuare LSES].
DEDJ are oficii locale organizate teritorial conform circumscripþiilor instanþelor de
judecatã ordinare. A se vedea LSES art. 7(2). Jurisdicþia sa include punerea în executare
a hotãrîrilor judecãtoreºti în cauzele civile, contravenþionale ºi penale, neprivative de
libertate, precum ºi a hotãrîrilor judecãtoriilor economice ºi Judecãtoriei Militare. Id.
art. 2(2); LJE art. 8; LJM art. 25. Executorii judecãtoreºti din cadrul DEDJ efectueazã
acþiuni necesare pentru executarea hotãrîrilor judecãtoreºti. Cerinþele lor sunt obligatorii
ºi neexecutarea lor poate atrage rãspundere conform legii. LOJ art. 52; a se vedea de
asemenea LSES, art. 14. Executorii judecãtoreºti au dreptul la asistenþã din partea
poliþiei judecãtoreºti (a se vedea Factorul 13 mai jos). LOJ art. 53(1). Mai mult,
executorilor judecãtoreºti li se acordã un anumit grad de imunitate. În timpul punerii în
executare a hotãrîrilor judecãtoreºti, ei nu pot fi reþinuþi, percheziþionaþi ºi nici
documentele lor ce þin de procedura de executare nu pot fi ridicate, cu excepþia cazurilor
de umãrire penalã, în condiþiile legii. Id. art. 53(2); LSES art. 17(4)-(7). Conduita
executorilor judecãtoreºti este reglementatã de un cod de eticã ce conþine 30 de aricole
scurte. CODUL DE ETICÃ PROFESIONALÃ AL EXECUTORILOR JUDECÃTOREªTI, (Hotãrîrea Directorului
DEDJ Nr. 69 din 02.04.2004). Efectul Codului este incert, deoarece unii dintre executorii
judecãtoreºti pot nici nu sã fie conºtienþi de existenþa lui, ca exemplu servind rãspunsul
unui executor judecãtoresc cu experienþã care a comentat cã nu existã nici un cod de
eticã. Pînã la 1 ianuarie 2007, executorii judecãtoreºti puteau beneficia, pentru eforturile
lor, de un spor la salariu de pînã la 200 unitãþi convenþionale lunar (4.000 MDL sau 300
dolari SUA) ºi de pînã la cel mult 1.200 unitãþi convenþiale anual (24.000 MDL sau 900
dolari SUA) din taxa de executare real încasatã. LSES art. 31.
Neexecutarea hotãrîrilor judecãtoreºti în cauze civile ºi de contencios administrativ
rãmîne în continuare o problemã gravã. Circa jumãtate din numãrul total de hotãrîri
nu se executã. De exemplu, pe parcursul primei jumãtãþi a anului 2006, oficiile DEDJ
aveau un numãr total de 185.490 de documente executorii, dintre care 119.797
fuseserã primite în perioada respectivã, iar 65.723 de documente neexecutate erau
reportate din anii precedenþi. MINISTERUL JUSTIÞIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, DEPARTAMENTUL
DE EXECUTARE, BULETINUL SISTEMULUI DE EXECUTARE SILITÃ DIN REPUBLICA MOLDOVA NR.1 (2006)
[în continuare BULETINUL PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ]. În perioada respectivã, 96.396
documente (circa 52% din numãrul total de documente) au fost încheiate, dintre care
74.701 (circa 40,3% din numãrul total al documentelor executorii, sau 77,5 % din
numãrul documentelor încheiate) au fost real executate. Id.
Ca urmare a întîrzierii nejustificate a executãrii hotãrîrilor judecãtoreºti, Republica
Moldova a fost condamnatã de cãtre CEDO într-un ºir de cazuri pentru încãlcarea
Convenþiei Europene. A se vedea, de ex., Daniliuc c. R. Moldova, nr. 46581/99, §§
37, 40-43, 47-49, 18 oct. 2005; Popov c. R. Moldova, Nr. 74153/01, §§ 53-57, 62-64,
18 ian. 2005; Prodan c. R. Moldova, nr. 49806/99, §§ 52-56, 60-62, 18 mai 2004.
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Problemele ce þin de executarea hotãrîrilor judecãtoreºti sunt cauzate de cîteva
circumstante. Existã o insuficienþa de personal  în prima jumãtate a anului 2006, în
calitate de executori judecãtoreºti activau doar 288 de persoane în întreaga þarã. A
se vedea BULETINUL PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1. De asemenea, lipsa finanþãrii impune
executorii sã foloseascã transportul public, acolo unde el existã, sau sã procure
combustibil din propriile resurse în cazul cînd oficiul unde activeazã are noroc sã
dispunã de automobil (doar 18 oficii dispuneau de automobil). Id. p. 7. Executorii
judecãtoreºti au un volum mare de lucru (în medie, 116 documente executorii lunar
pentru un singur executor). Id. p. 1. Doar 51,5% din volumul lor de lucru constã din
executarea hotãrîrilor judecãtoreºti; restul sunt documente executorii emise de
organele de stat cu drept de a emite hotãrîri, cum ar fi poliþia rutierã, Inspectoratul
fiscal, Inspectoratele de poliþie de sector. Id. p. 2. Executorii judecãtoreºti sunt slab
remuneraþi (la data de 1 ianuarie, aceºtia erau remuneraþi cu 750-1400 MDL sau 57106 dolari SUA). LEGEA CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR, Anexa
Nr. 5, Legea Nr. 355-XVI din 23.12.2005, M.O. Nr. 35-38/148 of 03.03.2006, ultimele
modificãri prin Legea Nr. 442-XVI din 28.12.2006, M.O. Nr. 203-206/999 din 31.12.2006
[în continuare LEGEA PRIVIND SALARIZAREA]. În cadrul interviurilor s-a menþionat cã statul
nici nu asigurã executorii judecãtoreºti cu uniforme, deºi legea prevede acest lucru.
A se vedea LOJ art. 53(3); LSES art. 27(1). Poate fi dificil de a obþine susþinerea
poliþiei judecãtoreºti în procesul de executare a hotãrîrilor, deoarece poliþia
judecãtoreascã se supune instanþelor de judecatã ºi poate fi reticentã în a acorda
ajutor executorilor judecãtoreºti. Ca urmare a acestor condiþii, pentru DEDJ este
dificil sã angajeze ºi sã menþinã personal calificat. De exemplu, în 2005 fluctuaþia
personalului la DEDJ a fost de 48%, potrivit unui intervievat.
Existã un ºir de motive pentru neputinþa executorilor judecãtoreºti de a pune în executare
hotãrîrile judecãtoreºti. De exemplu, mulþi debitori nu dispun de mijloacele necesare
pentru a plãti despãgubirile ce derivã dintr-o hotãrîre judecãtoreascã ºi tot mai mulþi
dintre ei pleacã peste hotare în cãutare de lucru. Dat fiind cã marea majoritate a
reclamanþilor  un intervievat a afirmat cã 99 procente  nu reuºesc cã sechestreze
proprietatea debitorului la începutul procesului judiciar, pînã cînd aceºtia cautã sã
execute hotãrîrea, debitorul reuºeºte sã-ºi transfere bunurile. S-a menþionat de
asemenea cã statul adeseori refuzã sã plãteascã despãgubiri în baza hotãrîrilor
pronunþate împotriva sa, executorilor judecãtoreºti li se refuzã accesul în ministere,
procurorii uneori îi hãrþuiesc, iar autoritãþile locale le pun obstacole în cale. Bãncile ºi
organele oficiale nu întotdeauna le furnizeazã în timp util informaþiile despre activele
unui debitor, ceea ce poate întîrzia executarea hotãrîrilor. O altã problemã constã în
faptul cã autoritatea unui executor judecãtoresc este limitatã la circumscripþia oficiului
sãu. Pînã executorul pune sechestru pe un bun mobil, cum ar fi un automobil, debitorul
poate sã-l mute în afara teritoriului oficiului. Ulterior, cînd executorul îi prezintã oficiului
respectiv titlul de executare, debitorul poate sã-ºi mute din nou bunul. Deºi debitorul
este pînã la urmã responsabil de achitarea tuturor cheltuielilor aferente executãrii unei
hotãrîri, intervievaþii au relatat cã oficiile DEDJ trebuie sã acorde mijloace financiare ca
avans pentru a acoperi cheltuielile respective pînã la punerea în executare a hotãrîrii
judecãtoreºti. Uneori, oficiile nu dispun de resurse suficiente pentru aceasta.
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Legea care reglementeazã executarea hotãrîrilor judecãtoreºti în cauzele de
contencios administrativ prevede un mecanism de executare în linii generale efecient,
deºi nu neapãrat ºi oportun. Dupã examinarea legalitãþii unei hotãrîri administrative,
instanþa de contencios administrativ trimite hotãrîrea definitivã autoritãþii publice
corespunzãtoare pentru executare ºi o copie  instanþei judecãtoreºti ordinare care
are jurisdicþie asupra autoritãþii publice respective. Instanþa judecãtoreascã ordinarã
va începe procedura de executare silitã în cazul în care autoritatea publicã nu se
conformeazã hotãrîrii judecãtoreºti în termen de 30 zile de la data la care aceasta a
devenit irevocabilã. LCA art. 32(1)-(2). În afarã de aceasta, în cazul neexecutãrii în
termen a hotãrîrii, conducãtorul autoritãþii publice poate fi tras la rãspundere. Id. art.
32(3). În realitate, însã, întîrzierea executãrii unei astfel de hotãrîri este o normã. A
se vedea FACTORUL 6 mai sus.
Spre deosebire de cele menþionate mai sus, executarea hotãrîrilor judecãtoreºti în
cauzele penale este mai puþin problematicã. Instanþa care a judecat cauza în primã
instanþã trimite hotãrîrea organului responsabil pentru punerea acesteia în executare
(de ex., o închisoare), care trebuie sã comunice instanþei în decurs de 5 zile despre
mãsurile luate în vederea executãrii hotãrîrii respective. COD. PROCED. PENALÃ art.
468(1)-(2).
La fel, executarea hotãrîrilor Curþii Constituþionale s-a îmbunãtãtit considerabil ºi
majoritatea hotãrîrilor Curþii sunt puse în aplicare. A se vedea FACTORUL 5 mai sus
pentru descrierea detaliatã a punerii în aplicare a hotãrîrilor Curþii Constituþionale.

III. Resurse financiare
Factorul 10: Influenþa asupra bugetului justiþiei
Puterea judecãtoreascã poate influenþa în mod semnificativ suma care i
se alocã de cãtre legislativ ºi/sau executiv ºi, dupã ce fondurile au fost
alocate justiþiei, ea are control asupra bugetului propriu ºi asupra modului
în care sunt cheltuite aceste fonduri.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: D

Fie direct sau indirect, prin CSM, instanþele judecãtoreºti au posibilitatea de a
influenþa suma de bani ce li se alocã, deºi suma respectivã rãmîne a fi inadecvatã.
În prezent, preºedinþii instanþelor au de asemenea autoritate sã gestioneze
fondurile alocate instanþelor.
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Analizã/Date generale:
Deºi prevederile ºi practicile statutare diferã de la instanþã la instanþã, sistemul judecãtoresc
are posibilitatea de a influenþa sumele de bani alocate pentru activitatea lor.
Procesul de elaborare a bugetelor instanþelor judecãtoreºti începe la MF, care
estimeazã veniturile ºi cheltuielile pentru bugetul de stat ºi apoi emite norme
metodologice pentru elaborarea bugetului de stat, inclusiv suma maximã a cheltuielilor
pentru fiecare instituþie publicã. Cu toate acestea, conform unui studiu comparativ al
finanþãrii sistemului judecãtoresc, un simplu funcþionar din cadrul MF decide de
cîtã finanþare au nevoie instanþele de judecatã. WOJCIECH MARCHLEWSKI ET AL., CENTRUL
DE STUDII ªI POLITICI JURIDICE, CHELTUIELILE DE JUDECATÃ ÎN MOLDOVA 13 (2005) [în continuare
CHELTUIELILE DE JUDECATÃ ÎN MOLDOVA]. În baza instrucþiunilor MF, judecãtoriile ordinare
ºi curþile de apel, inclusiv judecãtoriile economice (a se vedea LJE art. 28(1),21
întocmesc proiecte de buget ºi le prezintã MJ, care efectueazã toate revizuirile
necesare astfel încît bugetele instanþelor judecãtoreºti sã corespundã limitelor de
cheltuieli stabilite de MF pentru sistemul judecãtoresc. Ulterior, MJ organizeazã o
întrunire a preºedinþilor judecãtoriilor ordinare ºi curþilor de apel, împreunã cu membrii
CSM, pentru a discuta proiectele de buget. În urma întrunirii, MJ prezintã bugetele
MF pentru a fi incluse în bugetul de stat, pe care MF îl prezintã Parlamentului.22
Parlamentul nu poate micºora finanþarea pentru instanþele judecãtoreºti fãrã acordul
CSM. LOJ art. 22(1). Suma alocatã fiecãrei judecãtorii ordinare ºi curþi de apel este
specificatã în bugetul de stat. Id. art. 22(2), 23(2). Odatã ce Parlamentul aprobã
bugetul, MJ este responsabil pentru asigurarea materialã ºi financiarã a judecãtoriilor
ordinare ºi curþilor de apel. Id. art. 23(2).
În iulie 2006, a fost propusã modificarea LOJ pentru a prevedea crearea unui
Departament pentru administrarea judecãtoreascã [în continuare DAJ] în cadrul CSM,
care sã exercite funcþii administrative, inclusiv ºi de planificare bugetarã pentru
judecãtoriile ordinare ºi curþile de apel.23 DAJ urma sã preia anumite activitãþi legate
de administrarea judecãtoreascã care erau desfãºurate de MJ. Deºi Parlamentul a
adoptat aceastã modificare, Preºedintele Republicii Moldova a refuzat sã promulge
proiectul de lege respectiv, printre alte motive invocate fiind ºi faptul cã crearea unui
DAJ nu este necesarã, ar rezulta în cheltuieli adiþionale ºi ar implica CSM în activitãþi
nepotrivite pentru acesta. Dupã primirea obiecþiilor din partea Preºedintelui, în
noiembrie 2006, Parlamentul a adoptat legea fãrã prevederile cu privire la crearea
DAJ.
Bugetul Judecãtoriei militare este elaborat de cãtre Ministerul Apãrãrii [în continuare MA] de comun acord cu MJ. LJM art. 27.
În baza unei modificãri din noiembrie 2006 la Legea cu privire la CSM, CSM va fi responsabil de propunerea
proiectului bugetelor pentru judecãtoriile ordinare ºi curþile de apel. LCSM art. 4(4)(c). Se prevede cã noile
proceduri conform acestei modificãri vor fi introduse începînd cu elaborarea bugetului de stat pentru 2008.
23
Propunerea în cauzã a apãrut în 2005, ca urmare a unui control efectuat de o comisie parlamentarã specialã, care
a constatat cazuri de încãlcare a legislaþiei în vigoare ºi a drepturilor ºi libertãþilor omului în legãturã cu persoanele
þinute în stare de arest, ºi Parlamentul i-a cerut Guvernului sã propunã crearea unei instituþii de administrare
judecãtoreascã. Hotãrîrea Parlamentului Nr. 370-XVI din 28.12.2005, art. 4, M.O. Nr. 5-8/54 din 13.01.2006.
21

22
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CSJ ºi Curtea Constituþionalã au posibilitate mai mare de a influenþa procesul de
alocare a fondurilor, deoarece ele îºi întocmesc ºi prezintã bugetele proprii direct
Parlamentului, fãrã intermedierea CSM. LCSJ art. 3(d), 27(1)-(2); LCC art. 37(1);
CJC art. 5(c). Plenul CSJ trebuie sã aprobe bugetul CSJ înainte de prezentarea
acestuia Parlamentului. LCSJ art. 27(2). Bugetul de stat include de asemenea o linie
de budget separatã pentru CSJ. A se vedea, de ex., LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL
2007, Anexa Nr. 1, Legea Nr. 348-XVI din 23.11.2006, M.O. Nr. 189-192/893 din
15.12.2006 [în continuare LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU 2007].
În trecut, cu excepþia CSJ ºi Curþii Constituþionale, MJ distribuia mijloacele financiare
instanþelor judecãtoreºti ºi exercita controlul gestionãrii lor. IRJ PENTRU MOLDOVA 2002
p. 19. Însã, începînd cu 1 ianuarie 2004, fiecare curte de apel îºi gestioneazã de sine
stãtãtor fondurile alocate. LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2004, Anexa Nr. 1, Legea
Nr. 474-XV din 27.11.2003, M.O. Nr. 243/970 din 11.12.2003, LOJ art. 39(1)(k).
Începînd cu 1 ianuarie 2005, judecãtoriile ordinare au aceeaºi autoritate. LEGEA
BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2005, Anexa Nr. 1, Legea Nr. 373-XV din 27.11.2004, M.O.
Nr. 224-225/978 din 05.12.2003, LOJ art. 27(1)(n). Aceste schimbãri au fost cît se
poate de benefice, permiþîndu-le preºedinþilor instanþelor sã direcþioneze mijloacele
financiare în domeniile în care ei considerã cã aceasta este cel mai necesar. Drept
rezultat, conform unui intervievat, 70% din instanþele judecãtoreºti au început sã-ºi
înlocuiascã echipamentul ºi sã-ºi renoveze sediile. Indiferent dacã acest procentaj
este corect sau nu, echipa de evaluare a observat cã preºedinþii multor instanþe
judecãtoreºti într-adevãr au procurat calculatoare ºi au demarat proiecte de renovare
a clãdirilor. În unele instanþe cu posturi vacante de judecãtor, MJ s-a opus folosirii
fondurilor alocate pentru salariile judecãtorilor în alte scopuri.
Preºedintele CSJ ºi al Curþii Constituþionale sunt responsabili de gestionarea
mijloacelor financiare alocale instanþelor respective. LCSJ art. 7(1)(j); LCC art. 8(2).
În pofida capacitãþii sporite a instanþelor judecãtoreºti de a influenþa sumele de mijloace
financiare pe care Parlamentul le alocã pentru activitatea lor ºi de a exercita control
asupra gestionãrii mijlloacelor respective, majoritatea intervievaþilor au încuviinþat cã
sumele alocate rãmîn a fi insuficiente. De exemplu, instanþele adeseori nu dispun de
mijloace suficiente pentru a cita martorii prin scrisori recomandate sau pentru a obþine
opiniile experþilor. Mulþi judecãtori au relatat cã ei îºi utilizeazã calculatoarele personale
la serviciu ºi suportã singuri cheltuielile pentru hîrtie ºi cartuº. Preºedintele unei
instanþe a relatat cã vor începe încãlzirea sediului instanþei mai tîrziu în iarnã, pentru
a economisi bani. Într-o altã instanþã de judecatã, renovãrile erau finanþate de cãtre
sponsori, adicã persoane particulare sau companii, practicã care provoacã îngrijorãri
în ceea ce priveºte independenþa ºi imparþialitatea judecãtoreascã.
Deºi suma totalã alocatã instanþelor judecãtoreºti din Moldova a crescut constant ºi
mai mult de patru ori din 2002, ca procentaj din totalul bugetului de stat a rãmas
relativ constantã. Tabelul de mai jos demonstreazã aceste tendinþe:
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BUGETELE INSTANÞELOR DE JUDECATÃ ÎN MOLDOVA, 2002-2007,
MILIOANE MDL

Notã:
* - Bugetul total al instanþelor judecãtoreºti, precum ºi bugetele instanþelor
judecãtoreºti calculate ca % din bugetul de stat total ºi din Produsul Intern Brut
[în continuare PIB] exclud sumele alocate Curþii Constituþionale.
** - În acest tabel, leul moldovenesc este convertit la echivalentul aproximativ
al dolarului SUA la rata medie de schimb valutar în vigoare pe parcursul anului
respectiv (pentru 2007, pe parcursul lunii ianuarie), dupã cum este afiºat pe
pagina de Internet a Bãncii Naþionale Moldovei (http://www.bnm.org).
*** - PIB-ul pentru 2007 reprezintã pronosticul Guvernului.
Sursa: LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU 2002, Anexa Nr. 1, Legea. Nr.
681-XV din 27.11.2001, M.O. Nr. 152-154/1223 din 13.12.2001, dupã
cum a fost amendatã; LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU 2003, Anexa Nr. 1,
Legea Nr. 1463-XV din 15.11.2002, M.O. Nr. 166-168/1280 din
10.12.2002, dupã cum a fost amendatã; LEGEA BUGETULUI DE STAT PENTRU
2004, Anexa Nr. 1, dupã cum a fost amendatã; LEGEA BUGETULUI DE STAT
PENTRU 2005, Anexa Nr. 1, Legea Nr. 373-XV 11.11.2004, M.O. Nr. 224225/978 din 5.12.2004, dupã cum a fost amendatã; LEGEA BUGETULUI DE
STAT PENTRU 2006, Anexa Nr. 1, Legea Nr. 291-XVI din 16.11.2005, M.O.
Nr. 164-167/810 din 9.12.2005, dupã cum a fost amendatã; LEGEA
BUGETULUI DE STAT PENTRU 2007, Anexa Nr. 1.
54

Factorul 11: Salarizarea adecvatã a judecãtorilor
Salariile judecãtorilor sunt în general suficient de mari pentru a atrage ºi a
pãstra judecãtori bine calificaþi, permiþîndu-le sã-ºi întreþinã familia ºi sã
trãiascã într-un mediu suficient de sigur, fãrã a fi nevoie sã recurgã la alte
surse de venit.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Cu toate cã Parlamentul a mãrit salariile judecãtorilor, ele rãmîn în continuare
insuficiente pentru a le permite judecãtorilor sã-ºi întreþinã familiile ºi sã trãiascã
într-un mediu suficient de sigur, astfel fãcînd dificilã atragerea ºi menþinerea
judecãtorilor calificaþi. Mai mult, autoritãþile locale rar îºi îndeplinesc obligaþia
de a asigura judecãtorii cu locuinþã.

Analizã/Date generale:
Înainte de adoptarea în 2005 a Legii cu privire la salarizare, retribuþia unui judecãtor
era alcãtuitã din salariul de bazã ºi diferite sporuri la acest salariu. Salariile de bazã
constituiau un procentaj fix din salariul de bazã al Preºedintelui Republicii Moldova.
Judecãtorii de asemenea beneficiau de sporuri la salariu pentru grad de calificare (a
se vedea Factorul 15 mai jos), vechime în muncã, cunoaºterea a douã sau mai
multe limbi ºi deþinerea unui titlu ºtiinþific. A se vedea în general IRJ PENTRU MOLDOVA
2002 p. 21.
În 2005, Parlamentul a aprobat mãrirea salariilor judecãtorilor în douã etape (o mãrire
urma sã fie efectuatã la 1 decembrie 2005 ºi alta la 1 ianuarie 2007). De asemenea,
a simplificat calcularea salariilor judecãtorilor, inclunzînd-i într-o lege generalã care
specificã salariile pentru personalul autoritãþilor publice. A se vedea LEGEA CU PRIVIRE
LA SALARIZARE art. 1, 9, Anexele Nr. 3, 4 ºi 9. În prezent, retribuþia unui judecãtor
constã doar din salariul de bazã ºi sporul pentru gradul sãu de calificare. Id. art. 6(2).
Conform prevederilor în vigoare de la 1 ianuarie 2007, salariile de bazã lunare ale
judecãtorilor ar fi trebuit sã fie dupã cum urmeazã:
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SALARIILE DE BAZÃ

Sursa: LEGEA CU PRIVIRE LA SALARIZARE, Anexele Nr. 3 ºi 4.
Pînã la 1 ianuarie 2007, salariile de bazã ale judecãtorilor constituiau doar 80% din
sumele respective din tabelul de mai sus. Id. art. 36(a). În afarã de salariile de bazã,
judecãtorii beneficiazã de urmãtoarele sporuri lunare:
MÃRIMEA SPORULUI PENTRU GRAD DE CALIFICARE

Sursa: LEGEA CU PRIVIRE LA SALARIZARE, Anexa Nr. 9.
Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2007, salariile lunare ale judecãtorilor urmau sã varieze
între 4.400 MDL (332 dolari SUA) ºi 9.300 MDL (689 dolari SUA).
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Cu toate cã persoanele intervievate au fost de pãrerea cã mãrirea salariilor
judecãtorilor este un pas pozitiv, nici una dintre ele nu a considerat mãrimea salariilor
ca fiind destul de adecvatã. De exemplu, un judecãtor al unei judecãtorii ordinare a
rîs ironic la întrebarea dacã salariile judecãtorilor sunt suficient de mari. Altul a explicat
cã el ºi soþia sa se descurcã cu salariul lui doar din considerentele cã pãrinþii îi asigurã
cu hranã ºi îmbrãcãminte. Alþi judecãtori au menþionat cã mãrirea recentã a salariilor
doar cu puþin a întrecut creºterea costului traiului din ultimii doi ani. Intervievaþii au
caracterizat salariile ca fiind prea mici pentru a asigura un nivel de trai adecvat pentru
judecãtori ºi familiile lor, în special dat fiind statutul lor, responsabilitãþile ºi volumul
de lucru. Un intervievat care predã de mai mult de 15 ani la facultatea de drept a
comentat cã nici unul dintre studenþii sãi cei mai buni nu exprimã vreun interes în a
deveni judecãtor, parþial din cauza salariilor mici. Persoanele intervievate de asemenea
au remarcat o posibilã legãtura între salariile mici ºi corupþie. Totuºi, salariile
judecãtorilor sunt semnicativ mai mari în comparaþie cu salariul mediu al unui angajat,
care în ianuarie 2007 constituia 1,780 MDL (134 USD). A se vedea BIROUL NAÞIONAL
DE STATISTICÃ A REPUBLICII MOLDOVA, INFORMAÞIE OPERATIVÃ CU PRIVIRE LA REMUNERAREA
SALARIAÞILOR ÎN IANUARIE 2007, disponibil la http://www.statistica.md/statistics/dat/931/
ro/renum_salar_ianuarie_2007.pdf. De asemenea, Comisia Internaþionalã a Juriºtilor
(ICJ), a stabilit în 2004 cã, deºi a auzit plîngeri referitor la nivelul de salarizare a
judecãtorilor, care sunt mici dupã standardele europene, combinaþia salariilor de
funcþie cu beneficiile suplimentare la [care] judecãtorii au dreptul le permite sã cîºtige
un trai decent. ICJ, MOLDOVA: THE RULE OF LAW IN 2004 [ICJ, MOLDOVA: SUPREMAÞIA LEGII
ÎN 2004], p. 39 [în continuare ICJ, MOLDOVA SL 2004].
Mai mult, nivelul de salarizare a judecãtorilor reflectã o disparitate între puterea
judecãtoreascã ºi celelalte ramuri ale puterii. Potrivit unui intervievat, Legea cu privire
la salarizare, dupã cum fusese adoptatã iniþial, urma sã prevadã pentru judecãtori
salarii asemãnãtoare cu cele acordate Parlamentului ºi Guvernului. Preºedintele,
însã, a refuzat s-o promulge ºi, dupã adoptarea ei definitivã, salariile pentru sistemul
judecãtoresc au rãmas neschimbate, pe cînd cele prevãzute pentru Parlament ºi
Guvern erau mai mari. Conform Legii cu privire la salarizare, salariul mediu al unui
judecãtor este mai mic decît cei 7.100 MDL (536 dolari USD) achitaþi unui deputat în
Parlament sau ministru din Guvern. A se vedea LEGEA CU PRIVIRE LA SALARIZARE, Anexele
Nr. 2 ºi 3. Mai mult, potrivit unui intervievat, în procesul de reexaminare a legii în
Parlament, CSM nu a avut posibilitatea sã facã lobby pentru tratament egal. În afarã
de diferenþa în salarizare, o persoanã care deþine o funcþie în Parlament sau în Guvern
timp de doi ani va primi o pensie mai mare decît un judecãtor cu vechime în muncã
de 35 de ani. A se vedea LEGEA PRIVIND PENSIILE DE ASIGURÃRI SOCIALE DE STAT, art. 43(1),
(2), Legea Nr.156-XVI din 14.10.1998, M.O. Nr. 111-113/683 din 17.12.1998. Un jurist
de asemenea a comentat cã statul asigurã deputaþii în Parlament cu automobile
ªkoda, dar nu poate achita salarii adecvate judecãtorilor.
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Dupã lege, judecãtorii au de asemenea dreptul la locuinþã cu o anumitã suprafaþã: în
cazul în care un judecãtor nou-numit nu dispune de locuinþã, autoritatea publicã localã
trebuie sã-l asigure fie cu apartament sau cu casã în decursul a 6 luni. LSJ art. 30(1).
Dupã 10 ani de activitate în calitate de judecãtor, acesta are dreptul sã primeascã
locuinþa gratuit în proprietate privatã. Id. art. 30(2). Mai mult, pînã la primirea locuinþei,
judecãtorul are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea unei locuinþe
provizorii în sumã de pînã la salariul sãu de funcþie. Id. art. 30(3). În practicã, marea
majoritate a autoritãþilor locale nu se conformeazã acestor cerinþe din lipsa de mijloace
bãneºti. Conform persoanelor intervievate, aceasta face dificil suplinirea posturilor
vacante de judecãtor. De exemplu, în Bãlþi, unde autoritãþile locale nu asigurã
judecãtorii cu locuinþe ºi nici cu bani pentru închiriere, Curtea de Apel avea, în
septembrie 2006, 8 posturi vacante din cele 20 de funcþii de judecãtor autorizate.

Factorul 12: Clãdirile instanþelor de judecatã
Clãdirile instanþelor de judecatã sunt amplasate central ºi sunt uºor de
gãsit, asigurînd un mediu corespunzãtor ºi dispunînd de infrastructura
adecvatã pentru înfãptuirea actului de justiþie.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Clãdirile multor instanþe de judecatã nu dispun de un numãr suficient de sãli de
judecatã ºi sãli de deliberare, astfel încît mulþi judecãtori desfãºoarã ºedinþele
în birourile lor. Deºi majoritatea clãdirilor instanþelor de judecatã necesitã a fi
renovate, preºedinþii instanþelor au început sã-ºi foloseascã autoritatea de a
administra bugetul instanþelor lor ºi, astfel, a începe renovarea clãdirilor
instanþelor.

Analizã/Date generale:
În general, în Moldova instanþele de judecatã îºi au sediile convenabil amplasate în
zonele centrale ale oraºelor ºi orãºelelor ºi sunt relativ uºor de gãsit. Marea majoritate
a clãdirilor sunt, însã, vechi ºi, dupã cum s-a menþionat în cadrul interviurilor, toate,
cu excepþia uneia dintre cele douã clãdiri ale CSJ de pe strada Kogãlniceanu din
Chiºinãu, au nevoie de reparaþie. Odatã cu obþinerea de cãtre preºedinþii instanþelor
de judecatã a controlului asupra bugetelor instanþelor lor (a se vedea Factorul 11 mai
sus), mulþi dintre ei au folosit o parte din mijloacele bãneºti pentru renovarea clãdirilor
instanþelor. Însã multe rãmîn încã de fãcut. De exemplu, cu toate cã reparaþie s-a
fãcut în toate sãlile de judecatã ale Curþii de Apel Chiºinãu, etajele 3 ºi 4, unde se
aflã birourile judecãtorilor, au rãmas nerenovate. Judecãtori de la diverse instanþe de
judecatã au relatat cã ei îºi folosesc mijloacele bãneºti proprii, sau obþinute de la
sponsori, pentru a-ºi renova birourile. Dupã cum s-a remarcat în Raportul de
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monitorizare a ºedinþelor de judecatã, atmosfera generalã în instanþele de judecatã
din mun. Chiºinãu este departe de a a fi solemnã ºi demnã. OSCE, RAPORT PRIVIND
MONITORIZAREA ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ 17.
Dupã declararea independenþei Moldovei în 1991, multe din clãdirile ce aparþinuserã
Partidului Comunist au fost transformate în sedii ale instanþelor de judecatã, în special
în Chiºinãu. Deoarece clãdirile respective nu fuseserã iniþial construite ca sedii pentru
instanþe de judecatã, ele nu dispun de suficiente sãli de judecatã ºi sãli de deliberare.
De exemplu, Judecãtoria sectorului Centru din Chiºinãu dispune de o singurã salã
de judecatã la 19 judecãtori (inclusiv 1 judecãtor de instrucþie), Judecãtoria sectorului
Buiucani din Chiºinãu are 2 sãli de judecatã la 19 judecãtori (inclusiv 2 judecãtori de
instrucþie), Judecãtoria sectorului Ciocana din Chiºinãu are 2 sãli de judecatã la 15
judecãtori (inclusiv 2 judecãtori de instrucþie), iar Judecãtoria Orhei are o salã de
judecatã la 8 judecãtori (inclusiv un judecãtor de instrucþie). La Curtea de Apel Chiºinãu
situaþia este într-o oarecare mãsurã mai bunã, aceasta dispunînd de 10 sãli de
judecatã la 35 de judecãtori. În tabelul de mai jos este prezentat numãrul funcþiilor de
judecãtor autorizate (inclusiv de judecãtor de instrucþie, dar cu excluderea celor de
judecãtor-asistent) ºi numãrul de sãli de judecatã la diferite nivele ale sistemului
judecãtoresc.
NUMÃRUL DE SÃLI DE JUDECATÃ

Sursa: Date compilate de MJ
Din cauza numãrului redus de sãli de judecatã, judecãtorii multor judecãtorii ordinare
desfãºoarã ºedinþele în birourile lor care sunt prea mici ca toþi participanþii la proces
sã încapã confortabil în ele, sã nu mai vorbim despre public sau mijloacele de
informare în masã. Raportul de monitorizare a sedinþelor de judecatã a confirmat cã
judecãtorii adeseori judecã cauzele în birourile lor datoritã numãrului insuficient de
sãli de judecatã. OSCE, RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ 17. Totuºi,
judecãtorii unor instanþe de judecatã desfãºoarã ºedinþele de judecatã în birourile
lor, chiar dacã existã suficiente sãli de judecatã. De exemplu, deºi Judecãtoria
economicã de circumscripþie se zice cã dispune de suficiente sãli de judecatã (deºi
acestea necesitã a fi reparate), judecãtorii instanþei respective oricum foarte des
desfãºoarã ºedinþele de judecatã în birourile lor, în special dacã sunt puþini participanþi
la ºedinþã.O astfel de practicã poate avea un ºir de rezultate nedorite, inclusiv
aglomeraþie, procurorul ºi avocatul aflîndu-se într-o parte a biroului, iar partea vãtãmatã
ºi inculpatul  în cealaltã parte a biroului, în apropiere unul de altul. Id. Un alt rezultat
al acestei practici poate fi sindromul justiþiei de birou, care se caracterizeazã prin
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încãlcarea solemnitãþii, formalitãþii ºi a garanþiilor procedurale. Cu toate cã ºi într-o
salã de judecatã atenþia poate fi uneori distrasã de diferite glume, sunete de telefon
º.a., probabilitatea lor este mai mare în intimitatea biroului unui judecãtor. Id. p. 17.
Judecãtorii de asemenea au menþionat despre necesitatea de a avea intrare separatã
pentru judecãtori în clãdirea instanþei de judecatã, ceea ce le-ar permite sã evite
contactul cu pãrþile litigante. În afarã de aceasta, clãdirile instanþelor de multe ori nu
dispun de încãperi unde avocaþii ar putea sã se întîlneascã în mod privat cu clienþii
lor, sau de toalete suficiente pentru public. Într-un incident elocvent, un martor în
vîrstã care venise de peste hotare pentru a depune mãrturii în faþa unei judecãtorii
ordinare [din Chiºinãu], a trebuit sã ridice ºi sã coboare cîteva etaje în cãutarea unei
toalete, pînã cînd, în sfîrºit, cineva a descuiat uºa unei toalete, ce pãrea sã fie
accesibilã doar pentru angajaþii instanþei de judecatã. Id. p. 18.

Factorul 13: Protecþia judecãtorilor
Sunt alocate suficiente resurse pentru protecþia judecãtorilor împotriva
unor ameninþãri, cum ar fi cele de hãrþuire, atac sau omor.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Majoritatea sediilor instanþelor de judecatã au doar cîte un colaborator al poliþiei
judecãtoreºti care asigurã paza. Poliþia judecãtoreascã rar controleazã accesul
în clãdire. Deºi cazurile de ameninþare a judecãtorilor nu sunt frecvente, ei sunt
rar protejaþi de cãtre poliþie atunci cînd sunt ameninþaþi.

Analizã/Date generale:
Cu toate cã Constituþia ºi diverse legi au prevãzut crearea de cãtre Ministerul Afacerilor
Interne a organelor de poliþie judecãtoreascã care sã asigure paza în sediile instanþelor
de judecatã, poliþia judecãtoreascã a fost creatã doar în 2003. A se vedea CONST. art.
121(3); LOJ art. 50(1)-(2); LCSJ art. 26(1)-(2); LJE art. 29. Conform prevederilor ce
intrã în vigoare la 10 mai 2007, poliþia judecãtoreascã se va subordona MJ, ºi nu MA,
ºi va avea responsabilitãþi suplimentare. LOJ art. 50; MODIFICÃRILE DIN 2006 art. I(17),
VI(2). Poliþia judecãtoreascã se supune indicaþiilor preºedinþilor instanþelor
judecãtoreºti. LOJ art. 50(3)(g); LCSJ art. 26(3).
Majoritatea intervievaþilor ºi-au exprimat nemulþumirea în legãturã cu lipsa de securitate
în sediul instanþeler judecãtoreºti. Nici o instanþã, inclusiv CSJ, nu dispune de suficientã
poliþie judecãtoreascã. Majoritatea instanþelor dispun doar de cîte un colaborator al
poliþiei judecãtoreºti de serviciu în orice moment. Un judecãtor s-a referit la poliþia
judecãtoreascã ca fiind practic invizibilã. În cazul cînd mai mult decît un poliþist este
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pus în serviciul unei instanþe de judecatã, ceilalþi acordã uneori ajutor la executarea
hotãrîrilor judecãtoreºti. Ei nu verificã oamenii care intrã în sediul instanþei ºi oricine
poate intra liber în biroul unui judecãtor. Totuºi, în timpul proceselor penale, inculpatul
arestat este adeseori însoþit de poliþie înarmatã ºi, în sala de judecatã, este þinut dupã
gratii. Deºi la CSJ este un detector de metale, acesta se pare cã nu este folosit.
Judecãtoria militarã, pe de altã parte, dispune de un serviciu de pazã militarã pus la
dispoziþia sa de MA care se subordoneazã preºedintelui Judecãtoriei militare. Necesarul
personalului de pazã se stabileºte de cãtre MA de comun acord cu MJ. LJM art. 26.
Judecãtorii, membrii familiilor lor ºi averea acestora se aflã sub protecþia statului.
LSJ art. 27(1). Ca rãspuns la cererea unui judecãtor sau preºedinte al unei instanþe
judecãtoreºti, organele de drept sunt obligate sã ia mãsurile de rigoare pentru a
asigura securitatea judecãtorului, a membrilor familiei lui ºi a integritãþii bunurilor
acestora. Id. În practicã, conform persoanelor intervievate, judecãtorii, dacã ºi sunt
ameninþaþi, aceasta se întîmplã rar. În cazurile cînd ei erau ameninþaþi, totuºi, nimic
nu se întreprindea la cererea lor de a li se asigura protecþia. Nici MJ ºi nici CSM nu
au putut pune la dispoziþia echipei de evaluare date statistice privind cazurile de
ameninþare a judecãtorilor sau de asigurare a protecþiei lor.

IV. Garanþii structurale
Factorul 14: Garantarea perioadei de încadrare în funcþie
Judecãtorii de nivel înalt sunt numiþi pentru mandate fixe care sã garanteze
menþinerea în funcþie pînã la vîrsta pensionãrii sau pînã la expirarea unui
mandat determinat care sã aibã duratã considerabilã.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Dupã o numire iniþialã pe un termen de 5 ani, judecãtorii din judecãtoriile ordinare
sunt eligibili pentru a fi numiþi în funcþie pînã la atingerea vîrstei obligatorii de
pensionare de 65 de ani. Judecãtorii instanþelor de nivel superior sunt numiþi în
funcþie pînã la atingerea vîrstei obligatorii de pensionare. Din 2001, cel puþin de
douã ori un numãr considerabil de judecãtori nu au fost numiþi în funcþie pînã la
atingerea vîrstei obligatorii de pensionare, ceea ce a dus la apariþia suspiciunilor
precum cã viziunile politice ale judecãtorilor sau fidelitatea faþã de partidul de
guvernãmînt sunt factori importanþi la luarea unor astfel de decizii. Judecãtorii
Curþii Constituþionale sunt numiþi pentru nu mai mult de douã mandate fixe de 6
ani.
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Analizã/Date generale:
Judecãtorii din judecãtoriile ordinare ºi din judecãtoriile specializate se numesc în
funcþie iniþial pe un termen de 5 ani, dupã care pot fi numiþi din nou în funcþie pînã la
atingerea vîrstei obligatorii de pensionare de 65 de ani. CONST. art. 116(2); LSJ art.
11(1). Înainte de numirea în funcþie a unui judecãtor pînã la vîrsta de pensionare, el
este supus atestãrii, care este administratã de Colegiul de calificare (a se vedea
Factorul 15 mai jos) ºi CSM îi propune candidatura pentru numire în funcþie
Preºedintelui Republicii Moldova. LCCAJ art. 23(3)(b); LSJ art. 11(1), 13(1). Dat fiind
cã judecãtorii curþilor de apel ºi ai CSJ trebuie sã aibã o vechime mai mare de 5 ani
în funcþia de judecãtor pentru a putea fi numiþi în funcþiile respective (a se vedea
Factorul 1 mai sus), ei sunt numiþi doar pînã la atingerea vîrstei obligatorii de
pensionare de 65 de ani. LSJ art. 6(3), LCSJ art. 6(3),10. Judecãtorii asistenþi ai CSJ
trebuie sã aibã o vechime în magistraturã de 7 ani pentru a fi numiþi în funcþie. Id. art.
19.
Pe perioada exercitãrii funcþiei, judecãtorii sunt inamovibili, potrivit legii. CONST. art.
116(1); a se vedea de asemenea LSJ art. 18(1); LCC art. 14(1); LJE art. 21; LJM art.
20. Ei pot, desigur, fi destituiþi din funcþie pentru încãlcãri disciplinare, dupã cum se
descrie în Factorul 17 mai jos. Judecãtorul poate fi transferat la o altã instanþã de
judecatã pe un termen nelimitat, însã doar cu acordul sãu. LSJ art. 20.
Conform persoanelor intervievate, judecãtorii numiþi pe un termen iniþial de 5 ani
sunt mai vulnerabili la influenþa puterii executive, din dorinþa de a fi numiþi pînã la
atingerea vîrstei de pensionare. Din 2001 pînã la mijlocul anului 2002, CSM a propus
150 de judecãtori pentru numire în funcþie pînã la atingerea plafonului de vîrstã, unii
dintre care continuau sã lucreze timp de mai mult de un an dupã expirarea termenului
iniþial de 5 ani. În cele din urmã, Preºedintele a numit 113 candidaturi ºi a respins 37.
IRJ PENTRU MOLDOVA 2002, p. 25. Aceste evenimente, denumite concedierea
judecãtorilor, au avut un impact semnificativ asupra judecãtorilor, trezindu-le suspiciuni
în privinþa puterii executive ºi predispunîndu-i mai tare influenþei din partea acesteia.
Un alt eveniment semnificativ care a sporit vulnerabilitatea judecãtorilor a fost
reorganizarea instanþelor de judecatã, în baza modificãrilor Constituþiei de la sfîrºitul
anului 2002. LEGE PENTRU MODIFICAREA CONSTITUÞIEI R. MOLDOVA, Legea Nr. 1471-XV din
21.11.2002, M.O. Nr. 169/1294 din 12.12.2002. Potrivit modificãrilor respective, a
fost lichidat unul dintre nivelele instanþelor de judecatã  tribunalele, ºi create cinci
curþi de apel. Ceea ce de fapt a avut loc a fost lichidarea unicii Curþi de Apel ºi redenumirea tribunalelor în curþi de apel. Dintre judecãtorii tribunalelor, unii, însã, nu
toþi, au fost numiþi la curþile de apel care au înlocuit tribunalele. La curþile de apel au
fost numiþi chiar ºi unii dintre judecãtori incompetenþi. Persoanele intervievate au
opinat cã, drept criteriu de numire a judecãtorilor au servit viziunile lor politice ºi nu
competenþa lor ca judecãtori.
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Preºedinþii ºi vicepreºedinþii judecãtoriilor ordinare ºi curþilor de apel sunt numiþi în
funcþie pe un termn de 4 ani ºi pot deþine funcþiile respective pe durata a cel mult
douã mandate succesiv. LOJ art. 16(3). Preºedintele ºi vicepreºedinþii CSJ de
asemenea sunt numiþi în funcþie pe un termen de 4 ani, însã legea nu limiteazã
numãrul de mandate succesive pe durata cãrora ei pot deþine funcþiile respective.
LCSJ art. 9. Înainte de numirea unui judecãtor în funcþia de preºedinte sau
vicepreºedinte, el/ea este supus atestãrii administratã de Colegiul de calificare, iar
CSM trebuie sã-i propunã candidatura pentru numire în funcþie Preºedintelui Republicii
Moldova. LCCAJ art. 23(3)(c); LOJ art. 16(3). A se vedea Factorul 15 mai jos pentru
detalii suplimentare.
Judecãtorii Curþii Constituþionale sunt numiþi pentru un mandat de 6 ani, pe durata
cãruia ei sunt inamovibili, independenþi ºi se supun numai Constituþiei. CONST. art.
136(1), 137. Ei pot deþine funcþia de judecãtor pe durata a nu mai mult de douã
mandate. LCC art. 5(2). Limita de vîrsta pentru numire în funcþia de judecãtor al
Curþii Constituþionale este de 70 de ani. Id. art. 11(2).

Factorul 15: Criterii obiective de promovare
în cadrul justiþiei
Judecãtorii sunt promovaþi în cadrul sistemului instanþelor pe baza unor
criterii obiective, cum ar capacitatea, integritatea ºi experienþa.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: D

Promovarea judecãtorilor prin numirea în funcþia de preºedinte sau
vicepreºedinte al unei instanþe de judecatã, promovarea în funcþia de judecãtor
într-o instanþã de judecatã ierarhic superioarã sau conferirea unui grad de
calificare mai înalt  toate necesitã atestarea din partea Colegiului de calificare,
însã legea nu specificã criterii clare ºi obiective pentru promovare. Din 2005,
CSM are autoritate sporitã asupra numirii preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor
instanþelor ºi promovãrii judecãtorilor în instanþe ierarhic superioare. Cu toate
acestea, unii intervievaþi au în continuare suspiciuni referitor la faptul dacã
consideraþiile politice ºi nepotismul joacã un rol în luarea deciziilor cu privire la
promovarea în funcþie.

Analizã/Date generale:
Promovarea judecãtorilor poate avea loc în trei moduri: numirea în funcþia
administrativã de preºedinte sau vicepreºedinte al unei instanþe de judecatã; numirea
în funcþie într-o instanþã de judecatã ierarhic superioarã; sau conferirea unui grad de
calificare mai înalt (care poate avea loc în legãturã cu celelalte douã moduri de
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promovare). Toate trei moduri de promovare necesitã atestarea din partea Colegiului
de calificare. LSJ art. 13; LCCAJ art. 23(3). Atestarea este un proces prin care Colegiul
examineazã calificarea profesionalã, integritatea ºi performanþa judecãtorului, în baza
informaþiilor furnizate de cãtre preºedintele instanþei sale sau de cãtre un membru al
CSM (sau, în cazul preºedintelui unei instanþe, de cãtre preºedintele instanþei ierarhic
superioare). LCCAJ art. 24.
Colegiul de calificare atesteazã judecãtorii propuºi pentru numire în funcþia de
preºedinte sau vicepreºedinte al unei instanþe de judecatã. Id. art. 23(3)(c).
Preºedintele Republicii Moldova numeºte preºedinþii ºi vicepreºedinþii judecãtoriilor
ordinare, curþilor de apel, judecãtoriilor economice ºi Judecãtoriei militare pe un termen
de 4 ani, la propunerea CSM. CONST. art. 116(3); LOJ art. 16(3); LCSM art. 4(1)(a);
LJE art. 3(2); LJM art. 13(1), 18(2). Modificãrile efectuate în 2005 la Legea privind
organizarea judecãtoreascã au redus competenþa Preºedintelui Republicii Moldova
de a numi preºedinþii ºi vicepreºedinþii instanþelor de judecatã. În prezent, Preºedintele
trebuie sã dea urmare propunerii parvenite de la CSM în decurs de 30 de zile (sau 45
de zile, în cazul apariþiei unor circumstanþe care necesitã o examinare suplimentarã).
LOJ art. 16(5). Mai mult, Preºedintele poate respinge candidatura propusã numai în
cazul depistãrii unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcþia
respectivã, de încãlcare a legislaþiei de cãtre acesta sau de încãlcare a procedurilor
legale de selectare ºi promovare a lui. Preºedintele trebuie sã aducã la cunoºtinþa
CSM motivele respingerii candidaturii. Id. art. 16(4). În cazul în care CSM propune o
candidaturã repetat, Preºedintele trebuie sã numeascã candidatul respectiv în termen
de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate. Id. art. 16(5). Preºedintele,
vicepreºedinþii (care deþin funcþia de preºedinþi ai colegiilor) ºi vicepreºedinþii colegiilor
CSJ sunt, însã, numiþi în funcþie de Parlament, toþi pe un termen de 4 ani, de asemenea
la propunerea CSM. CONST. art. 116(4); LCSJ art. 9. Parlamentul trebuie de asemenea
sã dea urmare propunerii de numire în funcþie în decurs de 30 de zile (sau 45 de zile,
în cazul apariþiei unor circumstanþe care necesitã o examinare suplimentarã) ºi poate
respinge candidatura propusã numai în cazul depistãrii unor probe incontestabile de
incompatibilitate a candidatului cu funcþia respectivã, de încãlcare a legislaþiei de
cãtre acesta sau de încãlcare a procedurilor legale de selectare ºi promovare a lui, în
baza opiniei Comisiei Juridice a Parlamentului, caz în care Preºedintele sau
Parlamentul va informa CSM. LCSJ art. 9. Nu existã însã nici o prevedere care i-ar
cere Parlamentului sã numeascã în funcþia de preºedinte sau vicepreºedinte al CSJ
candidatura propusã repetat de CSM. Id. art. 9(2). Spre deosebire de sistemul
judecãtoresc, judecãtorii Curþii Constituþionale îºi aleg singuri preºedintele. LCC art.
7(1); CJC art. 5(a).
Calificarea necesarã pentru numirea judecãtorilor în instanþele superioare este
descrisã în Factorul 1. Preºedintele Republicii Moldova numeºte judecãtorii curþilor
de apel, inclusiv ai Curþii de Apel Economice, precum ºi a judecãtorilor asistenþi de la
CSJ la propunerea CSM. CONST. art. 116(2); LSJ art. 11(1); LCSM art. 4(1)(a); LJE
art. 3(2), 21; LCSJ art. 19. Promovarea se face pe bazã de concurs ºi, conform
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prevederilor în vigoare din 10 noiembrie 2006, criteriile principale de promovare a
unui judecãtor sunt experienþa de muncã ºi frecventarea cursurilor de FJC. LSJ art.
20(1), (3). Dupã cum s-a menþionat la Factorul 2 mai sus, modificãrile efectuate în
2005 la LSJ au redus competenþa Preºedintelui la numirea judecãtorilor. Prevederile
în cauzã sunt în esenþã identice cu cele ce reglementeazã numirea preºedinþilor ºi
vicepreºedinþilor instanþelor de judecatã, dupã cum a fost descris în paragraful
precedent. A se vedea LSJ art. 11(3)-(5). Parlamentul numeºte judecãtorii CSJ, de
asemenea la propunerea CSM. CONST. art. 116(4); LSJ art. 11(2). Procedura de numire
este iarãºi identicã cu cea de numire a preºedintelui ºi vicepreºedinþilor CSJ, descrisã
în paragraful precedent.
Judecãtorilor li se conferã grade de calificare în baza funcþiei lor, vechimii în muncã
ºi nivelului de experienþã profesionalã. Colegiul de calificare conferã primele 5 grade
de calificare (de la 5 la 1), iar gradul superior de calificare se conferã de cãtre
Preºedintele Republicii Moldova. LCCAJ art. 27(2). Persoanele numite pentru prima
datã în funcþia de judecãtor susþin atestarea în termen de 6 luni de la numire. Id. art.
23(1). Pe lîngã întrunirea celorlalte cerinþe pentru obþinerea unui grad de calificare
mai înalt, judecãtorul trebuie sã fi deþinut gradul actual o anumitã perioadã minimã
de timp, termen ce variazã de la 2 la 5 ani, pentru a avea dreptul sã i se confere un
grad mai înalt. Id. art. 29(1). Judecãtorilor care au dat dovadã de o înaltã
profesionalitate, care au titluri ºtiinþifice sau alte merite li se poate conferi grad de
calificare peste o treaptã, însã aceasta poate avea loc cel mult de douã ori în cariera
unui judecãtor. Id. art. 29(3). În cazul cînd un judecãtor este promovat în funcþie, el
deja trebuie sã deþinã, sau sã i se confere, în momentul promovãrii, un grad de
calificare corespunzãtor funcþiei. Cu excepþia judecãtorilor care deþin gradul superior
de calificare, ceilalþi judecãtori trebuie sã-ºi demonstreze eligibilitatea pentru un grad
de calificare potrivit funcþiei lor, fiind supuºi atestãrii o datã la 3 ani. A se vedea Id.
art. 23(2), 25(2). Propunerea de conferire a gradului de calificare superior trebuie sã
fie înaintatã de cãtre CSM Preºedintelui Republicii Moldova. LCSM art. 21(6). În
tabelul ce urmeazã sunt prezentate pe scurt cerinþele pentru obþinerea gradelor de
calificare:
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GRADELE DE CALIFICARE

Sursa: LCCAJ art. 27, 29; LCC art. 21, 35(5).
Examenele de capacitate pentru conferirea gradelor de calificare sunt organizate de
douã ori pe an. LCCAJ art. 17(2). Informaþia despre data ºi locul desfãºurãrii
examenului se difuzeazã de cãtre Colegiul de calificare prin intermediul mijloacelor
de informare în masã ºi prin Internet cu cel puþin 60 de zile înainte de data stabilitã.
Id. Examenul propriu-zis constã din probe orale ºi scrise. Id. art. 20(1). Proba oralã
include întrebãri din dreptul civil ºi procesual civil, dreptul penal ºi procesual penal,
dreptul administrativ, dreptul constituþional, dreptul muncii, referitor la statutul
judecãtorului ºi organizarea judecãtoreascã. Id. art. 20(1)(a). Proba scrisã implicã
întocmirea a douã acte procesuale, cu soluþionarea speþelor concrete. Id. art. 20(1)(b).
Hotãrîrile Colegiului de calificare ºi documentele de confirmare se înainteazã CSM
pentru validare. Id. art. 25(6). Hotãrîrile sale pot de asemenea fi contestate la CSM.
LCSM art. 22.
Un judecãtor s-a plîns cã judecãtorii nu dispun de timp suficient pentru a se pregãti
pentru examenul de conferire a gradelor de calificare ºi a criticat procedura ca fiind
neloialã. În practicã, la proba oralã este testatã memorarea de cãtre judecãtori a
anumitor articole din legi. Fiecare judecãtor alege cîte un bilet care conþine 5 întrebãri
ºi apoi începe imediat sã le rãspundã.
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Persoanele intervievate au criticat lipsa unor criterii clare ºi obiective de selectare a
preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor instanþelor de judecatã, a judecãtorilor pentru
promovare la instanþe de judecatã superioare ºi de conferire a gradelor de calificare.
Aceasta, plus lipsa de transparenþã, alimenteazã suspiciunile privind temeiurile pentru
luarea unor astfel de decizii, unii dintre intervievaþi sugerînd cã nepotismul sau viziunile
politice ale judecãtorului joacã un rol important. Un jurist chiar a afirmat cã este
necesar de a da mitã pentru a deveni preºedinte sau vicepreºedinte al unei instanþe
de judecatã. Potrivit vicepreºedintelui unei instanþe de judecatã, numirea în funcþia
de preºedinte sau vicepreºedinte depinde de susþinerea unui examen al cunoºtinþelor
teoretice, însã nu ºi al astfel de aspecte ca abilitãþile organizaþionale, gestionarea
financiarã ºi efectuarea procurãrilor  cunoºtinþe care sunt relevante mai ales acum
cînd preºedinþii instanþelor de judecatã gestioneazã bugetele instanþelor lor. Întradevãr, cîþiva intervievaþi au opinat cã CSM trebuie sã numeascã direct preºedinþii ºi
vicepreºedinþii instanþelor de judecatã, fãrã a propune candidaturile lor Preºedintelui
sau Parlamentului, deoarece CSM cunoaºte mai bine care dintre judecãtori dispun
de abilitãþile administrative necesare.

Factorul 16: Imunitatea judecãtorului pentru acþiunile
sale în calitate oficialã
Judecãtorul se bucurã de imunitate pentru acþiunile sale în calitate oficialã.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa:E

Judecãtorii se bucurã de imunitate largã în ceea ce priveºte rãspunderea civilã,
penalã ºi administrativã, precum ºi arestul sau urmãrirea penalã, ºi imunitatea
lor este respectatã în practicã. Însã în 2006 Parlamentul a adoptat niºte prevederi
legislative care impun tragerea la rãspundere personalã a judecãtorilor pentru
despãgubirile stabilite în cauzele de la CtEDO ºi ca rezultat al încãlcãrii drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale.

Analizã/Date generale:
Judecãtorii se bucurã de imunitate largã în ceea ce priveºte rãspunderea civilã, penalã
ºi administrativã, precum ºi arestul sau urmãrirea penalã. Persoanele intervievate
au relatat uniform cã imunitatea judecãtorilor este respectatã în practicã.
Dupã lege, judecãtorul în general nu poate fi tras la rãspundere pentru opinia sa exprimatã
în timpul exercitãrii funcþiilor sale legale sau pentru hotãrîrea pronunþatã în capacitatea
sa legalã, cu excepþia cazurilor cînd este stabilitã vinovãþia sa de abuz criminal. LSJ art.
19(3). Judecãtorii Curþii Constituþionale de asemenea au imunitate faþã de tragerea la
rãspundere juridicã pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului. LCC
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art. 13(2). Cu toate acestea, partea vãtãmatã nu rãmîne fãrã despãgubire. Statul rãspunde
patrimonial pentru prejudiciile sau daunele cauzate prin erorile sãvîrºite în procesele de
judecatã de instanþele judecãtoreºti. CONST. art. 53(2).
Ca rãspuns la numãrul sporit de cazuri în care CtEDO a stabilit încãlcarea de cãtre
Republica Moldova a Convenþiei Europene (a se vedea Factorul 7 mai sus),
Parlamentul a modificat în 2006 Legea cu privire la Agentul guvernamental pentru a
permite impunerea rãspunderii personale oricui, inclusiv ºi judecãtorilor sau
procurorilor care sunt responsabili pentru adoptarea unei astfel de hotãrîri, fie cu
intenþie sau din culpã gravã. LEGEA CU PRIVIRE LA AGENTUL GUVERNAMENTAL art. 17(1)-(2).
Tragerea la rãspundere se aplicã atît în cazul cînd plata despãgubirilor se stabileºte
prin acord de soluþionare pe cale amiabilã a cauzei, cît ºi atunci cînd plata sumelor
respective este stabilitã prin hotãrîrea CtEDO. Id. Agentul guvernamental trebuie sã
informeze Procurorul General ºi CSM despre toate astfel de cazuri în termen de 30
de zile, iar Procurorul General poate iniþia o acþiune în regres împotriva judecãtorului
privind restituirea sumelor în termen de 1 an de la data achitãrii lor de cãtre stat. Id.
art. 17(3)-(4).
Parlamentul a extins rãspunderea personalã mai presus de cauzele judecate de
CtEDO odatã cu efectuarea modificãrilor la LSJ, în vigoare din 10 noiembrie 2006,
care prevede repararea prejudiciilor cauzate drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
ale omului, garantate de Constituþie ºi de tratatele internaþionale la care Republica
Moldova este parte. LSJ art. 21/1. În cazul în care statul plãteºte despãgubiri pentru
astfel de încãlcãri ca urmare a unei hotãrîri judecãtoreºti irevocabile, statul poate
iniþia o acþiune în regres împotriva judecãtorului sau completului de judecãtori care,
prin rea-credinþã sau neglijenþã gravã, au cauzat încãlcãrile respective. Id. art. 21/
1(4), (6). Statul poate, însã, înainta o astfel de acþiune doar cu acordul CSM. Id. art.
21/1(6). În cazul prejudiciilor cauzate drepturilor ºi libertãþilor fundamentale în alte
procese decît penale, partea vãtãmatã poate cere repararea prejudiciilor numai dupã
obþinerea unei hotãrîri judecãtoreºti irevocabile prin care se stabileºte cã prejudiciile
au fost cauzate printr-o faptã sãvîrºitã de judecãtor ºi cã judecãtorul trebuie tras la
rãspundere penalã pentru fapta respectivã. Id. art. 21/1(5). Aceastã cerinþã
suplimentarã de a obþine o hotãrîre definitivã privind rãspunderea penalã înainte ca
judecãtorul sã poatã fi supus rãspunderii personale ce derivã dintr-o cauzã civilã
poate face tragerea la rãspundere personalã mai puþin frecventã în cauzele civile
decît în cauzele penale, unde nu existã nici o cerinþã cu privire la obþinerea unei
hotãrîri irevocabile privind rãspunderea penalã.
Persoanele intervievate s-au arãtat îngrijorate de faptul cã modificarea efectuatã Legii
cu privire la Agentul guvernamental ºi Legii cu privire la statutul judecãtorului ar putea
limita independenþa judecãtorilor. Pe de altã parte, un intervievat a opinat cã aceasta
ar putea avea drept urmare neintenþionatã încurajarea judecãtorilor de a pronunþa
hotãrîri împotriva statului în cauze asemãnãtoare pentru a evita o potenþialã rãspundere
personalã în cazul în care CtEDO adoptã ulterior o hotãrîre adversã. În astfel de cazuri,
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judecãtorii ar putea pronunþã hotãrîri din considerente de protecþie interesului propriu
ºi nu a legii ºi faptelor. Este prea devreme de a stabili cum modificãrile în cauzã (ºi cele
privind tragerea la rãspundere pentru încãlcarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale)
vor fi aplicate în practicã ºi ce impact vor avea ele asupra independenþei judecãtorilor.
Rãspunderea penalã a judecãtorilor de asemenea este destul de limitatã. În exercitarea
funcþiilor sale legale, judecãtorul poate fi pedepsit doar pentru pronunþarea cu bunãºtiinþã a unei hotãrîri, sentinþe, decizii sau încheieri contrare legii. CODUL PENAL art. 307,
Legea Nr. 985-XV din 18.04.2002, M.O. Nr. 128-129/1012 din 13.09.2002, ultimele
modificãri prin Legea Nr. 387-XVI din 08.12.2006, M.O. Nr. 203-206/975 din 31.12.2006
[în continuare CODUL PENAL]. Procurorul General poate iniþia urmãrirea penalã împotriva
judecãtorului chiar ºi pentru o crimã ce nu þine de îndatoririle sale de serviciu, doar cu
acordul CSM ºi al Preºedintelui Republicii Moldova sau, dupã caz, al Parlamentului.
LSJ art. 19(4). Mai mult, în cazul examinãrii propunerii Procurorului General de a se
intenta dosar penal împotriva judecãtorului, CSM trebuie sã adopte o hotãrîre în temeiul
principiului inviolabilitãþii judecãtorului. LCSM art. 23(1).
Judecãtorii au de asemenea o oarecare imunitate faþã de rãspunderea
contravenþionalã, chiar ºi în cazul contravenþiilor ce nu þin de exercitarea funcþiilor lor
de serviciu, cum ar fi depãºirea vitezei sau alte contravenþii rutiere. Pînã la modificarea
în 2001 a LSJ, imunitatea judecãtorilor faþã de contravenþiile administrative era
absolutã. În prezent, însã, judecãtorul poate fi sancþionat administrativ de cãtre instanþa
de judecatã, dar numai cu acordul CSM. LSJ art. 19(6). Mai mult, judecãtorul reþinut
pentru sãvîrºirea unei contravenþii administrative urmeazã a fi eliberat imediat dupã
identificare. Id.
Cîþiva intervievaþi au afirmat cã judecãtorii au prea multã imunitate, ceea ce îi apãrã
efectiv de rãspundere pentru corupþie, de exemplu. Alþii au susþinut cã un nivel înalt de
imunitate este esenþial pentru a apãra independenþa judiciarã. Datã fiind susceptibilitatea
aparentã a judecãtorilor de influenþa puterii executive (a se vedea Factorul 20 mai jos),
este probabil mai bine dacã judecãtorii ar dispune totuºi de mai multã imunitate ºi nu
de una limitatã. În orice caz, legea prevede un mecanism, deºi cam complex, de
ridicare a imunitãþii judecãtorului faþã de rãspunderea penalã. A se vedea LSJ art.
19(4).
Judecãtorilor Curþii Constituþionale (inclusiv judecãtorilor-asistenþi) li se aplicã reguli
întrucîtva diferite. Ei au imunitate faþã de reþinere, arestare, percheziþionare, cu
excepþia cazurilor de infracþiune penalã flagrantã. LCC art. 16(1), 35(6). În cazul în
care judecãtorul este reþinut în flagrant delict, persoana care întreprinde reþinerea
trebuie sã comunice despre aceasta imediat Curþii Constituþionale, care decide asupra
reþinerii judecãtorului în decursul a 24 de ore. CJC art. 10(3). În afarã de aceasta,
judecãtorul nu poate fi judecat pentru comiterea infracþiunilor penale sau contravenþiilor
administrative fãrã încuviinþarea prealabilã a Curþii Constituþionale. LCC art. 16(1). În
cazul în care Curtea încuviinþeazã, judecãtorul va fi judecat de CSJ. Id. art. 16(2).
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Factorul 17: Eliberarea din funcþie a judecãtorilor
ºi sancþiunile disciplinare
Judecãtorii pot fi eliberaþi din funcþie sau sancþionaþi disciplinar doar pentru
abateri stabilite prin lege, printr-un proces transparent, condus dupã criterii
obiective.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: E

Judecãtorii pot fi sancþionaþi disciplinar sau eliberaþi din funcþie din motive
specificate, multe dintre care, însã nu toate, sunt obiective. Cu toate cã
procedurile de examinare a abaterilor imputate judecãtorilor sunt destul de loiale,
unii intervievaþi au criticat lipsa transparenþei procesului, inclusiv nepublicarea
numelor judecãtorilor sancþionaþi disciplinar ºi altor informaþii relevante.

Analizã/Date generale:
Colegiul disciplinar al CSM este responsabil de examinarea cazurilor privind
rãspunderea disciplinarã a judecãtorilor. LEGEA CU PRIVIRE LA COLEGIUL DISCIPLINAR ªI LA
RÃSPUNDEREA DISCIPLINARÃ A JUDECÃTORILOR art. 1(1), Legea Nr. 950-XIII din 19.07.1996,
M.O. Nr. 61-62/607 din 20.09.1996, ultimele modificãri prin Legea Nr. 247-XVI din
21.07.2006, M.O. Nr. 174-177/796 din 10.11.2006 [în continuare LCD]. El se compune
din 9 membri: cîte 3 judecãtori de la CSJ, de la curþile de apel ºi de la judecãtoriile
ordinare, fiecare dintre ei fiind aleºi pe un termen de 4 ani de cãtre judecãtorii
instanþelor de judecatã respective. Id. art. 2(1). În componenþa Colegiului disciplinar
nu pot fi aleºi membrii CSM sau ai Colegiului de calificare, precum ºi nici preºedinþii
sau vicepreºedinþii instanþelor judecãtoreºti. Id. art. 2(2).
LSJ enumerã lista temeiurilor specifice pentru sancþionarea disciplinarã a unui
judecãtor, care include urmãtoarele:

_ Încãlcarea gravã sau sistematicã a eticii judiciare;
_ Exploatarea poziþiei de judecãtor în scopul obþinerii de foloase necuvenite;
_ Încãlcarea prevederilor legale referitoare la declaraþia cu privire la venituri ºi
proprietate;

_ Interpretarea sau aplicarea neuniformã a legislaþiei, intenþionat sau din
neglijenþã gravã;
_ Nerespectarea secretului deliberãrii sau a confidenþialitãþii lucrãrilor care au
acest caracter;
_ Încãlcarea obligaþiei de imparþialitate;
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_ Atitudinea nedemnã, în timpul exercitãrii atribuþiilor de serviciu, faþã de colegi,

avocaþi ºi alþi participanþi la proces;
_ Imixtiunea în activitatea altui judecãtor sau intervenþiile de orice naturã pe
lîngã autoritãþi, instituþii sau funcþionari publici;
_ Expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotãrîrea colegilor în
scopul imixtiunii în activitatea acestora;
_ Implicarea în activitãþi extrajudiciare fãrã autorizarea CSM;

_ Angajarea în activitãþi publice cu caracter politic sau alte activitãþi incompatibile

cu statutul judecãtorului (cu privire la definirea acestor activitãþi a se vedea
Factorul 21 mai jos);
_ Refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuþie de serviciu; ºi

_ Absenþele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea de la program.
A se vedea LSJ art. 22(1)(a)-(e), (g)-(k), (m)-(p).
Simpla casare sau modificare a hotãrîrii judecãtoreºti de cãtre o instanþã superioarã
nu serveºte, însã, drept temei pentru sancþionare disciplinarã dacã judecãtorul care
a pronunþat-o nu a încãlcat legea intenþionat sau din culpã ºi astfel a cauzat pagube
considerabile. Id. art. 22(2); LCD art. 9(2).
Drept temeiuri adiþionale pentru sancþionarea disciplinarã a preºedinþilor instanþelor
servesc urmãtoarele:

_ Nerespectarea obligaþiei de a raporta abaterile disciplinare ale judecãtorilor
cãtre CSM;

_ Nerespectarea dispoziþiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor; ºi
_ Neasigurarea activitãþii organizatorice a instanþei.
LSJ art. 22(1)(f), (l); LCD art. 9(3).
Înainte de intentarea procedurii disciplinare, CSM trebuie sã verifice dacã existã temei
pentru sancþionarea disciplinarã a judecãtorului ºi trebuie sã-i ofere acestuia
posibilitatea de a da explicaþii în scris. LCD art. 12(1). Cu anumite excepþii, dreptul de
a intenta procedura disciplinarã îl are orice membru al CSM. Id. art. 10(1). Cu toate
acestea, procedura disciplinarã în privinþa unui membru al CSM sau a unui membru
al Colegiului disciplinar poate fi intentatã la iniþiativa a cel puþin 3 membri ai CSM. Id.
art. 10(2). Judecãtorul are dreptul sã ia cunoºtinþã de materialele care stau la baza
procedurii disciplinare ºi sã dea explicaþii, sã prezinte probe ºi sã solicite efectuarea
verificãrilor sau probe suplimentare în privinþa imputãrilor. Id. art. 12(2). La examinarea
cazului disciplinar, care trebuie sã aibã loc în decurs de o lunã de la data iniþierii
procedurii disciplinare, au dreptul sã participe pe deplin atît persoana care a iniþiat
procedura, cît ºi judecãtorul, iar ultimul poate fi asistat de un apãrãtor (adicã, de un
avocat, jurist sau chiar ºi de o persoanã fãrã pregãtire juridicã). Id. art. 16, 17.
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Colegiul disciplinar trebuie sã sisteze procedura disciplinarã fãrã examinarea cazului
dacã nu existã temeiuri pentru tragerea judecãtorului la rãspundere disciplinarã, dacã
abaterea disciplinarã a avut loc mai mult de 6 luni în urmã (sau pînã la un an în urmã, în
cazul cînd judecãtorul a fost bolnav sau s-a aflat în concediu) sau dacã, dupã examinarea
cazului, determinã cã nu existã suficiente motive care sã justifice aplicarea sancþiunii
disciplinare. Id. art. 11. În cazul cînd sancþionarea disciplinarã este justificatã, Colegiul
disciplinar poate aplica o serie de sancþiuni, care includ avertismentul, mustrarea,
mustrarea asprã sau retrogradarea ºi pînã la propunerea de eliberare din funcþia de
preºedinte sau vicepreºedinte sau eliberarea din funcþia de judecãtor. Hotãrîrea privind
aplicarea sancþiunilor disciplinare trebuie sã ia în consideraþie chestiuni cum sunt caracterul
abaterilor disciplinare, urmãrile ºi gravitatea lor, personalitatea judecãtorului ºi gradul
vinovãþiei lui. LCD art. 19(2)-(3). Judecãtorul poate ataca hotãrîrea Colegiului disciplinar
la CSM în termen de 10 zile de la data adoptãrii ei ºi CSM poate menþine, modifica sau
casa hotãrîrea respectivã. Id. art. 23; LCSM art. 22(3). Hotãrîrea poate fi atacatã mai
departe la CSJ. LCSM art. 25. În cazul în care judecãtorului nu i se va aplica o nouã
sancþiune în decurs de un an, se considerã cã el nu a fost supus sancþiunii disciplinare.
LCD art. 24(1). Pînã la expirarea termenului respectiv, judecãtorul nu este eligibil pentru
promovare. LSJ art. 20(5).
Numãrul de proceduri disciplinare raportate de CSM este relativ mic, în linii generale,
circa 12 sau mai puþine pe an. În tabelul ce urmeazã este indicat numãrul judecãtorilor
împotriva cãrora au fost iniþiate proceduri disciplinare în ultimii ani ºi rezultatele
procedurilor respective:
PROCEDURI DISCIPLINARE 2002-2006

Sursa: Date compilate de Asociaþia Avocaþilor Americani, Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii în baza informaþiei oferite de CSM.
Sancþiunile cele mai des aplicate au fost mustrarea (14) ºi avertismentul (9). Însã ºi
mai mare a fost numãrul procedurilor disciplinare sistate din cauza expirãrii termenului
pentru tragerea la rãspundere disciplinarã (16).
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Persoanele intervievate au criticat procedurile de disciplinare a judecãtorilor ca fiind
inadecvate ºi au notat lipsa de transparenþã în proces. Alþii s-au arãtat îngrijoraþi de
faptul cã criteriile de decidere asupra sancþiunii ce urmeazã a fi aplicatã sunt prea
subiective ºi cã Colegiul disciplinar, alcãtuit în întregime din judecãtori, ar fi reticent
în a aplica sancþiuni colegilor sãi. Un alt intervievat, însã, a fost de pãrerea cã o astfel
de structurã încurajeazã independenþa judiciarã, deoarece judecãtorii acuzaþi de
abateri disciplinare sunt judecaþi de colegii lor. Cu toate cã judecãtorul poate ataca
hotãrîrea Colegiului disciplinar la CSM, un intervievat a subliniat cã judecarea apelului
ar putea sã nu fie pe deplin obiectivã, deoarece anume CSM, în primul rînd, a decis
iniþierea procedurii disciplinare. În cele din urmã, deºi numãrul judecãtorilor sancþionaþi
disciplinar de regulã se publicã, rareori, însã, se publicã numele lor, abaterile
disciplinare comise ºi sancþiunile aplicate. Nu exista o practicã uniformã referitor la
felul de informaþie care trebuie publicatã ºi locul publicãrii. Argumentele aduse în
favoarea nepublicãrii numelor judecãtorilor care au fost sancþionaþi disciplinar ar fi cã
aceasta i-ar discredita ºi ar compromite sistemul judecãtoresc.
Dupã cum s-a menþionat mai sus, Colegiul disciplinar nu poate de sinestãtãtor aplica
cele mai aspre sancþiuni disciplinare, eliberarea din funcþie a preºedintelui sau
vicepreºedintelui unei instanþe judecãtoreºti sau eliberarea din funcþie a unui judecãtor.
Numai Preºedintele Republici Moldova sau Parlamentul (în funcþie de modul în care
a fost numit judecãtorul) poate face acest lucru, la propunerea CSM. A se vedea LSJ
art. 25(1)-(2); LCSM art. 4(1)(a). Temeiurile pentru eliberarea involuntarã includ:

_ Oricare dintre temeiurile pentru aplicarea sancþiunilor disciplinare specificate

la art. 22(1) al LSJ (rezumate mai sus), inclusiv încãlcarea interdicþiei de a
deþine alte funcþii sau implicarea în alte activitãþi în timpul deþinerii funcþiei de
judecãtor;
_ Pierderea cetãþeniei Republicii Moldova;

_ Pronunþarea unei hotãrîri definitive de condamnare;
_ Incapacitatea profesionalã;
_ Constatarea incapacitãþii de muncã, doveditã prin certificat medical; ºi
_ Constatarea, prin hotãrîre judecãtoreascã definitivã, a capacitãþii de exerciþiu
restrînse sau a incapacitãþii de exerciþiu.

LSJ art. 25(1)(e)-(j), (l).
Echipa de evaluare nu a putut obþine date statistice oficiale privind numãrul de
judecãtori eliberaþi din funcþie. Totuºi, echipa de evaluare a aflat cã la sfîrºitul anului
2005 ºi începutul anului 2006, au fost eliberaþi din funcþie 3 judecãtori de la Judecãtoria
Comrat, dupã cum ni s-a spus, pentru încãlcare gravã a procedurii judiciare. La
sfîrºitul lunii decembrie 2006, un al patrulea judecãtor a fost eliberat din instanþa
respectivã, potrivit intervievaþilor, pentru încãlcare sistematicã a procedurii judiciare.
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Temeiurile ºi procedurile de sancþionare disciplinarã ºi eliberare din funcþie a judecãtorilor
Curþii Constituþionale diferã de cele descrise mai sus pentru judecãtorii instanþelor de
drept comun. Drept temeiuri pentru eliberarea din funcþie a judecãtorului Curþii
Constituþionale servesc: imposibilitatea exercitãrii funcþiei de judecãtor timp de mai
mult de 4 luni din motive de sãnãtate, încãlcarea jurãmîntului ºi a obligaþiei funcþiei,
condamnarea pentru sãvîrºirea unei infracþiuni ºi incompatibilitatea (adicã, încãlcarea
interdicþiei de a deþine alte funcþiii sau de a se implica în alte activitãþi în timpul deþinerii
funcþiei de judecãtor). LCC art. 19(1), 15. Urmãrirea disciplinarã poate fi pornitã numai
în temeiul unei sesizãri, fãcutã în scris de autoritãþile competente sã numeascã
judecãtorii Curþii Constituþionale, adicã Parlamentul, Guvernul sau CSM. CJC art. 84(1).
Controlul asupra semnalelor de încãlcare a jurãmîntului sau a obligaþiunilor funcþionale
de cãtre judecãtori se efectueazã de un complet din 2 judecãtori, numiþi de cãtre
Preºedintele Curþii Constituþionale. LCC art. 19(3). În cazul în care completul de urmãrire
disciplinarã constatã întemeierea sesizãrii, el întocmeºte un raport care urmeazã sã
fie remis spre examinare de cãtre instanþã. CJC art. 84(4)-(5). În funcþie de gravitatea
abaterii, Curtea Constituþionalã poate aplica un avertisment sau o mustrare, sau poate
chiar ridica mandatul de judecãtor al Curþii Constituþionale. Id. art. 84(6); LCC art. 19(2).
Hotãrîrea instanþei este definitivã ºi nu poate fi atacatã. CJC art. 84(7). Echipei de
evaluare nu i s-au adus la cunoºtinþe cazuri cînd judecãtorii Curþii Constituþionale sã
fi fost sancþionaþi disciplinar sau eliberaþi din funcþie în baza procedurilor disciplinare.

Factorul 18: Repartizarea dosarelor
Judecãtorilor le sunt repartizate dosarele printr-o metodã obiectivã, ca de
exemplu prin tragere la sorþi, sau þinînd cont de domeniul lor specific de
specializare ºi ei pot fi recuzaþi numai în baza unor motive serioase, cum
ar fi existenþa unui conflict de interese sau a unui volum de muncã excesiv.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: D

Cauzele penale trebuie sã fie repartizate aleatoriu, în ordinea alfabeticã a numelor
judecãtorilor, procedurã care posibil nu este întotdeauna respectatã în practicã,
în special cînd sunt implicate cauze de profil înalt. Deoarece legea anterior nu
prevedea o metodã imparþialã ºi transparentã de distribuire a cauzelor, pînã în
noiembrie 2006, preºedinþii instanþelor le puteau distribui la discreþia lor ºi nu
este exclus cã uneori ºi pe temeiuri subiective inadecvate. În prezent, datã fiind
cerinþa cu privire la distribuirea aleatorie a cauzelor, rãmîne de vãzut cum aceasta
va fi implementatã în practicã.

Analizã/Date generale:
Preºedinþii judecãtoriilor ordinare, curþilor de apel, Judecãtoriei economice de
circumscripþie, Curþii de Apel Economice ºi ai Judecãtoriei militare sunt împuterniciþi
74

sã repartizeze dosarele judecãtorilor din instanþele lor. LOJ art. 27(j), 39(1)(a), 41(3);
LJE art. 15(b), 20(c); LJM art. 14(b). Preºedintele fiecãrui colegiu al CSJ repartizeazã
dosarele judecãtorilor colegiului respectiv. LCSJ art. 8(b). Conform noului Cod de
Procedurã Penalã, dosarele trebuie repartizate aleatoriu. La începutul fiecãrui an,
preºedinþii instanþelor adoptã o rezoluþie privind repartizarea dosarelor penale
judecãtorilor în ordinea alfabeticã a numelor lor. COD. PROCED. PENALÃ art. 344. Prima
cauzã parvenitã în instanþã este repartizatã primului judecãtor de pe listã, a doua
cauzã  celui de-al doilea judecãtor de pe listã, º.a.m.d. Derogarea de la aceastã
procedurã este permisã numai în cazul dereglãrii grave a sãnãtãþii judecãtorului cãruia
îi revine dosarul respectiv sau în cazurile legate de alte temeiuri justificate, care
urmeazã sã fie argumentate în încheierea de transmitere a cauzei altui judecãtor. Id.
Pînã în noiembrie 2006, legea nu specifica nici o procedurã de repartizare a celorlalte
cauze. Drept rezultat, preºedinþii instanþelor judecãtoreºti aveau discreþie totalã în
privinþa repartizãrii tuturor cauzelor altele decît cele penale. Preºedinþii cîtorva instanþe
au afirmat cã o astfel de discreþie le oferea flexibilitate în alocarea cauzelor în funcþie
de volumul de muncã ºi specializarea judecãtorilor. Procedura de repartizare a
cauzelor civile în unele judecãtorii ordinare se baza pe practica programãrii
judecãtorilor ca fiind de serviciu într-o anumitã zi sau sãptãmînã pentru a se întîlni cu
cetãþenii ºi a examina plîngerile lor. Ulterior, preºedintele judecãtoriei repartiza cauza
judecãtorului care a examinat-o atunci cînd a fost de serviciu. Parlamentul a introdus
modificãri în LOJ, care au intrat în vigoare la 10 noiembrie 2006 ºi care prevãd
distribuirea aleatorie a tuturor cauzelor, cu excepþia cazului cînd judecãtorul nu poate
participa la judecatã din motive obiective. LOJ art. 6/1. CSM este responsabil de
elaborarea unui regulament privind implementarea modificãrilor respective, care sã
asigure transparenþa, obiectivitatea ºi imparþialitatea acestui proces. LCSM art.
4(4)(b).
Unele persoane intervievate ºi-au exprimat suspiciunile cu privire la repartizarea
cauzelor. Un judecãtor a remarcat cã alegerea judecãtorului cãruia i se repartizeazã
cauza poate foarte bine determina rezultatul acesteia, în special în cazurile
judecãtorilor care sunt numiþi pe termenul iniþial de 5 ani ºi sperã sã fie numiþi în
funcþie pînã la vîrsta de pensionare. A se vedea Factorul 14 mai sus. Chiar dacã
judecãtorului nu i se indicã ce hotãrîre sã adopte într-o anumitã cauzã, lui i s-ar putea
indica sã adopte o hotãrîre cît mai curînd posibil sau sã tãrãgãneze adoptarea unei
hotãrîri cît mai mult posibil. Plus la aceasta, unii intervievaþi au afirmat cã cauzele
penale nu sunt întotdeauna repartizate în ordine alfabeticã, în pofida prevederilor
Codului de Procedurã Penalã descrise mai sus. Ei au comentat pe marginea
repartizãrii aparent nealeatorii a unor cauze recente de profil înalt la judecãtoria
sectorului Centru ºi judecãtoria sectorului Buiucani din Chiºinãu. Dat fiind cã Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei [în continuare CCCEC] este
situat în sectorul Buiucani, judecãtoria de sector respectivã are jurisdicþie asupra
cauzelor penale iniþiate de CCCEC.
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Factorul 19: Asociaþii ale judecãtorilor
Existã o asociaþie al cãrei scop este sã protejeze ºi sã promoveze interesele
justiþiei ºi aceastã organizaþie este activã.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: E

Cu toate cã în Moldova existã o asociaþie a judecãtorilor, ea nu a fost prea
activã ºi nici eficientã, mai ales în ultimii ani.

Analizã/Date generale:
Judecãtorii au dreptul de a întemeia ºi de a se afilia la sindicate sau la alte organizaþii
pentru reprezentarea intereselor lor, perfecþionare profesionalã ºi apãrarea statutului
lor. LSJ art. 14(3). Asociaþia judecãtorilor din Moldova (AJM) a fost creatã în 1994 ca
asociaþie neguvernamentalã, apoliticã, voluntarã ºi autonomã a judecãtorilor. Potrivit
statutului, scopurile ei de bazã sunt: consolidarea eforturilor judecãtorilor pentru
apãrarea drepturilor ºi intereselor lor, perfecþionarea sistemului justiþiei ºi a
profesionalismului judecãtorilor, garantarea ºi asigurarea realã de cãtre stat a
independenþei judecãtoreºti pe Principiile de bazã ale ONU cu privire la independenþa
justiþiei ºi conform Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului. A se vedea Statutul
Asociaþiei Judecãtorilor din Republica Moldova (17 martie 1999), THEMIS, EDIÞIE SPECIALÃ
(n.d.).
În cadrul interviurilor s-a menþionat cã aproximativ 75% din judecãtorii din Moldova
(320 din 430 de judecãtori, conform datelor din septembrie 2006) sunt membri ai
AJM. Cu cotizaþii de membru de 36 MDL pe an (2,75 dolari SUA), potrivit unui
intervievat, resursele financiare ale AJM sunt destul de limitate. În trecut, organizaþia
se baza pe finanþare din partea organizaþiilor donatoare pentru astfel de activitãþi ca
organizarea seminarelor ºi publicarea revistei profesionale Themis. Intervievatul a
mai relatat cã, din cauza cã nu mai este finanþatã, cum era anterior, de PNUD pentru
a implementa un proiect în comun cu o asociaþie a judecãtorilor din Olanda, AJM nu
a fost în stare sã publice în 2006 nici o ediþie a revistei Themis ºi nici sã achite
cotizaþia de membru al Asociaþiei Internaþionale a Judecãtorilor.
Comentariile despre AJM accentueazã tensiunea care existã între apãrarea intereselor
judecãtorilor pe de o parte, ºi necesitatea de a promova reforma judiciarã pe de altã
parte. Potrivit unor intervievaþi, AJM a optat pentru apãrarea intereselor judecãtorilor
în detrimentul susþinerii reformei judiciare. De exemplu, se spune cã AJM s-a împotrivit
adoptãrii unui cod de eticã (a se vedea Factorul 21 mai jos) timp de 6 sau 7 ani ºi de
asemenea a fost contra introducerii testãrii judecãtorilor.
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Intervievaþii au menþionat cã AJM a devenit destul de pasivã. Un intervievat a afirmat
cã AJM practic a încetat sã existe. Un altul a susþinut cã, dat fiind cã CSM a devenit
mai independent ºi mai eficient în ceea ce priveºte reprezentarea intereselor
judecãtorilor, necesitatea existenþei AJM s-a micºorat. Alþii au fost de pãrerea cã o
asociaþie eficientã a judecãtorilor mai este încã totuºi necesarã. În orice caz,
intervievaþii au consimþit cã AJM face prea puþin în afarã de a se întruni anual ºi a
adopta declaraþii care rãmîn, în mare, neimplementate. Potrivit unora dintre ei, AJM
ºi-a pierdut influenþa pe care o avea asupra Parlamentului odatã cu alegerile din
2001.

V. Responsabilitate ºi transparenþã
Factorul 20: Hotãrîrile judecãtoreºti ºi influenþele externe
Hotãrîrile judecãtoreºti se bazeazã numai pe fapte ºi pe lege, fãrã nici o influenþã
neavenitã din partea judecãtorilor în funcþii superioare (de ex., preºedinþii
instanþelor), a intereselor private sau a altor puteri ale statului.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Influenþa asupra judecãtorilor din partea celorlalte ramuri ale puterii rãmîne o
îngrijorare ºi, potrivit multor opinii, influenþa din partea puterii executive a sporit
din 2002. Deºi este dificil de cuantificat, corupþia de asemenea pare sã fie o
problemã gravã ºi de duratã.

Analizã/Date generale:
Constituþia ºi legile declarã independenþa sistemului judecãtoresc. De exemplu, art.
116(1) din Constituþie proclamã cã judecãtorii sunt independenþi, imparþiali ºi inamovibili,
potrivit legii. CONST. art. 116(1); a se vedea de asemenea LSJ art. 1(3); LJE art. 5(b).
Imixtiunea în înfãptuirea justiþiei este interzisã ºi încercarea de a exercita presiune
asupra judecãtorilor, inclusiv desfãºurarea demonstraþiilor publice la o distanþã mai
micã de 25 metri de sediul unei instanþe de judecatã cu scopul de a împiedica judecarea
completã ºi obiectivã a cauzei sau de a influenþa emiterea hotãrîrii judiciare atrage
rãspundere administrativã sau penalã conform legii. LOJ art. 13; LJE art. 24(2)-(3). O
astfel de imixtiune se pedepseºte (1) cu amendã în mãrime de la 200 la 500 unitãþi
convenþionale (4.000-10.000 MDL sau 300755 dolari SUA), muncã neremuneratã în
folosul comunitãþii de la 180 la 240 ore, sau cu închisoare de pînã la 3 ani sau, (2) în
cazul cînd aceste acþiuni sunt sãvîrºite cu folosirea situaþiei de serviciu (de ex., de
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cãtre preºedintele unei instanþe sau de un funcþionar public), cu amendã în mãrime de
la 200 la 600 unitãþi convenþionale (4.000-12.000 MDL sau 300906 dolari SUA), sau
cu închisoare de la 2 la 5 ani. În ambele cazuri, pedeapsa de asemenea include privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcþii sau de a exercita o anumitã activitate pe un
termen de la 2 la 5 ani. CODUL PENAL art. 303(1), (3).
În mod similar, judecãtorii Curþii Constituþionale sunt independenþi în exercitarea
mandatului ºi se supun numai Constituþiei. LCC art. 13(1). Încercarea de a exercita
influenþã asupra lor prin metode neprocedurale se poate solda cu aplicarea unei
amenzi de pînã la 25 salarii minime (450 lei sau 34 dolari SUA). CJC art. 82(1)(b).
În pofida acestor prevederi legale, unul dintre vorbitorii conferinþei privind sistemul
judecãtoresc, ce a avut loc la Chiºinãu în septembrie 2006, a afirmat, fãrã a fi contrazis
de nimeni, cã în Moldova justiþia nu este independentã. Eu cred cã nimeni din aceastã
salã nu va susþine cã justiþia este independentã, a declarat vorbitorul. Poate fi dificil de
identificat ce amploare ºi forme poate lua influenþa. Mai mult, diapazonul influenþei pare
sã varieze în funcþie de cauzã ºi de interesul puterii executive în rezultatul acesteia. În
cauzele ce implicã interesele statului, se spune cã judecãtorii acþioneazã ca avocaþi
pentru stat.
Mulþi intervievaþi, dar nici într-un caz toþi, au fost de pãrerea cã influenþa puterii executive
a sporit începînd cu 2002. Unii atribuie aceasta faptului cã conducerea actualã a numit
circa jumãtate din judecãtorii care îºi desfãºoarã în prezent activitatea. Potrivit
intervievaþilor, concedierea judecãtorilor în perioada 2001-2002 ºi ne-numirea în funcþie
a unor judecãtori dupã lichidarea tribunalelor în 2003 (a se vedea Factorul 14 mai sus)
influenþeazã viziunile judecãtorilor privitor la intenþiile puterii executive ºi faciliteazã
exercitarea influenþei asupra lor. În general, se considerã cã judecãtorii mai tineri sunt
mai susceptibili de influenþã  în special judecãtorii numiþi în funcþie pe termenul iniþial de
5 ani, care, potrivit unui intervievat, sunt ca aluatul în mîinile puterii executive. Posibilitatea
aparatului Preºedintelui de a exercita influenþã asupra unui judecãtor nou-numit ar putea
fi mai redusã în prezent, deoarece, în cazul cînd CSM recomandã un judecãtor pentru
numire în funcþie pînã la atingerea plafonului de vîrstã, Preºedintele, în caz cã respinge
candidatura respectivã, trebuie sã-ºi motiveze decizia. A se vedea Factorul 2 mai sus.
Pot fi influenþaþi ºi judecãtorii care sperã sã fie numiþi în instanþele de judecatã superioare.
S-a menþionat cã influenþa în astfel de cazuri poate fi subtilã, cum ar fi cã cineva din
aparatul Preºedintelui sau un deputat în Parlament i-ar scrie judecãtorului, atenþionîndul sã adopte o hotãrîre corectã într-o anumitã cauzã (fãrã, însã, a specifica care trebuie sã
fie hotãrîrea). Au fost relatate cazuri cînd judecãtorul anunþa în instanþã cã dosarul respectiv
ar fi fost luat la control.24 Pe de altã parte, astfel de afirmaþii pot sã nu însemne întotdeauna
cã Preºedintele sau Parlamentul încearcã sã exercite influenþã asupra judecãtorului, ci
ar putea fi o acþiune cu o bunã intenþie din partea acestora, deºi poate inadecvatã, de a
da astfel rãspuns la plîngerile din partea cetãþenilor. A se vedea Factorul 22 mai jos.
24

În limba românã, aceastã expresie denotã cã o autoritate superioarã dirijeazã (adicã, controleazã) situaþia.
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O altã sursã potenþialã de influenþã asupra judecãtorilor este necesitatea de a-ºi
demonstra nivelul de cunoºtinþe profesionale susþinînd un examen de calificare ce
poate fi subiectiv ºi este administrat într-un mod netransparent. A se vedea Factorul
15 mai sus.
Potrivit unor intervievaþi, influenþa a început sã fie exercitatã mai indirect, adicã, nu
este necesar ca puterea executivã sau legislativã sã îi dicteze unui judecãtor concret
ce hotãrîre sã adopte la judecarea unei cauze. Judecãtorii ºtiu ce se aºteaptã de la
ei atunci cînd este implicat interesul statului sau al partidului de guvernãmînt. Cu
toate acestea, influenþa nu întotdeauna se exercitã la fel de indirect. Uneori
judecãtorilor li se spune explicit ce hotãrîre sã adopte într-un proces ºi sunt ameninþaþi
cu eliberarea din funcþie dacã nu se conformeazã indicaþiilor. Potrivit ICJ, prin 2004
justiþia prin telefon într-adevãr revenise în Moldova. ICJ, MOLDOVA SL 2004, p. 44.
Cîþiva judecãtori au în birourile lor fotografii ale Preºedintelui Republicii Moldova,
situaþie ce ar putea crea impresia cã hotãrîrile lor se adoptã þinînd cont de doleanþele
puterii executive.
O manifestare a influenþei sporite din partea puterii executive, identificatã de
intervievaþi, este tendinþa de a nu considera sistemul judecãtoresc drept o ramurã a
puterii egalã cu puterea executivã ºi cea legislativã. De exemplu, s-a menþionat cã
vorbitorii în Parlament s-au referit la cele trei ramuri ale puterii din Moldova ca fiind
Parlamentul, Preºedintele ºi Guvernul  fãrã a menþiona sistemul judecãtoresc. Drept
un alt exemplu al acestui fenomen serveºte adoptarea în 2005 de cãtre Parlament a
Legii cu privire la salarizare fãrã a lua în considerare opiniile sistemului judecãtoresc.
A se vedea Factorul 11 mai sus.
Mulþi intervievaþi au considerat scrisoarea Ministrului Afacerilor Interne adresatã în
septembrie 2006 Preºedintelui Republicii Moldova ºi publicatã în Moldova Suveranã
(pînã nu demult, ziar de stat) ca dovadã a eforturilor Guvernului de a influenþa sistemul
judecãtoresc. În scrisoare era criticatã sentinþa pronunþatã de cãtre Judecãtoria
sectorului Buiucani într-o cauzã penalã ºi Preºedintelui Republicii Moldova i se
propunea sã cerceteze cazul respectiv. A se vedea Capul proxeneþelor moldoveni
reþinut de poliþiºti, eliberat de judecãtori, MOLDOVA SUVERANÃ, sept. 5, 2006, la 3. Un
intervievat a susþinut, însã, cã scrisoarea demonstreazã independenþa sistemului
judecãtoresc deoarece, în cazul cînd judecãtorul ar fi fost influenþat, hotãrîrea sa nu
ar fi stîrnit mînia Ministrului Afacerilor Interne. Cu toate acestea, se pare cã o reacþie
mai adecvatã ar fi fost atacarea hotãrîrii respective la Curtea de Apel, acþiune care
posibil ar fi fost interpretatã mai puþin ca o încercare de a exercita influenþã asupra
sistemului judecãtoresc, decît solicitarea Preºedintelui þãrii prin intermediul unei scrisori
publicatã în mass-media de a cerceta cazul. Mai mult, au fost relatate ºi alte cazuri
cînd Preºedintele Republicii Moldova a criticat în public hotãrîrile neagreate de el ºi
a ameninþat sã pedepseascã judecãtorii care au adoptat acele hotãrîri.
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Cu toate cã majoritatea intervievaþilor s-au axat pe chestiuni legate de exercitarea
influenþei din partea Preºedintelui, Guvernului sau Parlamentului, cîþiva dintre ei ºiau exprimat de asemenea îngrijorarea referitor la situaþia în raioane, unde autoritãþile
locale pot încerca sã exercite influenþã asupra judecãtorilor, încercãri ce ar putea sã
se soldeze cu succes mai ales în cazurile cînd locuinþele judecãtorilor sunt asigurate
de cãtre autoritãþile publice (a se vedea Factorul 11 mai sus).
Cerinþa ca judecãtorii de instrucþie sã aibã o vechime în funcþie de procuror sau ofiþer
de urmãrire penalã (LSJ art. 7(2)) le-a trezit unora dintre intervievaþi îngrijorãri precum
cã judecãtorii de instrucþie ar putea fi pãrtinitori în favoarea procurorilor sau
anchetatorilor. În afarã de aceasta, avocaþii considerã cã judecãtorii adesea cedeazã
procurorilor, deºi un procuror a atribuit acest fapt pregãtirii mai bune a procurorilor
decît a avocaþilor. Raportul OSCE de monitorizare a ºedinþelor de judecatã acordã
susþinere ambelor viziuni: ... procurorii, în comparaþie cu avocaþii apãrãrii, uneori
pãreau sã se bucure de tratament preferenþial din partea judecãtorilor. Deºi majoritatea
judecãtorilor trateazã partea acuzãrii ºi partea apãrãrii cu acelaºi respect, existã unii
judecãtori care dau dovadã de o inclinaþie vãditã în favoarea procurorilor, pe care îi
ascultã cu deosebitã atenþie, în timp ce faþã de avocaþii apãrãrii au o atitudine de
dispreþ ºi ridiculizare, RAPORTUL OSCE DE MONITORIZARE A ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ 40.
Pe de altã parte, însã: De regulã, procurorii au fost mai bine pregãtiþi pentru ºedinþele
de judecatã ºi în general erau mai disciplinaþi decît avocaþii apãrãrii. Majoritatea
procurorilor au demonstrat o strategie clarã în prezentarea rechizitoriului. Ei erau, în
general, activi în timpul ºedinþei, au demonstrat abilitãþi bune de audiere/examinare,
reuºind sã obþinã informaþii relevante ºi pertinente de la martori ºi alþi participanþi la
proces. Id. 38.
Un intervievat ºi-a exprimat îndoiala cu privire la independenþa Curþii Constituþionale,
notînd cã numirea judecãtorilor în instanþa respectivã implicã în mod inevitabil
consideraþii politice, dat fiind cã 4 din 6 judecãtori sunt numiþi de Guvern ºi Parlament.
A se vedea CONST. art. 136. Ceea ce intervievaþii considerã ca fiind reticenþã din
partea Curþii de a examina chestiuni potenþial controversate (a se vedea Factorul 5
mai sus), unii o interpreteazã drept confirmare a lipsei de independenþã absolutã a
acestei instituþii.
Autoritãþile publice ºi oficialii de stat nu sunt singurii care exercitã influenþã inadecvatã
asupra judecãtorilor la adoptarea hotãrîrilor judecãtoreºti. În cadrul interviurilor s-a
menþionat cã, de asemenea, pãrþile în litigiu exercitã influenþã inadecvatã, care
adeseori are loc sub formã de dare de mitã. Codul Penal distinge între corupere
pasivã ºi activã, ambele constituind infracþiuni. Coruperea pasivã este fapta persoanei
cu funcþie de rãspundere care pretinde ori primeºte oferte, bani, titluri de valoare,
cadouri, alte bunuri sau avantaje materiale fie acceptã servicii, privilegii sau avantaje
ce nu i se cuvin, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau grãbi îndeplinirea
unei acþiuni ce þine de obligaþiile sale de serviciu, ori pentru a îndeplini o acþiune
contrar acestor obligaþii. . . . CODUL PENAL art. 324(1). Coruperea pasivã comisã de
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un judecãtor (care este persoanã cu înaltã funcþie de rãspundere, conform definiþiei
date la art. 123(2) al Codului Penal) se pedepseºte cu amendã în mãrime de la 1.000
la 3.000 unitãþi convenþionale (20.00060.000 MDL sau 1.5104.530 dolari SUA) ºi
cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcþii sau
de a exercita o anumitã activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. Id. art. 324(3).
Infracþiunea de corupere activã reprezintã cealaltã parte a tranzacþiei: Promisiunea,
oferirea sau darea unei persoane cu funcþie de rãspundere, personal sau prin mijlocitor,
de bunuri sau servicii, enumerate la articolul 324, în scopurile indicate la acelaºi
articol . . .. Id. art. 325(1). Infracþiunea de corupere activã se pedepseºte cu amendã
în mãrime de la 2.000 la 4.000 unitãþi convenþionale ºi cu închisoare de pînã la 5 ani.
Privind problema corupþiei în perspectivã, Moldova a obþinut 3,2 puncte pe o scarã
de 10 puncte (10 reprezentînd lipsa de corupþie perceputã) ºi s-a clasat pe locul 79
din 163 de þãri în cadrul Indicatorilor Percepþiei Corupþiei pentru 2006, evaluare
efectuatã de Transparency International. Disponibil la http://www.transparency.org/
news_room/in_focus/cpi_2006/cpi_table. Plus la aceasta, Barometrul Corupþiei
Globale pentru 2006 al Transparency International, care evalueazã percepþia corupþiei
de cãtre public, relateazã cã sistemul judecãtoresc este considerat drept una dintre
cele mai corupte instituþii din Moldova. Cu 3,9 puncte pe o scarã de 5 puncte (unde 1
reprezintã deloc corupt ºi 5 reprezintã extrem de corupt), sistemul juridic/
judecãtoresc a fost perceput ca fiind mai puþin corupt doar decît poliþia (4,1) ºi puþin
mai corupt decît serviciile medicale (3,8), partidele politice (3,7), parlamentul/ramura
legislativã (3,7), sectorul de afaceri/privat (3,7) ºi sistemul învãþãmîntului (3,6).
T RANSPARENCY INTERNATIONAL, REPORT ON THE TRANSPARENCY I NTERNATIONAL G LOBAL
CORRUPTION BAROMETER 2006 [TRANSPARENCY INTERNATIONAL, RAPORT PRIVIND BAROMETRUL
CORUPÞIEI GLOBALE PENTRU 2006 AL TRANSPARENCY INTERNATIONAL] , p. 22 (7 dec. 2006),
disponibil la http://www.transparency.org/content/download/12169/115654/version/1/
file/Global_Corruption_Barometer_2006_Report.pdf. Aceasta reprezintã o înrãutãþire
a percepþiei de cãtre public a sistemului juridic/judecãtoresc din anul anterior. Punctajul
obþinut în 2006 nu doar cã a fost puþin mai negativ decît în 2005, ci acele alte trei
instituþii ºi sectoare care fuseserã percepute ca mai corupte în 2005 au înregistrat ºi
schimbãri în bine în 2006.25
În Moldova este pe larg rãspînditã pãrerea cã mulþi judecãtori sunt corupþi, însã
existã puþine dovezi palpabile întru susþinerea acestei pãreri. Nici partea care dã
mitã, ºi nici cea care o ia, nu are nici un interes sã divulge tranzacþia, ceea ce face
dificil stabilirea gradului real al rãspîndirii corupþiei. S-a menþionat cã, în cei 5 ani
care au precedat realizarea interviurilor pentru acest IRJ, 3 sau 4 judecãtori au fost
În 2005, cu un punctaj de 3,8, sistemul juridic/judecãtoresc a fost perceput ca mai puþin corupt decît poliþia
(4,2), serviciile medicale (4,0) ºi sistemul învãþãmîntului (3,9); a fost la egalitate cu partidele politice (3,8); ºi a
fost perceput mai corupt decît parlamentul/puterea legislativã (3,6) ºi sectorul de afaceri/privat (3,5). TRANSPARENCY INTERNATIONAL, RAPORT PRIVIND BAROMETRUL CORUPÞIEI GLOBALE PENTRU 2005 AL TRANSPARENCY INTERNATIONAL, p. 20
(9 dec. 2005), disponibil la http://www.transparency.org/content/download/2160/12762/file/
Global_Corruption_Barometer_2005_(full_report).pdf.
25
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condamnaþi pentru sãvîrºirea actelor de corupþie. Susþinînd cã problema este mai
largã, un intervievat a afirmat: Eu nu cred cã este corect de spus cã judecãtorii sunt
corupþi. Mai degrabã, întregul sistem juridic este corupt. Intervievaþii au subliniat cã
gradul de percepere a sistemului judecãtoresc de cãtre public este atît de scãzut,
încît orice eveniment refractar, cum ar fi amînarea unei ºedinþe de judecatã sau
pronunþarea unei hotãrîri adverse, este atribuit corupþiei. Intervievaþii au notat cã
pãrþile care pierd procesul adesea dau vina nu pe poziþia lor slabã în proces, ci pe
corupþie. Pe de altã parte, unii intervievaþi au afirmat cã hotãrîrile adeseori sunt slab
argumentate ºi nu abordeazã pe deplin argumentele invocate de partea care pierde,
ceea ce ei considerã ca fiind dovadã a corupþiei. O altã posibilitate este cã judecãtorii
pur ºi simplu nu sunt bine pregãtiþi în ceea ce priveºte întocmirea hotãrîrilor. Cu toate
acestea, se spune cã judecãtorii au case ºi maºini scumpe, ceea ce nu este posibil
ca ei sã fi procurat din salariile lor, comparativ modeste. Raportul OSCE de
monitorizare a ºedinþelor de judecatã oferã suspiciuni indirecte de corupþie: monitorii
au mai observat ºi cazuri cînd în biroul judecãtorului intrau persoane cu sacoºe pline
ºi apoi pãrãseau biroul cu mîinile goale, ceea ce de asemenea poate sã provoace
suspiciuni privind integritatea ºi corectitudinea judecãtorului, RAPORTUL OSCE DE
MONITORIZARE A ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ 36. Cu toate cã proporþiile reale ale corupþiei
sunt incerte, unii juriºti intervievaþi au afirmat cã ei sunt siguri cã unii judecãtori nu
sunt corupþi. În orice caz, salariile mici ale judecãtorilor sunt invocate pe larg drept o
cauzã a corupþiei.
Judecãtorii sunt obligaþi sã depunã declaraþii cu privire la venit ºi proprietate. LSJ art.
15(5). Încãlcarea regulilor privind declararea veniturilor ºi proprietãþii sau indicarea
intenþionatã în declaraþie a datelor incorecte se considerã de asemenea infracþiune
ºi se pedepseºte (în cazul judecãtorilor) cu o amendã în mãrime de la 500 la 1.000
unitãþi convenþionale (10.000-20.000 MDL sau 7551.510 dolari SUA) ºi cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcþii sau de exercita o anumitã activitate pe un
termen de la 1 la 5 ani. CODUL PENAL art. 330/1(2). Încãlcarea prevederilor legale
referitoare la declaraþia cu privire la venituri ºi proprietate poate servi drept temei
pentru sancþionarea disciplinarã a judecãtorului. LSJ art. 22(1)(g). În cadrul interviurilor
s-a menþionat, însã, cã nerespectarea de cãtre unii deputaþi în Parlament a cerinþelor
privind depunerea declaraþiilor corecte cu privire la venituri ºi proprietate, conform
art. 7(4) al Legii despre statutul deputatului în Parlament, fie prin nedeclarea întregii
proprietãþi sau nedezvãluiea adevãratei valori a proprietãþii, poate încuraja unii
judecãtorii de asemenea sã se eschiveze de la depunerea declaraþiilor.
Conform celor menþionate de intervievaþii, o idee de soluþionare a problemei corupþiei,
susþinutã de cãtre autoritãþile publice, ar fi împuternicirea CCCEC sã intenteze procese
împotriva judecãtorilor pentru corupþie fãrã a fi nevoie sã obþinã acordul CSM ºi a
Preºedintelui sau Parlamentului. Un ºir de intervievaþi s-au arãtat însã ingrijoraþi de
faptul cã, o astfel de împuternicire ar avea un impact negativ asupra independenþei
judiciare. Dat fiind cã mulþi considerã cã CCCEC se aflã sub controlul Preºedintelui,
ei ºi-au exprimat frica cã CCCEC ar putea fi folosit împotriva judecãtorilor care nu
adoptã hotãrîri în conformitate cu doleanþele partidului de guvernãmînt.
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Factorul 21: Codul deontologic
Existã un cod deontologic al judecãtorilor care abordeazã aspecte importante,
cum ar fi conflictul de interese, comunicãrile ex parte ºi activitatea politicã
necorespunzãtoare, iar judecãtorii trebuie sã urmeze cursuri privind acest
cod atît înainte de a-ºi prelua funcþia, cît ºi pe durata mandatului lor.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Adunarea Generalã a Judecãtorilor a adoptat Codul deontologic al judecãtorilor
în 2000, care acoperã multe aspecte semnificative. Impactul Codului este, însã,
limitat de caracterul sãu concis, cît ºi de ambiguitatea unor prevederi ale sale ºi
de lipsa oricãrei cerinþe ca judecãtorii sã urmeze cursuri privind Codul respectiv
înainte sau dupã preluarea funcþiei.

Analizã/Date generale:
LSJ pare sã le impunã judecãtorilor un nivel înalt de conduitã. Atît în exerciþiul funcþiei,
cît ºi în viaþa privatã, judecãtorii sunt datori sã se abþinã de la fapte care ar putea sã
discrediteze justiþia, sã compromitã cinstea ºi demnitatea de judecãtor, ori sã provoace
îndoieli faþã de obiectivitatea lor. A se vedea art. 15(2). Este, însã, neclar ce exact
se cere în practicã.
Judecãtorii trebuie sã respecte Codul deontologic al judecãtorilor, adoptat în 2000 de
cãtre Adunarea Generalã a Judecãtorilor din Republica Moldova. CODUL DE ETICÃ AL
JUDECÃTORILOR (4 feb. 2000) [în continuare CODUL], BULETINUL CSJ, nr. 3 (2000). Codul
conþine 30 de reguli scurte care abordeazã astfel de chestiuni ca indepedenþa judiciarã
(a se vedea Regulile 1-5), conflictul de interese (a se vedea Regulile 23, 24, 27, 28),
comunicãrile ex parte (Regula 16), activitatea politicã necorespunzãtoare (a se vedea
Regula 25) ºi protecþia informaþiei confidenþiale (a se vedea Regula 9). Aceste norme
etice aparent sunt obligatorii, deoarece încãlcarea lor sistematicã sau gravã ar putea
servi drept temei pentru sancþionarea disciplinarã, inclusiv eliberarea din funcþie (a
se vedea Factorul 17 mai sus). LSJ art. 22(1)(k), 23. Totuºi, caracterul concis ºi vag
al unor reguli poate face dificil pentru judecãtori sã înþeleagã ce exact le cere Codul.
De exemplu, Regula 6 spune, Judecãtorii vor respecta onoarea ºi prestigiul profesiei
lor cu mare consideraþie. Persoanele intervievate au recunoscut cã Codul trebuie
lãrgit, deoarece nu abordeazã toate aspectele importante, iar prevederile existente
nu sunt suficient de detaliate. Cu toate acestea, adoptarea Codului a fost, în viziunea
lor, un semnificativ pas înainte.
Anumite prevederi cu privire la etica judecãtorilor pot de asemenea fi gãsite în cîteva
legi. De exemplu, codurile de procedurã enumerã temeiurile pentru recuzarea
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judecãtorului de la judecarea cauzei, cum ar fi deþinerea unui interes personal sau
relaþii de rudenie cu pãrþile sau alþi participanþi la proces, precum ºi alte circumstanþe
care pun la îndoialã imparþialitatea judecãtorului. COD. PROCED. CIVILÃ art. 50; COD.
PROCED. PENALÃ art. 33. În plus, LSJ interzice judecãtorilor sã facã parte din partide
politice sau sã desfãºoare activitãþi politice. Mai concret, judecãtorul nu poate: sã
ocupe orice altã funcþie publicã sau privatã, cu exceptia activitãþii didactice ºi ºtiinþifice;
sã fie deputat în Parlament; sã facã parte din partide ºi alte organizaþii social-politice;
sã desfãºoare activitãþi cu caracter politic; sã desfãºoare activitate de întreprinzãtor;
sã dea consultaþii juridice cu excepþia celor acordate membrilor de familie apropiaþi;
sau, începînd cu 10 noiembrie 2006, sã efectueze orice activitate legatã de îndeplinirea
atribuþiilor de serviciu care ar cauza conflict de interese, cu excepþia cazului cînd
activitatea se desfãºoarã cu consimþãmîntului preºedintelui instanþei de judecatã
sau al CSM. LSJ art. 8(1); MODIFICÃRILE din 2006, art. II(8).
Cu toate cã judecãtorii au remarcat în multe cazuri importanþa eticii profesionale, iar
unii într-adevãr erau bine cunoscuþi cu constrîngerile impuse de Cod asupra conduitei
lor, alþi intervievaþi s-au arãtat sceptici privind mãsura în care Codul influenþeazã de
fapt conduita judecãtorilor. ªi într-adevãr, ei au afirmat cã majoritatea judecãtorilor
nu au un nivel înalt de conduitã. Mai mult, judecãtorilor nu li se cere sã urmeze
cursuri cu privire la cerinþele Codului. Unii judecãtori au menþionat cã ei au primit cîte
un exemplar al Codului cînd acesta a fost adoptat, alþii însã nu au primit nimic, iar
judecãtorii recent numiþi în funcþie au relatat cã ei nu dispun de nici un exemplar al
acestuia. Aceasta vorbeºte despre necesitatea de a distribui exemplare ale Codului
mai pe larg ºi de a organiza cursuri de instruire cu privire la prevederile sale. INJ ar
putea contribui la ridicarea nivelului de cunoºtinþe despre prevederile Codului printre
judecãtori ºi candidaþii la funcþia de judecãtor, incluzînd cursuri de eticã profesionalã
în programul de studiu ºi la examene. În mod similar, Colegiul de calificare ar putea
încuraja judecãtorii mai experimentaþi sã-ºi perfecþioneze cunoºtinþele în domeniul
eticii profesionale, incluzînd aceastã tematicã în disciplinele pentru atestarea
judecãtorilor (a se vedea Factorul 15 mai sus).
Cu toate cã Codul interzice comunicãrile ex parte, astfel de comunicãri par sã fie un
lucru obiºnuit în practicã. Observatorii au remarcat destul de des cã procurorii, iar
uneori ºi avocaþii apãrãrii, aveau întîlniri individuale cu judecãtorul, în ºedinþe private
prelungite în biroul judecãtorului. Procurorul sau avocatul apãrãrii ieºea apoi ºi anunþa
cã ºedinþa a fost amînatã... Deºi nimeni nu poate spune cu certitudine ce s-a întîmplat
în cadrul acelor discuþii private în birourile judecãtorilor, simpla aflare a unei pãrþi în
spatele uºilor închise cu judecãtorul ridicã dubii privind imparþialitatea acestuia din
urmã ºi afecteazã percepþia echitãþii procesului, RAPORTUL OSCE DE MONITORIZARE A
SEDINÞELOR DE JUDECATÃ 37.
Nu existã un cod de eticã pentru Curtea Constituþionalã, deºi Codul Jurisdicþiei
Constituþionale include o prevedere despre pãrtinire. În afarã de aceasta, judecãtorul
nu poate participa la examinarea cauzei în cazul cînd el a participat ca factor de
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decizie la adoptarea actului sesizat sau ºi-a expus în public pãrerea despre
constituþionalitatea acestuia. CJC art. 27(1).

Factorul 22: Proceduri de plîngere împotriva
conduitei judecãtoreºti
Existã proceduri eficiente prin care alþi judecãtori, avocaþii ºi publicul pot
sã depunã plîngeri cu privire la conduita judecãtoreascã.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: E

Existã proceduri de înregistrare a petiþiilor privind conduita necorespunzãtoare
a judecãtorilor. Se spune, însã, cã mulþi cetãþeni nu sunt conºtienþi de dreptul
lor de a depune astfel de petiþii, în timp ce alþii apeleazã la procedura de
petiþionare aparent în încercarea de a exercita influenþã asupra judecãtorilor
care judecã cauzele ce se aflã pe rol. Din circa o mie de petiþii primite de CSM
anual, doar cîteva se soldeazã cu intentarea procedurilor disciplinare.

Analizã/Date generale:
Cetãþenii au dreptul sã depunã petiþii cu privire la conduita necorespunzãtoare a
judecãtorilor la CSM, care este reponsabil de examinarea lor ºi are competenþa sã
aplice sancþiuni disciplinare în privinþa judecãtorilor. LCSM art. 4(3)(a). Nu existã
restricþii legale care ar împiedica avocaþii sau judecãtorii sã depunã petiþii; cu toate
acestea, un grup de avocaþi, intervievat de echipa de evaluare, a afirmat cã nici unul
dintre ei nu depusese niciodatã petiþii împotriva vreunui judecãtor, deoarece aceasta
ar avea repercusiuni serioase pentru avocatul respectiv. Ar face avocatul sã parã o
cioarã albã în instanþa respectivã, a explicat unul dintre ei. În loc de aceasta, avocaþii
preferã sã atace orice hotãrîre adversã care, dupã pãrerea lor, este rezultatul
fãrãdelegiuirii. S-a mai menþionat cã a apãrut o practicã, cel puþin în cîteva curþi de
apel, de a trimite dosarul la CSM pentru ca acesta sã întreprindã acþiuni disciplinare
în cazul în care judecãtoria de primã instanþã comite o greºealã gravã.
În cazul în care CSM stabileºte cã un judecãtor a comis o abatere disciplinarã, el poate
intenta procedurã disciplinarã. LCD art. 10. Înainte de intentarea procedurii disciplinare,
CSM trebuie sã verifice dacã existã temei pentru sancþionarea disciplinarã a judecãtorului
ºi trebuie sã-i ofere acestuia posibilitatea de a da explicaþii în scris. Id. art. 12(1). Cu
anumite excepþii, dreptul de a intenta procedura disciplinarã unui judecãtor îl are orice
membru al CSM. Id. art. 10(1). Procedura disciplinarã în privinþa unui membru al CSM
sau al unui membru al Colegiului disciplinar poate fi intentatã la iniþiativa a cel puþin 3
membri a CSM. Id. art. 10(2). Colegiul disciplinar desfãºoarã ulterior procedura
disciplinarã în conformitate cu procedura descrisã în cadrul Factorului 17 mai sus.
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Deºi echipa de evaluare nu a putut obþine date statistice oficiale, un intervievat a
relatat cã CSM primeºte în medie 1000 de petiþii anual (un intervievat a menþionat
cifra de 3000-4000). Un membru al CSM care a fost intervievat, a menþionat cã multe
petiþii nu sunt bine întemeiate sau nu implicã acþiuni de încãlcare a disciplinei judiciare.
În cazul cînd petiþia se referã la o chestiune minorã, un membru al CSM poate doar
sã vorbeascã cu judecãtorul, a cãrui comportament este pus la îndoialã, despre
aceasta. CSM intenteazã procedura disciplinarã doar în cazul cînd abaterea
disciplinarã încalcã dreptul unei persoane. Aceasta se întîmplã în cazuri foarte rare,
vreo 12 sau mai puþin în fiecare an. A se vedea Factorul 17 mai sus.
Intervievaþii au identificat un ºir de deficienþe în procesul de petiþionare cu privire la
comportamentul judiciar. Una dintre ele constã în faptul cã mulþi cetãþeni nu ºtiu cã
au dreptul sã depunã o plîngere împotriva judecãtorului. O alta constã în aceea cã,
chiar dacã ei ºi depun o plîngere, adesea o depun la organul de stat greºit. De
exemplu, multe petiþii sunt trimise la Preºedintele Republicii Moldova sau la Parlament.
Odatã ce o petiþie ajunge pînã la CSM, ea poate sã nu fie investigatã minuþios din
cauza procedurilor inadecvate de investigare a petiþiilor, lipsa de personal care le-ar
investiga, precum ºi incapacitatea membrilor CSM de a examina 1000 de petiþii anual,
suplimentar la îndatoririle lor judecãtoreºti. Doar 3 dintre judecãtorii de la CSM sunt
scutiþi de responsabilitãþile lor judiciare în fiecare an pentru a se dedica activitãþilor
CSM. LCSM art. 3(5). Unii intervievaþi au fost de pãrerea cã CSM este reticent în a
iniþia proceduri disciplinare împotriva colegilor lor judecãtori ºi, din aceste considerente,
orice dubiu în ceea ce priveºte vinovãþia judecãtorilor este interpretat în folosul
acestora atunci cînd sunt examinate petiþiile.
Pãrþile uneori depun petiþii în încercarea de a exercita influenþã asupra judecãtorului
sau a-i intimida. Aceasta este evident în cazul cînd ei depun multiple petiþii la CSM,
Preºedinþie sau Parlament înainte ca judecãtorul sã fi pronunþat hotãrîrea definitivã.
Astfel de petiþii de regulã nu implicã încãlcãri ale eticii. Totuºi, în loc de a-i recomanda
pãrþii nedreptãþite sã depunã o petiþie la CSM, Preºedinþia sau deputaþii din Parlament
pot uneori sã-l contacteze pe judecãtor direct ºi sã-i cearã informaþie în legãturã cu
petiþia, ceea ce ar putea fi perceput drept o încercare de a influenþa rezultatul procesului
de judecatã. O altã utilizare greºitã a procesului de petiþionare are loc în cazul cînd
partea care pierde procesul depune o petiþie, însã nu atacã hotãrîrea judecãþii. Dupã
cum a subliniat un intervievat, din cauza cã judecãtorii judecã cauzele fãrã juraþi,
partea care pierde procesul învinuieºte judecãtorul pentru pierdere.
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Factorul 23: Accesul publicului
ºi al presei la ºedinþele de judecatã
ªedinþele de judecatã sunt deschise publicului ºi presei, iar sãlile de
judecatã sunt suficient de încãpãtoare.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: 

Cu toate cã, în linii generale, ºedinþele de judecatã trebuie sã fie deschise
publicului ºi mass-mediei, excepþiile de la aceastã cerinþã sunt descrise pe larg.
Insuficienþa sãlilor de judecatã se soldeazã cu desfãºurarea ºedinþelor în birourile
judecãtorilor, ceea ce limiteazã accesul publicului ºi al mass-mediei.

Analizã/Date generale:
Constituþia stipuleazã regula generalã cã toate ºedinþele de judecatã sunt publice.
Judecarea proceselor în ºedinþã închisã se admite numai în cazurile stabilite de
lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedurã. A se vedea art. 117; a se vedea
de asemenea LOJ art. 10(1); LJE art. 7(3); LCC art. 29. Excepþiile de la aceastã
regulã, unele dintre ele fiind descrise pe larg, pot fi gãsite în codurile de procedurã ºi
în alte legi.
De exemplu, cauzele penale pot fi examinate în ºedinþe închise presei în interesul
respectãrii moralitãþii, ordinii publice sau securitãþii naþionale, cînd interesele minorilor
sau protecþia vieþii private a pãrþilor în proces o cer, sau în mãsura consideratã strict
necesarã de cãtre instanþã cînd, datoritã unor împrejurãri speciale, publicitatea ar
putea sã prejudicieze interesele justiþiei. COD. PROCED. PENALÃ art. 18(2)-(3). În astfel
de împrejurãri, instanþa trebuie sã emitã o încheiere ºi sã explice temeiurile pentru
judecarea cauzei în ºedinþã închisã. Id. art. 18(2). O cauzã penalã poate fi examinatã
în ºedinþã închisã de asemenea în cazul cînd aceasta este necesar pentru a proteja
un martor sau victima unei infracþiuni. LEGEA PRIVIND PROTECÞIA DE STAT A PÃRÞII VÃTÃMATE,
A MARTORILOR ªI A ALTOR PERSOANE CARE ACORDÃ AJUTOR ÎN PROCESUL PENAL art. 8(1)(d), 14,
Legea Nr. 1458-XIII din 28.01.1998, M.O. 26-27/169 (1998), ultimele modificãri prin
Legea Nr. 206-XV din 29.05.2003, M.O. Nr. 149-152/598 din 18.07.2003. Judecata
fostului Ministru al Apãrãrii, Valeriu Pasat din 2005 ºi 2006 s-a desfãºurat în ºedinþã
închisã, fiind invocate motivele securitãþii naþionale. A se vedea Factorul 7 pentru un
rezumat al procesului. Pe de altã parte, în cadrul unei analize a unor cauze închise,
arhivate, legate de trafic s-a constatat cã 78% din procesele respective au fost publice,
posibil expunînd victima la înjosire ºi ruºine în public. CRISTINA COJOCARU & HOLLY L.
WISEMAN, TRAFFICKING IN PERSONS  AN IN-DEPTH ANALYSIS OF CLOSED CRIMINAL CASE FILES
IN MOLDOVA FOR 2004-SEPTEMBER 2005 [CRISTINA COJOCARU ªI HOLLY L. WISEMAN, TRAFICUL
DE PERSOANE  ANALIZÃ PROFUNDÃ A DOSARELOR PENALE ÎNCHISE ÎN MOLDOVA PENTRU PERIOADA
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2004-SEPTEMBRIE 2005] la 3 (2006). Mai mult, în doar aproximative 20% din procesele
analizate care au fost închise pentru public, instanþa a emis o încheiere prin care ºia explicat motivele pentru examinarea cauzei în ºedinþã închisã. Id. p. 23.
Judecarea cauzelor civile poate avea loc în ºedinþã închisã în scopul protejãrii
secretelor de stat, secretului comercial sau altei informaþii a cãrei divulgare este
protejatã prin lege, precum ºi pentru a preveni divulgarea unor informaþii care se
referã la aspectele intime ale vieþii, care lezeazã onoarea, demnitatea sau reputaþia
profesionalã ori la alte circumstanþe care ar putea prejudicia interesele participanþilor
la proces, ordinea publicã sau moralitatea. COD. PROCED. CIVILÃ art. 23(2)-(3). În mod
similar, ºedinþele Curþii Constituþionale pot fi închise publicului în cazurile în care
dezbaterile publice pot dãuna securitãþii statului sau ordinii publice. CJC art. 13(1).
Chiar dacã ºedinþele de judecatã sunt închise, instanþele trebuie sã-ºi pronunþe
hotãrîrile public. LOJ art. 10(2); COD. PROCED. PENALÃ art. 18(4).
Cu toate cã majoritatea dezbaterilor judiciare sunt formal deschise, publicul ºi massmedia pot întîmpina obstacole în obþinerea accesului deplin la ele. Dat fiind cã sediile
multor instanþe judecãtoreºti nu dispun de suficiente sãli de judecatã (a se vedea
Factorul 12 mai sus), judecãtorii destul de des judecã cauzele în birourile lor. La
Chiºinãu, birourile judecãtorilor au o suprafaþã aproximativ de 10-12 m2 ºi astfel sunt
prea mici ca, în afarã de participanþii la proces ºi reprezentanþii lor, în ele sã încapã
publicul sau mass-media. Potrivit unui intervievat, judecãtorii uneori desfãºoarã
dezbaterile în birourile lor chiar ºi în cazul disponibilitãþii sãlilor de judecatã; ºi chiar
dacã procesele se desfãºoarã în sãlile de judecatã, cele mai importante ar putea fi
judecate în sãlile mai mici. În afarã de chestiunile ce þin de accesul mijloacelor de
informare în masã, un intervievat a menþionat cã publicul rar vine la procese, cu
excepþia proceselor penale cînd de multe ori asistã rudele. Oamenii au prea multe
probleme proprii, a spus ea, pentru a veni la procese strãine.
Raportul OSCE de monitorizare a ºedinþelor de judecatã oferã informaþii despre
accesul publicului la ºedinþele de judecatã. De exemplu, deºi judecãtorii trebuie sã
afiºeze într-un loc public în sediul instanþei lista cauzelor programate pentru examinare
cu cel puþin 3 zile înainte de ºedinþã, mulþi judecãtori nu se conformeazã acestei
cerinþe.26 RAPORTUL OSCE DE MONITORIZARE A ªEDINÞELOR DE JUDECATÃ 23. Raportul
menþioneazã cã În general, monitorii aveau acces la majoritatea ºedinþelor de
judecatã...; dacã nu erau întotdeauna bineveniþi, prezenþa lor cel puþin era toleratã.
Id. p. 22. Cu toate acestea, unii judecãtorii se împotriveau prezenþei observatorilor la
ºedinþe Id. p. 22. Prezenþa observatorilor adesea îi fãcea pe judecãtori sã-ºi schimbe

Modificãrile din 2006, care au intrat în vigoare în noiembrie 2006, au introdus în judecãtoriile ordinare ºi curþile
de apel funcþia de judecãtor responsabil pentru relaþiile cu mass-media. LOJ art. 27(1)(p) ºi 39(1)(m).
Reprezentanþii mass-media vor avea posibilitatea sã obþinã informaþie depre cauzele aflate în procedurã de
examinare doar de la aceºti oficiali. LSJ art. 8(3). Echipa de evaluare nu a analizat impactul practic al acestor
prevederi.
26
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comportamentul: unii judecãtori îºi puneau imediat mantia, îºi deconectau telefoanele
mobile ºi cãutau o salã de ºedinþã disponibilã. Alþi judecãtori, vãzîndu-i pe monitori,
reluau procesul cu cuvintele: Iatã, acum trebuie sã facem totul ca la carte sau alte
expresii de acest gen. Asemenea instrucþiuni pãreau sã-i mire pe toþi, în special pe
procurori ºi avocaþii apãrãrii. Id. p. 31.
Înregistrarea audio ºi video sau fotografierea se permite doar la deschiderea ºedinþei
de judecatã ºi la pronunþarea hotãrîrii ºi mai apoi doar cu acordul preºedintelui ºedinþei
de judecatã. LOJ art. 14(2). Potrivit unui intervievat, rar se acordã astfel de permisiune.
Parlamentul a introdus recent modificãri la LOJ, care vor intra în vigoare nu mai tîrziu
de 1 ianuarie 2008, pentru a permite înregistrarea audio ºi video, fotografierea sau
utilizarea altor mijloace tehnice doar în condiþiile legii procesuale. MODIFICÃRILE DIN
2006 art. I(6), VI(1).

Factorul 24: Publicarea hotãrîrilor judecãtoreºti
Hotãrîrile judecãtoreºti sunt în general publice, iar deciziile semnificative
se publicã ºi sunt supuse dezbaterii academice ºi publice.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Cu toate cã Legea privind accesul la informaþie prevede cã toate informaþiile
oficiale deþinute de cãtre instanþele judecãtoreºti trebuie, în linii generale, sã fie
fãcute publice, în practicã, oricine, în afarã de participanþii la proces, poate
întîmpina dificultãþi în obþinerea accesului la hotãrîrile judecãtoreºti. Pe de altã
parte, hotãrîrile CSJ ºi ale Curþii Constituþionale sunt publicate prompt sau fãcute
în alt mod accesibile publicului.

Analizã/Date generale:
Hotãrîrile instanþelor judecãtoreºti se pronunþã public. LOJ art. 10(2); CJC art. 13(3).
Odatã ce sunt pronunþate, însã, accesul publicului la ele adeseori este limitat, deºi
Legea privind accesul la informaþie prevede cã informaþia deþinutã de autoritãþile
publice, inclusiv de autoritãþile judiciare, trebuie fãcutã publicã (cu excepþia informaþiilor
ce constituie secret de stat, informaþii confidenþiale din domeniul afacerilor, informaþii
cu caracter personal ºi alte informaþii confidenþiale). LEGEA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAÞIE
art. 5(2)(a), 6(1), 7(2), 10, Legea Nr. 982-XIV din 11.05.2000, M.O. Nr. 88-90/664 din
28.07.2000, ultimele modificãri prin Legea Nr. 206-XV din 29.05.2003, M.O. Nr. 149152/598 din 18.07.2003. Majoritatea hotãrîrilor judecãtoreºti nu se publicã ºi, în multe
instanþe, accesul persoanelor terþe la hotãrîri ºi dosare se acordã doar cu permisiunea
preºedintelui instanþei judecãtoreºti. Aceastã practicã de a le cere persoanelor terþe
sã-ºi justifice solicitarea de informaþii înainte ca preºedintele sã le permitã accesul
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vine în contradicþie cu Legea privind accesul la informaþie, care în mod specific
stipuleazã cã nici o persoanã care solicitã acces la informaþii nu este obligatã sã-ºi
justifice interesul pentru informaþiile solicitate. Id. art. 10(3).
Unii intervievaþi au afirmat cã toate hotãrîrile judecãtoreºti trebuie sã fie publicate.
Unele hotãrîri, în special cele adoptate de judecãtorii judecãtoriilor ordinare, se spune
cã sunt slab argumentate ºi inconsecvente. Publicarea hotãrîrilor, au susþinut
intervievaþii, nu doar va spori transparenþa sistemului judecãtoresc în general, ci ºi
va duce la îmbunãtãþirea calitãþii hotãrîrilor din cauza expunerii lor publicului. Însã
date fiind costurile aferente publicãrii tuturor hotãrîrilor judecãtoreºti, o modalitate
mai eficientã de îmbunãtãþire a calitãþii hotãrîrilor judecãtoreºti ar consta în asigurarea
accesului deplin al publicului ºi mijloacelor de informare în masã la dosare ºi hotãrîri.
Deºi hotãrîrile Curþii de Apel se publicau înainte de reorganizarea sistemului
judecãtoresc în trei nivele de instanþe, în prezent acestea nu se mai publicã. Hotãrîrile
CSJ ºi hotãrîrile explicative ale Plenului sãu s-au publicat în trecut. Începînd cu luna
ianuarie 2006, CSJ selecteazã hotãrîrile semnificative care meritã sã fie publicate ºi
ele apar în Buletinul CSJ, în revista Baroului avocaþilor Avocatul Poporului, în bazele
de date electronice, cum ar fi MoldLex. Hotãrîrile explicative se publicã în Buletinul
CSJ ºi în bazele de date electronice. În afarã de aceasta, CSJ a elaborat o bazã de
date a cauzelor judecate de Colegiul Civil ºi de Contencios Administrativ începînd cu
1 ianuarie 2006. În septembrie 2006, aceasta includea mai mult de 3000 de dosare.
Eventual va fi instalat un calculator care sã permitã accesul cetãþenilor la baza de
date respectivã. CSM sperã sã extindã baza de date pentru a include cauzele judecate
ºi de celelalte colegii ale CSJ, ulterior ºi cauzele curþilor de apel ºi, în sfîrºit, ºi cele
ale judecãtoriilor ordinare. Dacã aceasta va avea loc, accesul public la hotãrîrile
judecãtoreºti va spori considerabil.
Hotãrîrile Curþii Constituþionale sunt puse la dispoziþie cu promptitudine. Hotãrîrile ºi
avizele Curþii se publicã în M.O. în decursul a 10 zile de la data adoptãrii. LCC art.
26(4); CJC art. 77(1). Ele de asemenea se publicã în culegeri anuale (dacã existã
asistenþã financiarã de la donatori) se afiºeazã pe pagina web a Curþii (http://
www.constcourt.md), ºi se includ în bazele de date juridice comerciale, precum ºi în
baza de date a MJ (http://justice.md/lex). Hotãrîrile importante, însoþite de comentarii,
se publicã ºi în buletinul Curþii, care este finanþat din bugetul de stat.
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Factorul 25: Pãstrarea informaþiilor din timpul procesului
Se pãstreazã ºi se pune la dispoziþia publicului o transcriere sau o altã
formã de înregistrare corectã a ºedinþelor de judecatã.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþã: 

În loc de transcrieri cuvînt cu cuvînt ale ºedinþelor de judecatã, grefierii întocmesc
sumare scrise de mînã. Intervievaþii au avut pãreri diferite referitor la exactitatea
proceselor-verbale. Procesele-verbale nu sunt disponibile publicului ºi, deºi ele
sunt disponibile pãrþilor, acestora nu li se permite sã le copie.

Analizã/Date generale:
Instanþele de judecatã pot sã foloseascã orice mijloc tehnic pentru a înregistra informaþia
aferentã procesului. LOJ art. 14(1). În practicã, totuºi, grefierii scriu procesele-verbale de
mînã, rezumînd partea esenþialã a procesului, inclusiv declaraþiile ºi solicitãrile
participanþilor ºi pledoariile verbale. A se vedea COD. PROCED. CIVILÃ art. 47(1); COD. PROCED.
PENALÃ art. 83(1), (2). Parlamentul a introdus modificãri la LOJ care prevãd cã procesele
vor fi înregistrate prin mijloace audio sau video sau stenografice ºi cã înregistrãrile sau
notele stenografice vor fi transcrise imediat. MODIFICÃRILE DIN 2006 art. I(6). Aceastã
modificare va intra în vigoare dupã crearea condiþiilor corespunzãtoare, însã nu mai
tîrziu de 1 ianuarie 2008. Id. art. VI(1). În legãturã cu Programul de Þarã pentru Moldova,
al cãrui scop principal este combaterea corupþiei, Corporaþia Provocãrile Mileniului din
Statele Unite se anticipã cã va finanþa utilarea a circa 200 sãli de judecatã cu echipament
modern de înregistrare ºi programe de transcriere, care sã permitã pregãtirea transcrierilor
cuvînt cu cuvînt, aproximativ pînã la mijlocul anului 2009.
Codurile de Procedurã Civilã ºi Procedurã Penalã conþin diferite prevederi cu privire
la întocmirea proceselor-verbale.
În cauzele civile, participanþii ºi reprezentanþii lor au dreptul sã cearã consemnarea
în procesul-verbal a unor circumstanþe pe care ei le considerã esenþiale în soluþionarea
pricinei. COD. PROCED. CIVILÃ art. 275(3). În vederea asigurãrii exactitãþii procesuluiverbal, judecãtorul, grefierul ºi martorul semneazã fiecare paginã, inclusiv ºi orice
corectãri necesare. Id. art. 220. Procesul-verbal trebuie sã fie încheiat ºi semnat de
cãtre preºedintele ºedinþei ºi de grefier în cel mult 5 zile de la data încheierii ºedinþei
de judecatã. Id. art. 275(4)-(5). În decursul a 5 zile de la data semnãrii procesuluiverbal participanþii la proces ºi reprezentanþii lor au dreptul sã ia cunoºtinþã de el ºi,
în cazul în care îl considerã incomplet sau inexact, sã solicite în scris corectarea lui
de cãtre instanþã. Id. art. 275(6). Judecãtorul trebuie sã examineze observaþiile asupra
procesului-verbal în decursul a 5 zile ºi sã le accepte sau le respingã. Id. art. 276.
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În cauzele penale, grefierul trebuie sã redacteze procesul-verbal în termen de 48 de
ore de la terminarea ºedinþei, care se semneazã atît de preºedintele ºedinþei, cît ºi de
grefier. COD. PROCED. PENALÃ art. 336(4). Grefierul poartã rãspundere personalã pentru
conþinutul procesului-verbal ºi, la întocmirea lui, trebuie sã fie independent de indicaþiile
oricãrei persoane, inclusiv de ale judecãtorului. A se vedea id. art. 83(3); LEGEA SERVICIULUI
PUBLIC, art. 30(1)-(2), Legea Nr. 443 din 04.05.1995, M.O. Nr. 61/681 of 02.11.1995. În
eventualitatea unei divergenþe cu judecãtorul, grefierul poate, totuºi, sã anexeze obiecþiile
sale la procesul-verbal. Id. art. 318(3).
Dupã semnarea procesului-verbal, judecãtorul va înºtiinþa în scris pãrþile despre
posibilitatea de a lua cunoºtinþã de acesta, la cerere scrisã, în termen de 5 zile, ºi de a
formula obiecþii în termen de 3 zile dupã luarea de cunoºtinþã de procesul-verbal. Id.
art. 336(5)-(6). Codul de Procedurã Penalã nu specificã un termen în decursul cãruia
judecãtorul trebuie sã decidã dacã sã accepte sau sã respingã obiecþiile. A se vedea
id. art. 336(7).
Un grefier, care a fost intervievat în scopul acestei evaluãri, a explicat cã, în cazul
cînd procesul-verbal nu este încheiat la sfîrºitul ºedinþei, el este încheiat cel puþin
parþial. Un intervievat a relatat, însã, cã uneori grefierii nu scriu nimic în timpul ºedinþei
ºi pãrþilor li se dã sã semneze foi curate. Alt intervievat a susþinut cã procesul-verbal
este scris ca sã fie consecvent cu hotãrîrea judecãtoreascã ºi nu invers. Potrivit altor
intervievaþi, însã, procesele-verbale reflectã în general corect ºedinþele de judecatã.
S-a mai menþionat cã pãrþile foarte rar formuleazã obiecþii referitor la procesul-verbal.
În 2003, grefierii au devenit funcþionari publici. LOJ art. 48(3). Drept rezultat, ei trebuie
de asemenea sã fie supuºi atestãrii o datã la 3 ani pentru a-ºi confirma nivelul adecvat
de cunoºtinþe. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ATESTAREA FUNCÞIONARILOR PUBLICI art. 20
(aprobat prin Hotãrîrirea Guvernului Nr. 522 din 20.05.2004, M.O. Nr. 83-87/663 din
28.05.2004). Comisia de atestare se constituie din 5 sau 7 membri, care în practicã
sunt judecãtori de la instanþa unde îºi desfãºoarã activitatea grefierul. Id. art. 2, 11. În
urma atestãrii, grefierului poate sã i se confere grad de calificare, care ar rezulta în
mãrirea salariului sãu. Id. art. 31(b), 34(b). Potrivit intervievaþilor, volumul de lucru al
grefierilor este foarte mare, iar salariile lor sunt mici, ceea ce se soldeazã cu o fluctuaþie
mare a persoanelor cu aceastã funcþie.
Raportul OSCE de monitorizare a ºedinþelor de judecatã redã un tablou deloc mãgulitor
ce reprezintã mulþi grefieri: Conform datelor monitorizãrii, la fiecare a cincea ºedinþã
monitorizatã grefierul nu îndeplinea corespunzãtor procesul-verbal al ºedinþei. În cîteva
cazuri observatorii au remarcat cã grefierii nu consemnau absolut nimic în procesulverbal ºi pur ºi simplu la sfîrºitul ºedinþei le dãdeau pãrþilor sã semneze o foaie de hîrtie
goalã, spunînd cã ei vor întocmi procesul-verbal mai tîrziu. Cînd grefierii întocmeau
totuºi procesul-verbal, monitorii au remarcat deseori cã ei înregistrau declaraþiile în
mod selectiv, de multe ori la indicaþiile directe ale judecãtorului, care reformula declaraþiile
ºi mãrturiile ºi îi dicta grefierului exact ce sã înregistreze în procesul-verbal. A se
vedea RAPORTUL OSCE DE MONITORIZARE A SEDINÞELOR DE JUDECATÃ 33.
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Cu toate cã mai pot fi aduse exemple întru dezacordul referitor la siguranþa proceselorverbale, care sunt scrise de mînã, ceea ce este clar, potrivit intervievaþilor, este cã accesul
la procesele-verbale este oferit doar pãrþilor, dar ºi chiar nici ele uneori nu obþin premisiunea
de a face copii integrale de pe acestea. Se pare cã existã o opinie a unor membri ai
judiciarului precum cã pãrþile nu ar avea nevoie de textul procesului-verbal în întregime ºi
cã copierea de mînã a extraselor din proces ar fi suficient pentru cei interesaþi.

VI. Eficienþã
Factorul 26: Personalul auxiliar al instanþelor
Fiecare judecãtor dispune de personalul auxiliar de bazã necesar pentru
exercitarea funcþiei sale, de exemplu, personal auxiliar care sã se ocupe
de redactarea actelor ºi de documentare juridicã.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Cu toate cã fiecare judecãtor are cîte un grefier care este responsabil de
organizarea dosarelor ºi întocmirea proceselor-verbale ale ºedinþelor, majoritatea
judecãtorilor nu dispun de ajutori care sã le acorde asistenþã în documentarea
juridicã. Majoritatea instanþelor se confruntã cu insuficienþã de personal auxiliar,
care este ºi prost plãtit, ceea ce rezultã într-o fluctuaþie mare a acestuia.

Analizã/Date generale:
Potrivit legii, fiecare instanþã judecãtoreascã trebuie sã dispunã de cancelarie care sã
primeascã cererile, de arhivã pentru a pãstra dosarele instanþei ºi dosarele cauzelor
încheiate, de serviciu administrativ care sã asigure condiþiile materiale pentru desfãºurarea
activitãþii instanþei, ºi de serviciu documentare care sã þinã evidenþa legislaþiei ºi sã
gestioneze biblioteca instanþei. LOJ art. 45(1), 46, 47, 49. Personalul auxiliar trebuie sã
mai includã grefieri (a se vedea Factorul 25 mai sus), suficienþi interpreþi ºi traducãtori, ºi
poliþie judecãtoreascã (a se vedea Factorul 13 mai sus). Id. art. 48, 48/1, 50. Cu toate cã
preºedintele instanþei judecãtoreºti are autoritatea de a numi ºi elibera din funcþie
majoritatea angajaþilor instanþei (cu excepþia poliþiei judecãtoreºti, care este pusã în
serviciul instanþei), structura ºi statul de funcþii al aparatului instanþei judecãtoreºti se
stabilesc de MJ. Id. art. 27(1)(o), 39(1)(l), 45(2)-(3).
Fiecare judecãtor dispune de un grefier care întocmeºte dosarele cauzelor ºi
procesele-verbale ale ºedinþelor (a se vedea Factorul 25 mai sus), dar mai presus de
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aceasta, intervievaþii s-au plîns cã instanþele nu au personal suficient. Conform
informaþiilor oferite de MJ, în noiembrie 2006 instanþele judecãtoreºti din Moldova
dispuneau de un numãr total de 565 de personal auxiliar, fiind alcãtuit din 307 grefieri,
69 traducãtori, 48 dactilografi, 101 specialiºti (alt personal decît traducãtori sau
dactilografi, care lucreazã în cancelarie, arhivã sau altã unitate administrativã a
instanþei) ºi 40 consultanþi. Aceasta ar însemna o pondere de circa 1.3 personal
auxiliar pe judecãtor. Mulþi intervievaþi au opinat cã fiecare judecãtor ar trebui sã
dispunã de cîte un consultant care sã se ocupe de documentarea juridicã sau de cîte
un referent care sã acorde asistenþã logisticã, îndeplinind multe dintre sarcinile pe
care în prezent judecãtorii sunt nevoiþi sã le facã de sinestãtãtor. Aceasta ar elibera
timpul judecãtorilor pentru ca ei sã-l dedice exercitãrii funcþiilor judiciare ºi îmbunãtãþirii
eficienþei instanþelor.
O altã problemã criticã relatatã de cãtre intervievaþi constã în remunerarea proastã a
personalului instanþelor, din cauza cãreia mulþi dintre ei, dupã ce acumuleazã
experienþã suficientã, pleacã la locuri de muncã mai bine plãtite. Cu toate cã salariile
judecãtoriilor s-au mãrit recent, salariile personalului auxiliar, însã, nu au fost mãrite.
Conform datelor din ianuarie 2007, grefierii, interpreþii ºi traducãtorii de la judecãtoriile
ordinare, Judecãtoria economicã de circumscripþie ºi Judecãtoria militarã primesc
salariu lunar de 600-900 MDL (45.3-67.9 dolari SUA); cei de la curþile de apel ºi
Curtea de Apel Economicã  700-1000 MDL (52.8-75.5 dolari SUA); ºi cei de la CSJ
 800-1200 MDL (60.4-90.6 dolari SUA). A se vedea Legea cu privire la salarizare,
Anexa Nr.4. Deplorînd salariile mici ale personalului auxiliar, un judecãtor a explicat
cã o justiþia sãracã nu poate fi o justiþie bunã.
Conform datelor din ianuarie 2007, grefierii ºi executorii judecãtoreºti nu primeau
instruire specializatã pentru funcþiile pe care le îndeplinesc. Începînd cu 1 septembrie
2007, ei vor trebui sã urmeze cursuri de formare iniþialã de 3 luni la INJ (a se vedea
Factorul 1 mai sus) dupã numirea în funcþie. LINJ art. 20(1)-(2), 22(5). Dupã absolvirea
cursurilor, ei vor trebui sã susþinã examene de capacitate. Id. art. 20(4). INJ de
asemenea va elabora cursuri obligatorii de formare continuã pentru grefieri ºi executorii
judecãtoreºti, în coordonare cu CSM ºi, dupã caz, cu MJ. Id. art. 21. Se presupune
cã astfel va spori nivelul profesional al grefierilor ºi executorilor judecãtoreºti.
La CSJ, fiecare judecãtor este asistat de cîte un referent, care este licenþiat în drept
ºi are o vechime în specialitate juridicã de nu mai puþin de 3 ani. LCSJ art. 4(3).
Personalul auxiliar al Curþii de Apel Economice include 5 consilieri ale cãror
responsabilitãþi includ documentarea juridicã, pregãtirea cauzelor pentru judecare ºi
pregãtirea proiectelor de hotãrîri judecãtoreºti. LJE art. 26. Celelalte curþi de apel
dispun de consultanþi ale cãror responsabilitãþi includ evidenþa legislaþiei ºi a
jurisprudenþei ºi gestionarea bibliotecii. A se vedea LOJ art. 47(2).
Atît CSJ, cît ºi Curtea Constituþionalã au de asemenea judecãtori asistenþi, care au
statut de judecãtor al curþii de apel. LCSJ art. 18(1); LCC art. 35(3). CSJ dispune de
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7 judecãtori asistenþi, deºi nici una dintre aceste poziþii nu este ocupatã propriu-zis.
Atribuþiile prim-judecãtorului asistent, care este subordonat preºedintelui CSJ, includ
coordonarea activitãþii celorlalþi judecãtori asistenþi, pregãtirea ºi participarea la
ºedinþele Plenului, organizarea executãrii hotãrîrilor instanþelor judecãtoreºti ºi
coordonarea activitãþii Direcþiei de generalizare a practicii judiciare ºi analizã a statisticii
judiciare, precum ºi a Direcþiei de evidenþã a legislaþiei ºi informaticã. LCSJ art. 20.
Ceilalþi judecãtori asistenþi, toþi care participã la ºedinþele de judecatã, sunt responsabili
de pregãtirea ºedinþelor de judecatã ºi asigurarea desfãºurãrii lor, participarea la
deliberãri (cu vot consultativ), întocmirea rapoartelor asupra cauzelor ºi a hotãrîrilor
judecãtoreºti, precum ºi asigurarea judecãtorilor cu actele juridice necesare. Id. art.
21. Curtea Constituþionalã are 6 judecãtori-asistenþi, cîte unul pentru fiecare judecãtor.
LCC art. 35(1). Judecãtorii asistenþi efectueazã cercetãri juridice complexe la
solicitarea judecãtorilor Curþii Constituþionale ºi uneori elaboreazã proiectul hotãrîrilor
ºi altor acte ale Curþii Constituþionale.

Factorul 27: Posturi în justiþie
Se pot înfiinþa posturi în justiþie în funcþie de necesitãþi.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Cu toate cã existã un sistem pentru înfiinþarea de posturi noi în justiþie, numãrul
lor pare sã amîne necesitatea pentru posturi suplimentare. Mai mult, judecãtorii
care îºi desfãºoarã în prezent activitatea adesea se confruntã cu un volum
excesiv de muncã din cauza nesuplinirii la timp a posturilor vacante.

Analizã/Date generale:
Parlamentul aprobã numãrul de judecãtori în instanþele judecãtoreºti cu jurisdicþie
generalã ºi în cele specializate, la propunerea CSM (sau în cazul Judecãtoriei militare,
în baza avizelor MJ). LOJ art. 21; LCSM art. 4(o); LJM art.11. Parlamentul de
asemenea determinã numãrul, localitãþile de reºedinþã ºi circumscripþia judecãtoriilor
ordinare ºi a curþilor de apel, la propunerea CSM. LOJ art. 21, LCSM art. 4(o).
În urmãtorul tabel se indicã numãrul de posturi de judecãtor autorizate, precum ºi
numãrul judecãtorilor activi, la data de 31 decembrie 2006:
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NUMÃRUL JUDECÃTORILOR AUTORIZAÞI ªI NUMIÞI

Sursa: LOJ Anexa Nr. 1; LEGEA CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN APLICARE A CODULUI
art. 7, Legea Nr. 205 din 29.05.2003; CONST. art.
136(1). LCC art. 35; Date compilate de Asociaþia Avocaþilor Americani,
Iniþiativa pentru Supremaþia Legii în baza informaþiei oferite de CSM.

DE ROCEDURÃ PENALÃ

Numãrul judecãtorilor din judecãtoriile ordinare include ºi judecãtorii de instrucþie (44
posturi autorizate). LEGE CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN APLICARE A CODULUI DE PROCEDURÃ PENALÃ,
art. 7. Numãrul de judecãtori ai CSJ include judecãtorii asistenþi (7 posturi, nici unul
dintre ele fiind suplinite). LOJ Anexa Nr. 1. În afarã de aceasta, Curtea Constituþionalã
are 6 posturi de judecãtori ºi 6 posturi de judecãtori-asistenþi, toate dintre ele fiind la
moment suplinite. CONST. art. 136(1); LCC art. 35
O modalitate de a estima necesitatea de posturi suplimentare de judecãtor ar fi
examinarea datelor statistice privind numãrul de cauze judecate în ultimii ani ºi numãrul
de cauze în curs de examinare. Tabelul ce urmeazã conþine astfel de informaþie pe
scurt referitor la toate instanþele în ansamblu:
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CAUZE JUDECATE ªI ÎN CURS DE EXAMINARE, 2001-2005

Sursa: MJ.
În total, aceste date statistice aratã, pentru perioada 2001-2005, un numãr sporit de
cauze ºi alte dosare soluþionate, ºi un numãr redus de cauze în curs de examinare.
Acest fapt sugereazã cã capacitatea sistemului judecãtoresc a sporit în perioada
respectivã (datoritã creºterii numãrului de judecãtori, îmbunãtãþirii efiicienþei sau altor
factori). Deºi instanþele judecãtoreºti au judecat mai puþine cauze penale atît în 2004
ºi 2005 comparativ cu 2003, numãrul de cauze în curs de examinare de asemenea
s-a micºorat. Prin urmare, numãrul judecãtorilor care examineazã cauze penale ar
putea fi adecvat. Pe de altã parte, numãrul cauzelor civile soluþionate atît în 2004, cît
ºi în 2005 de asemenea s-a micºorat în comparaþie cu 2003, însã numãrul de cauze
în curs de examinare s-a mãrit într-o oarecare mãsurã în 2005, sugerînd cã poate fi
nevoie de mai mulþi judecãtori pentru examinarea cauzelor civile. Trebuie, însã, de
reþinut cã aceste totaluri se prea poate sã ascundã diferenþele dintre diferite nivele
de instanþe, precum ºi dintre diferite instanþe de acelaºi nivel.
Judecãtorii intervievaþi, aproape fãrã excepþie, s-au plîns de volumul mare de lucru, din
cauza cãruia, au spus ei, sunt nevoiþi sã lucreze ore tîrzii ºi în zilele de odihnã, ºi astfel nu
dispun de timp suficient pentru a judeca cauzele minuþios ºi de a scrie opinii bine
argumentate. O altã consecinþã este faptul cã judecarea cauzelor adesea se tãrãgãneazã.
De exemplu, judecãtorii CSJ trebuie sã examineze circa 45 de cauze pe lunã, potrivit
unui intervievat. Judecãtoriile economice de asemenea au un volum excesiv de muncã,
judecãtorii trebuind sã examineze vreo 500 de dosare anual, potrivit altui intervievat.
Vacanþele posturilor de judecãtor de asemenea duc la supraîncãrcarea cu lucru a
judecãtorilor activi. Dupã cum s-a menþionat în tabelul de mai sus, conform datelor din 31
decembrie 2006, 15.7% din toate functiile de judecãtori erau vacante, curþile de apel
avînd o ratã a funcþiilor vacante aproape de douã ori mai mare decît cea cea a judecãtoriilor
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ordinare. La Curtea de Apel Bãlþi, în septembrie 2006 erau suplinite doar 11 din cele 20
de posturi (55%), potrivit unui de-al treilea intervievat. În afarã de necesitatea suplinirii
tuturor posturilor vacante, iar în unele cazuri, sporirii numãrului de funcþii autorizate,
persoanele intervievate au opinat cã trebuie luate în considerare ºi reformele procedurale
în vederea reducerii etapelor ce nu sunt necesare procesulului de examinare a cauzelor
ºi administrãrii lor ºi care sã permitã proceduri concise în cazurile adecvate, precum ºi
utilizarea unor sisteme computerizate de evidenþã ºi gestionare a cauzelor.
Constituþia interzice transferarea judecãtorilor fãrã acordul lor. A se vedea art. 116(5);
a se vedea de asemenea LSJ art. 20(1). Totuºi, CSM poate transfera judecãtorii pe
un termen limitat la instanþe de acelaºi nivel sau la o instanþã de nivel superior. LCSM
art. 20(2). Deºi asemenea transferuri ar putea temporar soluþiona problema distribuirii
inegale a volumului de lucru între instanþele de judecatã, o soluþie pe termen lung ar
implica modificarea LOJ prin crearea funcþiilor de judecãtor suplimentare, sarcinã nu
chiar simplu de realizat.

Factorul 28: Sisteme de gestiune ºi urmãrire a circuitului
dosarelor
Justiþia dispune de un sistem de gestiune ºi urmãrire a circuitului dosarelor
care asigurã audierea cauzelor într-un mod cît mai eficient.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

În general, informaþia privind evoluþia unei cauze se include într-un registru, iar
actele se includ în dosarul cauzei. Deºi personalul instanþei de regulã poate
extrage informaþia cu privire la situaþia unei cauze anume, procesul respectiv
este ineficient. Au fost elaborate cel puþin douã sisteme computerizate de þinere
a evidenþei ºi gestionare a dosarelor, însã pînã în prezent, nici unul dintre ele nu
a fost implementat pe larg.

Analizã/Date generale:
În principiu, toate instanþele judecãtoreºti din Moldova folosesc pe larg sisteme manuale
de evidenþã ºi gestionare a dosarelor. Sistemul se bazeazã de plasarea documentelor
în dosarul cauzei. La intentarea unui dosar, cererea se înregistreazã la cancelarie
(uneori într-un registru, iar alteori într-o bazã de date computerizatã), dupã care este
trimisã preºedintelui instanþei, care o retrimite judecãtorului ce va examina cauza.
Ulterior, grefierul include cererea în dosarul cauzei, care se pãstreazã într-un safeu în
biroul judecãtorului. În cauzele penale, procurorul trimite dosarul la instanþa de judecatã,
acesta conþinînd actele obþinute în timpul investigaþiilor. Dupã examinarea cauzelor,
civile ºi penale, grefierul include procesul-verbal al ºedinþei în dosarul cauzei. Grefierul
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alcãtuieºte un index al documentelor care se conþin în dosar doar dupã pronunþarea
hotãrîrii de cãtre judecãtor. În cazul în care hotãrîrea este atacatã cu apel, dosarul se
trimite la instanþa superioarã. Odatã cu pronunþarea hotãrîrii definitive, grefierul trimite
dosarul cauzei la arhivã.
Pe parcursul anului 2004, ABA Iniþiativa pentru Supremaþia Legii ( la acel moment ABA/
CEELI) a finanþat elaborarea unui sistem de þinere a evidenþei ºi gestionare a dosarelor
pentru judecãtoriile economice. Programul include un modul pentru înregistrare, module
privind circuitul dosarelor pentru fiecare instanþã, un modul pentru programare, precum
ºi un modul pentru baza de date a hotãrîrilor judecãtoreºti. Programul permite de
asemenea generarea rapoartelor statistice în conformitate cu cerinþele de raportare ºi
care le ajutã preºedinþilor sã gestioneze eficient instanþele. Implementarea sistemului a
fost planificatã în parteneriat cu o altã organizaþie donatoare internaþionalã, care trebuia
sã furnizeze echipamentul necesar. Din anumite motive, organizaþia donatoare a furnizat
doar o parte din calculatoarele necesare pentru implementarea proiectului. În afarã de
aceasta, Judecãtoria economicã de circumscripþie s-a mutat în altã parte a clãdirii pe
care o ocupã împreunã cu Curtea de Apel Economicã ºi alte organizaþii. În consecinþã,
instalarea reþelei pentru Judecãtoria economicã de circumscripþie a întîrziat ºi a fost
incompletã. Deºi programul a fost elaborat, lipsa mijloacelor financiare pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii au împiedicat testarea ºi implementarea acestuia.
CSJ a elaborat un sistem mai restrîns, dar util, pentru gestionarea dosarelor, cãutarea
în baza de date fiind posibilã dupã numãrul dosarului sau numele unei pãrþi. Între alte
lucruri, sistemul aratã situaþia cauzei, precum ºi ºedinþele programate pentru
examinarea acesteia. În septembrie 2006, sistemul era utilizat de Colegiul Civil ºi de
Contencios Administrativ al CSJ. Dacã va funcþiona cu succes în continuare, instanþa
sperã sã-l extindã ºi spre celelalte colegii ale sale, apoi spre curþile de apel ºi, eventual,
spre judecãtoriile ordinare din toatã þara.

Factorul 29: Dotãri cu aparaturã informaticã ºi de birou
Instanþele judecãtoreºti sunt dotate cu un numãr suficient de calculatoare
ºi alt echipament de birou care sã permitã exercitarea atribuþiilor într-un
mod cît mai eficient.
Concluzie

Corelaþie: Negativ

Tendinþa: 

Majoritatea instanþelor judecãtoreºti nu dispun de un numãr suficient de
calculatoare, imprimante ºi alt echipament de birou. Judecãtorii care au
calculatoare de multe ori nu au acces la Internet.

Analizã/Date generale:
Cu toate cã situaþia s-a îmbunãtãþit considerabil din 2002, majoritatea instanþelor
judecãtoreºti încã duc lipsã de un numãr suficient de calculatoare, imprimante, aparate
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de fax ºi de copiat. Un motiv al îmbunãtãþirii situaþiei constã în faptul cã, obþinînd mai
multã autoritate asupra gestionãrii bugetelor instanþelor, preºedinþii acestora au dat
prioritate achiziþionãrii calculatoarelor, imprimantelor ºi altui echipament de birou. Alt motiv
este cã organizaþiile donatoare internaþionale au dedicat resurse sporite furnizãrii
calculatoarelor pentru instanþele judecãtoreºti. Tabelul ce urmeazã prezintã informaþii
privind sursele de dotare cu calculatoare a instanþelor judecãtoreºti:27
SURSELE DE DOTARE CU CALCULATOARE

Sursa: Date compilate de Asociaþia Avocaþilor Americani, Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii pe baza unui sondaj al preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor
instanþelor de judecatã.
S-a menþionat cã în unele instanþe toþi judecãtorii dispun de calculatoare; cu toate
acestea, într-un ºir de instanþe intervievaþii au relatat cã unele din calculatoare aparþin
personal judecãtorilor, deºi aceasta nu este reflectat în tabel. În multe cazuri grefierii
nu dispun de calculatoare. Urmãtorul tabel prezintã informaþii despre numãrul de
judecãtori ºi alte categorii de personal care dispun de calculatoare:
UTILIZAREA CALCULATOARELOR

Sursa: Date compilate de Asociaþia Avocaþilor Americani, Iniþiativa pentru
Supremaþia Legii pe baza unui sondaj al preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor
instanþelor de judecatã.

27
Aceste date statistice (ºi cele din tabelul despre utilizarea calculatoarelor) exclud Judecãtoria militarã ºi
Curtea Constituþionalã.
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Chiar ºi în instanþele judecãtoreºti dotate cu un numãr mare de calculatoare, judecãtorii
ar putea sã nu aibã acces la Internet. În special în raioane, unde accesul la Internet
este prin modem, unele instanþe nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru a
achita serviciile telefonice necesare pentru accesul la Internet. De exemplu, la o
instanþã de judecatã cu 7 judecãtori, doar un calculator putea fi conectat la reþeaua
de Internet. Instanþele care dispun de calculatoare nu au nici reþea localã de
calculatoare. Un alt obstacol întru utilizarea mai largã a calculatoarelor îl constituie
sistemele electrice inadecvate din multe clãdiri ale instanþelor judecãtoreºti. Se pare
cã va fi nevoie de instalarea mai multor calculatoare ºi de îmbunãtãþirea infrastructurii
care ar face faþã acestei tehnologii pentru a face posibilã implementarea pe larg a
programului de evidenþã ºi gestionare a dosarelor (a se vedea Factorul 28 mai sus).
Lipsa aparatelor de copiat afecteazã nu doar eficienþa judecãtorilor, ci ºi capacitatea
pãrþilor, publicului ºi mijloacelor de informare în masã de a copia hotãrîri judecãtoreºti
ºi informaþii din registrele proceselor de judecatã la care au acces (a se vedea Factorii
24 ºi, respectiv, 25 mai sus).

Factorul 30: Distribuþia ºi indexarea legislaþiei curente
Existã un sistem prin care toþi judecãtorii primesc la timp legislaþia ºi
jurisprudenþa internã actualã ºi existã un sistem recunoscut la nivel
naþional pentru identificarea ºi organizarea modificãrilor în legi.
Concluzie

Corelaþie: Neutru

Tendinþa: D

Judecãtorii nou-numiþi sunt asiguraþi gratuit cu cîte un exemplar al codurilor
relevante. În M.O. se publicã legile, actele normative, hotãrîrile ºi avizele Curþii
Constituþionale recent adoptate, însã cel puþin în cîteva instanþe judecãtorii nu
mai primesc fiecare cîte un exemplar gratuit al acestuia. Utilizarea bazelor de
date electronice devine un lucru tot mai ordinar, însã este limitatã în unele instanþe
de numãrul insuficient de calculatoare, cheltuielile de abonament ºi accesul la
reþeaua Internet.

Analizã/Date generale:
Judecãtorii au relatat cã, în general, cercetãrile legislaþiei, în special cãutarea actelor
normative mai vechi, poate fi dificilã, mai ales în cazul cînd ei nu au acces la Internet
ºi, din aceste considerente, nu pot accesa bazele de date comerciale care sunt
accesibile ºi nici chiar baza de date gratuitã a MJ. Mai mult, accesul la literatura de
specialitate în afara Chiºinãului este limitat.
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MJ este responsabil de asigurarea instanþelor de judecatã cu acte normative,
comentarii, îndrumãri ºi literaturã juridicã, necesare pentru exercitarea obligaþiunilor
profesionale. HOTÃRÎREA GUVERNULUI CU PRIVIRE LA MINISTERUL JUSTIÞIEI, Anexa Nr. 1, art.
8(30), (Hotãrîrea Nr. 129 din 15.02.2000, M.O. 19-20/210 (2000)). Cîþiva dintre
judecãtorii recent numiþi în funcþie au confirmat cã au primit gratis exemplare ale
codurilor relevante. M.O. este o resursã importantã pentru judecãtori deoarece publicã
legi, decretele Preºedintelui, hotãrîrile ºi ordonanþele Guvernului, hotãrîrile ºi avizele
Curþii Constituþionale. CONST. art. 76, 94(1), 102(4); LCC art. 26(4); CJC art. 77(1). În
prezent, dat fiind cã MJ nu mai este direct responsabil de gestionarea mijloacelor
financiare alocate judecãtoriilor ordinare ºi curþilor de apel, utilizarea mijloacelor alocate
instanþelor rãmînînd la discreþia preºedinþilor acestora (a se vedea Factorul 10 mai
sus), unii preºedinþi ai instanþelor au hotãrît, la începutul anului 2006, sã aboneze
doar un singur exemplar de M.O. pentru întreaga instanþã de judecatã.
Dupã cum s-a discutat la Factorul 24 mai sus, majoritatea hotãrîrilor judecãtoreºti nu
sunt publicate, ceea ce face dificil accesul la jurisprudenþã. Hotãrîrile Curþii
Constituþionale se publicã în culegeri anuale (finanþate de obicei de organizaþii
internaþionale), iar hotãrîrile semnificative se publicã cu comentarii în buletinul Curþii,
care este finanþat din bugetul de stat. CSJ publicã Buletinul CSJ (de asemenea finanþat
din bugetul de stat), care include, între altele, ºi rezumate ale hotãrîrilor importante.
Extinderea sporitã a calculatoarelor în instanþele judecãtoreºti oferã posibilitãþi
suplimentare de documentare juridicã. Unii judecãtorii au instalate în calculatoare
bazele de date electronice Jurist sau MoldLex, cu toate cã nu toate instanþele
judecãtoreºti îºi pot permite sã achite taxa de abonare pentru a menþine bazele de
date actualizate. În plus, MJ a elaborat o bazã de date online, http://justice.md/lex,
care include coduri, legi, hotãrîri, acte normative ºi alte surse. Curtea Constituþionalã
de asemenea îºi afiºeazã hotãrîrile sale pe pagina web, http://www.constcourt.md.
Cu toate acestea, capacitatea de utilizare a resurselor online este limitatã, deoarece
nu toþi judecãtorii dispun de calculatoare ºi nu toþi judecãtorii care au calculatoare au
ºi acces la Internet. Într-o instanþã de judecatã unde, de exemplu, sunt 7 judecãtori,
la internet ar putea fi conectat doar un singur calculator. În afarã de asigurarea fiecãrui
judecãtor cu cîte un calculator cu acces la Internet, o altã modalitate de abordare a
problemei ar consta în instalarea unui numãr suficient de calculatoare ºi imprimante
în bibliotecile instanþelor judecãtoreºti, unde judecãtorii sã se poatã documenta cu
privire la legislaþie (precum ºi în înfiinþarea bibliotecilor în instanþele în care ele nu
existã).
CSJ a elaborat o bazã de date privind cauzele examinate de Colegiul Civil ºi de
Contencios Administrativ începînd cu 1 ianuarie 2006. Conform datelor din septembrie
2006, baza de date respectivã conþinea peste 3000 de dosare. CSM sperã sã extindã
baza de date ca sã includã ºi cauzele examinate de alte colegii ale CSJ, apoi ºi
cauzele curþilor de apel ºi, în sfîrºit, ºi ale judecãtoriilor ordinare. Deºi aceastã bazã
nu poate înlocui bazele de date care conþin legi ºi alte acte normative, ea ar putea sã
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le dea posibilitate judecãtorilor sã consulte cauze similare ca îndrumare în soluþionarea
cauzelor lor.
În afarã de aceasta, CSJ a început publicarea unei serii de cãrþi care sã le ajute
judecãtorilor sã-ºi eficientizeze lucrul. Prima carte conþine modele de acte pentru
cauzele civile, care va contribui la standardizarea formelor hotãrîrilor. MIHAI POALELUNGI,
MODELE DE ACTE JUDECÃTOREªTI: PROCEDURA CIVILÃ (ediþia a doua, 2005). Iniþial, cartea a
fost distribuitã judecãtorilor din Colegiul Civil ºi de Contencios Administrativ al CSJ.
Se preconiza cã curþile de apel vor începe sã utilizeze cartea în toamna 2006, iar
restul instanþelor  în ianuarie 2007. Potrivit unui intervievat, celelalte cãrþi din aceastã
serie se vor referi la pregãtirea cauzelor pentru examinare ºi desfãºurarea procesului
de examinare. (A se vedea MIHAI POALELUNGI, MANUALUL JUDECÃTORULUI LA EXAMINAREA
PRICINILOR CIVILE (2006)).
În decembrie 2006, Guvernul a aprobat Concepþia Sistemului infromaþional
automatizat Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, care, fiind
completamente implementat în 2010, ºi astfel va spori considerabil accesul la legislaþie
atît pentru public, cît ºi pentru judecãtori. A se vedea HOTÃRÎREA GUVERNULUI CU PRIVIRE
LA REGISTRUL DE STAT AL ACTELOR JURIDICE (Hotãrîrea Nr. 1381 din 07.12.2006, M.O. 189192/1475 (2006)). Între alte lucruri, Registrul va include legi ºi alte acte normative ale
Parlamentului, acte ale Preºedintelui, Guvernului, ale altor organe centrale de
specialitate ale administraþiei publice ºi ale autoritãþilor administraþiei publice locale;
tratatele internaþionale la care Republica Moldova este parte; hotãrîrile Curþii
Constituþionale - atît în limba moldoveneascã, cît ºi în limba rusã. Orice persoanã va
putea accesa aceste acte prin intermediul reþelei Internet. Responsabil de elaborarea
ºi întreþinerea Registrului este Centrul de Informaþii Juridice pe lîngã MJ.
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Lista acronimelor
ABA
AJM
CCCEC
CJC
CPCJ
CSJ
CSM
CtEDO
DAJ
DEDJ
FJC
ICJ
INJ
IRJ
IRPJ
LCA
LCCAJ
LCC
LCD
LCSJ
LCSM
LJE
LJM
LINJ
LOJ
LSES
LSJ
MA
MDL
MF
MJ
M.O.
OSCE
PIB
USM

Asociaþia Avocaþilor Americani
Asociaþia Judecãtorilor din Moldova
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ºi Corupþiei
Codul Jurisdicþiei Constituþionale
Centrul pentru Perfecþionarea Cadrelor Justiþiei
Curtea Supremã de Justiþie
Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
Departamentul de Administrare Judecãtoreascã
Departamentul pentru Executarea Deciziilor Judecãtoreºti
Formare juridicã continuã
Comisia Internaþionalã a Juriºtilor
Institutul Naþional al Justiþiei
Indicatorii Reformei în Justiþie
Indicatorii Reformei Profesiei Juridice
Legea contenciosului administrativ
Legea cu privire la colegiul de calificare ºi atestarea judecãtorilor
Legea cu privire la Curtea Constituþionalã
Legea cu privire la colegiul disciplinar ºi la rãspunderea disciplinarã
a judecãtorilor
Legea cu privire la Curtea Supremã de Justiþie
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
Legea cu privire la instanþele judecãtoreºti economice
Legea cu privire la sistemul instanþelor judecãtoreºti militare
Legea privind Institutul Naþional al Justiþiei
Legea privind organizarea judecãtoreascã
Legea cu privire la sistemul de executare silitã
Legea cu privire la statutul judecãtorului
Ministerul Apãrãrii
Leu moldovenesc
Ministerul Finanþelor
Ministerul Justiþiei
Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
Produsul Intern Brut
Universitatea de Stat din Moldova
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