
 

H O T Ă R I R E 

cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru anul 2012 

 

12 februarie 2013                                                                               mun. Chişinău  

nr. 149/6 

 

Audiind informaţia domnului Nichifor Corochii referitoare la Raportul de 

activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2012, ţinînd cont de 

propunerile membrilor Consiliului privind completarea şi ajustarea raportului, 

Consiliul Superior al Magistraturii ajunge la concluzia, că Raportul urmează a fi 

acceptat şi aprobat cu completările respective.  

Călăuzindu-se de prevederile art. 4, 71 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru anul 2012 (se anexează).  

 

2. A prezenta Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii 

Moldova pentru informare Raportul de activitate a Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru anul 2012. 

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Magistraturii                                                                 Nichifor Corochii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROBAT  

prin Hotărîrea Consiliului  

Superior al Magistraturii  

nr. 149/6 din 12 februarie 2012 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

 

cu privire la activitatea Consiliului 

Superior 

al Magistraturii şi modul de organizare şi 

funcţionare a instanţelor judecătoreşti 

din Republica Moldova 

în anul 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 2013  

 



I. INTRODUCERE 

 

Cele mai prioritare obiective puse în faţa Consiliului Superior al 

Magistraturii sînt asigurarea independenţei, imparţialităţii, credibilităţii, eficienţei 

şi transparenţei justiţiei. Consolidarea sistemului judecătoresc reprezintă o condiţie 

indispensabilă pentru supremaţia legii şi a principiilor statului de drept. În 

Republica Moldova, rolul de garant al independenţei autorităţii judecătoreşti este 

realizat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Justiţia reprezintă un pilon fundamental într-un stat de drept, or fără o justiţie 

echitabilă, eficientă şi transparentă nu este posibilă asigurarea unei democraţii 

autentice. 

Garantarea independenţei efective a sistemului judecătoresc are ca finalitate 

asigurarea unui sistem judecătoresc independent şi funcţional prin completarea 

cadrului legislativ în vederea consolidării justiţiei şi prin implementarea acestuia. 

Acest aspect include consolidarea instituţională a Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a instanţelor judecătoreşti, asigurarea imparţialităţii judecătorului 

la înfăptuirea actului de justiţie, asigurarea distribuirii aleatorii a cauzelor şi 

asigurarea respectării legislaţiei în vigoare şi Codului de etică al judecătorului la 

înfăptuirea actului de justiţie. 

Pentru asigurarea independenţei judecătorilor au fost realizate mai multe 

acţiuni. Prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 a fost aprobată Strategia de 

reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, obiectivul general al căreia 

este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, 

profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor 

europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să 

contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.  

Pilonul I din Strategie include obiectivele de reformare a sistemului 

judecătoresc şi conţine acţiuni referitoare la asigurarea accesibilităţii şi 

independenţei sistemului judecătoresc, transparenţei şi eficienţei acestuia, precum 

şi ridicarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor implicate în procesul 

de realizare a justiţiei. În realizarea obiectivelor din Strategie a fost direct implicat 

şi Consiliul Superior al Magistraturii, care şi-a adus aportul la realizarea mai 

multor sarcini din Planul de acţiuni aprobat. 

Un pas în acest sens a constituit amendarea cadrului legislativ din domeniu 

şi realizarea mai multor obiective, cum ar fi modificarea procesului de selectare şi 

avansare în carieră a judecătorilor prin instituirea a două colegii noi: colegiul 

pentru selecţie şi carieră a judecătorilor şi colegiului de evaluare a performanţelor 

judecătorilor, fiind înlocuit colegiul de calificare a judecătorilor, care şi-a 

desfăşurat activitatea pînă la 14 decembrie 2012. De asemenea, s-a schimbat 

procedura şi condiţiile de numire a judecătorului de instrucţie, de verificare a stării 

sănătăţii judecătorilor, de transfer şi promovare a judecătorului. Au fost instituite 

funcţii noi, ca şef al secretariatului instanţei judecătoreşti şi asistent judiciar, care 

vin să contribuie la sporirea activităţii administrative a instanţei judecătoreşti şi 

respectiv la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie.   



Obiectivul de bază al Consiliului a fost şi rămîne garantarea independenţei 

justiţiei. Materializarea acestui rol se realizează, mai ales, prin gestionarea întregii 

cariere a judecătorilor - de la formularea propunerilor de numire în funcţie, 

promovarea, detaşarea, transferul, coordonarea pregătirii profesionale, sancţionarea 

disciplinară, până la formularea propunerilor de eliberare din funcţie a acestora.  

Însă, garantarea independenţei justiţiei depinde şi de asigurarea unui cadru 

legislativ coerent, de asigurarea unei finanţări adecvate a sistemului judecătoresc, 

de responsabilizarea judecătorilor prin dezvoltarea unei atitudini care să garanteze 

aplicarea legii în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale. 

Eforturile principale au fost direcţionate în cea mai mare parte în vederea 

realizării acţiunilor primordiale de numire, promovare, transferare, detaşare, 

delegare, precum şi de eliberare din funcţie a judecătorilor. Or, urmare modificării 

şi completării cadrului legislativ aceste proceduri au suportat ajustări 

semnificative. 

Asupra acţiunilor concrete realizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi 

organelor subordonate acestuia ne vom referi în continuarea raportului. 

 

II. ACTIVITATEA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

În urma analizei realizate constatăm, că volumul de lucru în cadrul CSM 

sporeşte de la an la an, pe măsura atribuirii sarcinilor şi competenţelor acestui 

organ şi a responsabilităţilor în creştere ce revin în ansamblu sistemului 

judecătoresc. 

Consiliul s-a implicat activ la elaborarea şi implementarea Strategiei de 

reformare a sectorului justiţiei şi a Planului de acţiuni privind implementarea 

acestei strategii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii fac parte din diverse 

grupuri de lucru privind monitorizarea procesului de realizare a reformei.  

La îndeplinirea sarcinilor puse în faţa Consiliului Superior al Magistraturii 

au contribuit toţi membrii, colaboratorii Secretariatului, ai Inspecţiei judiciare, 

membrii Colegiilor disciplinar şi de calificare.  

          Pe parcursul anului 2012 membrii Consiliului au vizitat mai toate instanţele 

judecătoreşti au avut discuţii cu angajaţii instanţelor referindu-se la cele mai 

importante probleme cu care se confruntă sistemul judecătoresc, au monitorizat  

activităţile unor instanţe şi în unele situaţii activităţile anumitor judecători, au 

participat la şedinţele de totalizare a rezultatelor de activitate a instanţelor, au 

prezentat în faţa colectivelor judecătorii şi preşedinţii noi numiţi în funcţii. 

Fiecare din judecătorii detaşaţi în Consiliul Superior al Magistraturii au fost 

desemnaţi prin hotărâre responsabili de anumite sectoare de muncă, fapt ce a 

favorizat o mai bună îndeplinire a planului de activitate, organizarea eficientă a 

şedinţelor, realizarea în practică a hotărârilor adoptate, audierea cetăţenilor etc. 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au întrunit în 40 de şedinţe, 

desfăşurate, de regulă, în fiecare zi de marţi, fiind adoptate 848 hotărîri.  

Ca şi în anii precedenţi, activitatea Consiliului a fost transparentă, şedinţele 

fiind în marea lor majoritate deschise, accesibile publicului, mass-media, societăţii 



civile, inclusiv organizaţiilor neguvernamentale, care monitorizează activitatea 

acestuia. 

Accentele de bază în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii se 

axează în special pe cariera judecătorilor, instruirea iniţială şi continuă a 

judecătorilor, respectarea disciplinei şi eticii judiciare, administrarea instanţelor 

judecătoreşti, precum şi alte activităţi relevante. 

 La capitolul cariera magistraţilor, CSM face propuneri Preşedintelui 

Republicii Moldova, sau, după caz, Parlamentului, de numire, promovare, 

transferare sau eliberare din funcţie a judecătorilor, vicepreşedinţilor şi 

preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, anunţă, organizează şi desfăşoară concursuri 

pentru suplinirea posturilor de judecător, vicepreşedinte şi preşedinte al instanţelor, 

dispune interimatul funcţiei de vicepreşedinte şi preşedinte al instanţei, în 

condiţiile legii, aplică măsuri de încurajare a judecătorilor.  

Aşadar, pe parcursul anului 2012, la propunerea CSM, au fost numiţi în 

funcţia de judecător 19 persoane, numiţi prin transfer de la o instanţă la alta 16 

judecători, promovaţi la Curţile de Apel – 5 judecători, numiţi în funcţiile de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti – 10 judecători, iar în funcţie de vicepreşedinte 

– 9 judecători, numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă – 16 

judecători. Au fost examinate şi admise 19 cereri de demisie a judecătorilor. 

Consiliul Superior al Magistraturii a realizat procedura de acordare a 

concediilor anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor judecătoriilor şi curţilor de 

apel, asigurînd astfel activitatea continuă a instanţelor judecătoreşti. 

Printre activităţile la acest compartiment se înscriu elaborarea şi aprobarea 

Regulamentului privind criteriile şi procedura transferului judecătorilor în cazul 

redistribuirii posturilor de judecător, reorganizării sau dizolvării instanţei 

judecătoreşti, avizarea proiectului pentru completarea şi modificarea 

Regulamentului de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare 

iniţială a judecătorilor şi procurorilor elaborat de Institutul Naţional al Justiţiei. 

După verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, CSM s-a pronunţat 

asupra compatibilităţii a 199 de judecători.  

La capitolul instruirii iniţiale şi continui a judecătorilor CSM aprobă strategii 

de instruire a candidaţilor la funcţia de judecător şi a magistraţilor în funcţie, 

organizează concursul pentru suplinirea posturilor didactice la INJ.  

Consiliul s-a expus asupra componenţei comisiilor pentru examenele de 

admitere şi de absolvire a INJ, asupra numărului de locuri scoase la concursul 

pentru instruirea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, asupra detaşării 

judecătorilor la instruirea continuă în cadrul INJ şi delegării acestora la diverse 

seminare, conferinţe, vizite de studiu organizate peste hotarele republicii, 

aprobarea programului de acordare a asistenţei metodice de către judecătorii Curţii 

Supreme de Justiţie în chestiunile de aplicare a legislaţiei şi altele. 

În scopul instruirii continui a judecătorilor, CSM a contribuit la formarea 

grupelor de instruire a judecătorilor şi a dispus delegarea acestora pentru 

participare la instruire.  

Domeniul respectării disciplinei şi eticii include examinarea contestaţiilor 

asupra hotărârilor emise de Colegiul disciplinar, validarea hotărârilor Colegiilor de 



calificare şi disciplinar, aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa judecătorilor, 

examinarea petiţiilor cetăţenilor etc. Totodată, Inspecţia judiciară a efectuat 

verificări asupra respectării disciplinei şi eticii de către judecătorii vizaţi în petiţiile 

depuse către Consiliu, prezentînd Nota informativă pentru examinare la şedinţa 

consiliului. Asupra acestui compartiment ne vom referi mai detaliat la  

compartimentul activităţii Inspecţiei judiciare. 

La compartimentul administrării instanţelor judecătoreşti, CSM audiază 

informaţia Ministerului Justiţiei privind asigurarea activităţii organizatorice, 

materiale şi financiare a instanţelor judecătoreşti, privind elaborarea proiectelor 

bugetelor instanţelor judecătoreşti şi propunerea acestora spre examinare şi 

confirmare Consiliului Superior al Magistraturii, pe marginea rezultatelor evaluării 

procesului de realizare a sistemului de gestionare a dosarelor şi celui de 

înregistrare audio a şedinţelor de judecată (SRS Femida).  

În continuare ne vom referi mai detaliat asupra activităţilor realizate de 

Consiliu şi subdiviziunile sale.   

 

III. ACTIVITATEA SECRETARIATULUI CONSILIULUI 

SUPERIOR AL MAGISTRATURII ÎN ANUL 2012 
 

Conform alin. (3) art. 27
1
 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii, compus din 13 

persoane, asigură asistenţa organizatorică şi administrativă a activităţii Consiliului 

Superior al Magistraturii şi a organelor din subordinea Consiliului.  

Secretariatul CSM, cu 8 persoane la activ în anul 2012, a asigurat activitatea 

organizatorică a Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiului de calificare a 

judecătorilor, Colegiului disciplinar şi Inspecţiei judiciare. 

În anul 2012 Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit în 40 de şedinţe, 

realizarea cărora a fost asigurată de colaboratorii secretariatului, care au perfectat 

ordinea de zi a şedinţelor CSM, au expediat-o membrilor şi a asigurat scanarea 

documentelor şi plasarea pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii cu 

3 zile înainte de şedinţă.  

În cadrul şedinţelor CSM au fost emise 848 de hotărîri, proiectul cărora a 

fost pregătit de colaboratorii secretariatului. Mersul şedinţelor a fost consemnat în 

procese-verbale.  

Hotărîrile Consiliului, cu excepţia a 16 hotărîrii cu caracter restricţionat, au 

fost publicate pe pagina web a Consiliului. Totodată colaboratorii secretariatului au 

asigurat executarea tuturor hotărîrilor emise de CSM, expediindu-le persoanelor 

interesate, şi după caz, le-au plasat la mapele respective şi la dosarele personale ale 

judecătorilor. 

În anul 2012 au fost petrecute cu 7 şedinţe a CSM mai puţin decît în anul 

2011, însă au fost adoptate şi redactate cu 135 hotărîri mai mult decît în anul 

precedent.  

Pe parcursul anului de referinţă, Secretariatul CSM a organizat şi a asigurat 

desfăşurarea a două şedinţe ale Adunării Generale a Judecătorilor: 



- prima - de raportare a activităţii CSM, fiind elaborat Raportul anual de 

activitate al CSM cu privire la asigurarea activităţii sistemului judecătoresc din 

ţară; 

- a doua - în vederea alegerii unui membru al CSM şi membrilor Colegiilor 

pentru selecţie şi Colegiului de evaluare.  

O altă şedinţă a Adunării Generale a Judecătorilor a fost organizată de 

Ministerul Justiţiei în scopul alegerii unui membru al CSM, or după numirea 

domnului Nicolae Timofti în funcţia de şef al statului, un mandat de membru al 

CSM din partea judecătorilor a rămas vacant. Însă tentativa nu s-a soldat cu succes. 

Şedinţele, sub aspect de organizare, s-au petrecut fără careva probleme, fiind 

asigurată prezenţa majorităţii judecătorilor la Adunare.  

Urmare realizării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei a fost adoptată 

Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative şi Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor. Consiliul Superior al Magistraturii a fost 

direct vizat în Legea nr. 153 din 5 iulie 2012, ca instituţie responsabilă de 

implementarea mai multor prevederi ce vizează judecătorii şi întreg sistemul 

judecătoresc.  

Prin Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative, în vigoare de la 31 august 2012, cu unele excepţii, care au intrat în 

vigoare la 1 ianuarie 2013, au fost amendate Legea privind organizarea 

judecătorească, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu 

privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, 

precum şi alte acte legislative. Aceste amendamente au modificat esenţial 

procedura de stabilire a numărului de judecători în instanţele judecătoreşti, 

atribuind această competenţă CSM. Or, Anexa nr. 1 la Legea privind organizarea 

judecătorească a fost abrogată, stabilinu-se expres prin lege numărul total de 504 

judecători, din care 33 pentru Curtea Supremă de Justiţie. Conform prevederilor 

art. 21 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească, instanţele 

judecătoreşti se asigură cu numărul necesar de judecători, precum şi cu numărul 

necesar de personal în condiţiile prezentei legi şi ale hotărîrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii. În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii a 

adoptat o hotărîre prin care a stabilit numărul de judecători şi personal în instanţele 

judecătoreşti. Dat fiind faptul, că au apărut deficienţe la aprobarea Statului de 

personal al instanţelor judecătoreşti, CSM a intervenit în vederea elucidării 

circumstanţelor şi eliminării acestor deficienţe. Astfel, în coordonare cu Cancelaria 

de Stat şi cu Ministerul Finanţelor, CSM lucrează asupra unei structuri unice a 

instanţelor judecătoreşti, precum şi asupra unificării sarcinilor expuse de instanţele 

judecătoreşti în statul de personal prezentat spre avizare Cancelariei de Stat.  

Conform prevederilor Legi cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, 

în redacţia Legii nr. 153 din 5 iulie 2013, numărul judecătorilor delegaţi de 

Adunarea Generală a Judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii s-a 

majorat de la 5 la 6 judecători, iar numărul membrilor desemnaţi de Parlamentul 

Republicii Moldova din rîndul profesorilor de drept titulari s-a micşorat de la 4 la 3 



membri. Astfel, s-a acordat mai multă greutate puterii judecătoreşti la luarea 

deciziilor pentru asigurarea activităţii sistemului judecătoresc.   

În scopul implementării Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative şi Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Consiliul Superior al 

Magistraturii a aprobat un plan de acţiuni. Planul de acţiuni include activităţi 

concrete de implementare a cadrului legislativ, precum şi grupurile de lucru pentru 

realizarea acţiunilor prevăzute. 

Grupurile de lucru au elaborat şi expus pentru consultare publică 

următoarele proiecte de Regulamente: 

1. privind procedura şi condiţiile de reconfirmare şi de numire a judecătorilor 

de instrucţie; 

2. cu privire la organizarea şi funcţionarea Secretariatului Consiliului Superior 

al Magistraturii; 

3. cu privire la criteriile de selectare, promovare şi transferare a judecătorilor; 

4. cu privire la procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor 

judecătorilor; 

5. privind organizarea activităţii Colegiului de evaluare a performanţelor 

judecătorilor; 

6. privind organizarea activităţii Colegiului pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor; 

7. cu privire la organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a Inspecţiei 

judiciare; 

8. cu privire la volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a 

activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei; 

9. privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanţele 

judecătoreşti; 

10. cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor; 

11. privind procedura de includere in Registru a participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti; 

12. privind distribuirea aleatorie a cauzelor în instanţele judecătoreşti; 

13. privind modul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea 

membrilor acestora,  

precum şi alte acte normative relevante activităţii sistemului judecătoresc. 

În acest scop, grupurile de lucru au fost convocate în mai multe şedinţe, 

elaborînd proiectele Regulamentelor, ce vizează activitatea Consiliului şi organelor 

subordonate acestuia, a instanţelor judecătoreşti, precum şi Adunării Generale a 

Judecătorilor. Acestea au fost redactate de secretarii grupurilor de lucru şi plasate 

pe pagina web a CSM pentru consultare publică. Este de menţionat, că în termenul 

stabilit pentru punerea în aplicare a cadrului legislativ, nu s-a reuşit aprobarea şi 

publicarea regulamentelor menţionate, or acestea au fost supuse consultărilor 

publice, fiind plasate pe pagina web a Consiliului.  

La 14 decembrie 2012 şi-a încheiat mandatul Colegiul de calificare a 

judecătorilor, or prin Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea 



performanţelor şi cariera judecătorilor au fost instituite 2 colegii noi: Colegiul 

pentru selecţie şi cariera judecătorilor şi Colegiul pentru evaluarea performanţelor 

judecătorilor. În scopul asigurării funcţionalităţii colegiilor date, Consiliul Superior 

al Magistraturii a derulat proceduri de selectare a membrilor colegiilor. Deoarece, 

4 membri ai colegiului pentru selecţie şi 5 membri ai colegiului de evaluare din 

rîndul judecătorilor sînt aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor, în acest sens 

CSM a organizat la 23 noiembrie 2012 Adunarea Generală extraordinară a 

Judecătorilor, în cadrul căreia au fost aleşi parţial membrii colegiilor vizate.  

Adunarea Generală a Judecătorilor urma să aleagă: 

- 4 judecători în Colegiul pentru selecţie şi cariera judecătorilor – 2 

reprezentând Curtea Supremă de Justiţie şi câte 1 curţile de apel şi judecătoriile,  

- 3 judecători în Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor –  2 

reprezentând Curtea Supremă de Justiţie şi 1 judecător de la judecătorii.  

Alţi 2 judecători s-a decis că vor fi numiţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii din partea curţilor de apel.  

Astfel, Adunarea Generală a Judecătorilor din 23 noiembrie 2012 a ales: 

- în Colegiul pentru selecţie şi cariera judecătorilor au fost aleşi judecătorii 

Curţii Supreme de Justiţie, Svetlana Filincova şi Ghenadie Nicolaev, judecători ai 

curţilor de apel, Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel Chişinău. Din partea 

judecătoriilor nici unul din judecătorii incluşi în buletinele de vot nu a acumulat 

numărul necesar de voturi; 

- în Colegiul pentru evaluarea performanţelor judecătorilor au fost aleşi 

judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, Svetlana Novac şi Nicolae Gordilă. Din 

candidaturile propuse din partea judecătoriilor nici una nu a acumulat numărul 

necesar de voturi. 

Membrii din partea instanţelor de fond în colegiile respective urmează a fi 

aleşi la una din viitoarele Adunări Generale a Judecătorilor. 

Cît priveşte selectarea membrilor colegiului pentru selecţie şi colegiului de 

evaluare din rîndul reprezentanţilor ai societăţii civile, CSM a organizat concurs 

public, reuşind să selecteze 3 membri ai colegiului pentru carieră. Pentru selectarea 

membrilor colegiului de evaluare a fost derulat concurs repetat.  

Totodată în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 23 noiembrie 2012, 

judecătorii au aprobat Regulamentul privind funcţionarea Adunării Generale a 

Judecătorilor şi Codul de etică a judecătorului. 

Şi institutul judecătorului de instrucţie a suportat schimbări, potrivit cărora 

judecătorii de instrucţie vor fi reconfirmaţi în funcţie de judecător de drept comun 

în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2012. În acest 

context, CSM la demersul preşedinţilor instanţelor judecătoreşti va desemna şi alţi 

judecători pentru examinarea dosarelor ce ţin de competenţa judecătorului de 

instrucţie.  

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a coordonat, în colaborare 

cu Ministerul Sănătăţii, procedura de verificare a stării sănătăţii judecătorilor şi 

candidaţilor la funcţia de judecător.  

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Institutului Naţional al 

Justiţiei elaborarea şi aprobarea unui regulament privind susţinerea examenelor de 



către persoanele specificate la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului. 

În conformitate cu modificările aduse Legii privind organizarea 

judecătorească, fiecare instanţă judecătorească va fi asigurată cu funcţia de şef al 

secretariatului, iar fiecare judecător va fi asistat de un asistent judiciar.  

Instanţele judecătoreşti au derulat procedura de elaborare, aprobare şi 

avizare a statelor de personal, ţinînd cont de structura specificată în lege şi 

aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 540/27 din 11 

septembrie 2012 cu privire la aprobarea structurii curţilor de apel şi instanţelor 

judecătoreşti. 

Dat fiind faptul, că procesul de avizare a statelor de personal s-a dovedit a fi 

anevoiasă datorită statelor de personal diferite de la o instanţă la alta, Consiliul 

Superior al Magistraturii a organizat o şedinţă de lucru cu participarea tuturor 

preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, reprezentanţilor Cancelariei de Stat şi 

Ministerului Finanţelor, în cadrul căreia s-au pus în evidenţă problemele legate de 

elaborarea statelor de personal şi avizarea acestora de către Cancelaria de Stat, 

precum şi înregistrarea schemelor de încadrare de către Ministerul Finanţelor. 

Astfel, discuţiile au avut impact pozitiv asupra soluţionării chestiunilor cu care se 

confruntă instanţele judecătoreşti la elaborarea şi avizarea statelor de personal, 

fiind pus accentul pe unele aspecte care diferenţiază instanţele judecătoreşti de alte 

autorităţi publice.  

În contextul noilor prevederi legale, CSM a aprobat numărul de unităţi în 

instanţele judecătoreşti şi a derulat procedura de coordonare a procesului de 

elaborare şi avizare a statelor de personal al instanţelor judecătoreşti. Prin 

negocieri directe cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Finanţelor, în scopul unificării 

statelor de personal al instanţelor judecătoreşti, a fost elaborat un model-tip de stat 

de personal pentru judecătorii şi curţi de apel, care a fost distribuit instanţelor 

pentru completare şi aprobare.  

Procesul de elaborare şi avizare a statelor de personal nu s-a finisat, însă 

procesul a derulat şi sperăm că v-a finisat cu succes.  

 

 Prin Hotărîrea CSM nr. 316/18 din 29 mai 2012 a fost aprobată lista 

judecătorilor şi termenul de depunere a chestionarelor de verificare şi declaraţiei de 

verificare, în temeiul Legii nr. 271 din 18.12.2008 cu privire la verificarea 

titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.  

Astfel, Secretariatul a asigurat colectarea chestionarelor de verificare a celor 

199 judecători specificaţi în lista aprobată de CSM, conform orarului stabilit în 

anexa la hotărîre, a remis în adresa organului de verificare materialele pentru 

verificarea judecătorilor şi a asigurat evidenţa avizelor consultative şi informarea 

contra semnătură a titularilor cu informaţia expusă de organul de verificare.  

Concomitent au fost supuse verificării şi alte persoane, care au solicitat să fie 

admişi în concursuri pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător sau funcţiilor 

publice în cadrul secretariatului CSM. În total au fost supuşi verificărilor de către 

organul de verificare 218 judecători, 21 solicitanţi şi 12 candidaţi la funcţii publice 



în cadrul secretariatului, precum şi examinată compatibilitatea acestora cu funcţia 

publică.   

Consiliul Superior al Magistraturii a examinat avizele consultative remise de 

organul de verificare şi s-a expus asupra compatibilităţii judecătorilor, dar si asupra 

incompatibilităţii a doi judecători cu funcţia deţinută, fiind iniţiată procedura de 

demisie din funcţie.  

Concomitent, s-a iniţiat verificare suplimentară a unor judecători, în privinţa 

cărora au fost difuzate careva informaţii în mass-media vizavi de deţinerea unor 

bunuri, care nu au fost menţionate în chestionarele de verificare. 

 

 Secretariatul a contribuit la elaborarea statului de personal al Consiliului 

Superior al Magistraturii şi schemei de încadrare. În iulie 2012 a fost înregistrată la 

Ministerul Finanţelor o nouă schemă de încadrare a colaboratorilor Consiliului 

Superior al Magistraturii, fiind aprobate 13 unităţi de funcţionari publici în cadrul 

secretariatului şi 5 unităţi de personal de deservire tehnică. Astfel, numărul de 

unităţi al Consiliul Superior al Magistraturii a fost majorat de la 23 la 28 unităţi. 

În scopul asigurării completării locurilor vacante, au fost derulate 2 

concursuri publice, pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, în 

conformitate cu reglementările Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 

publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  
Însă, cu regret, la sfîrşitul anului 2012 mai rămîn vacante 5 posturi de 

consultanţi superiori şi principali.   
Odată cu aprobarea Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 

845/40 din 26 decembrie 2012 statul de personal al Consiliului Superior al 

Magistraturii şi elaborată schema de încadrare, care a fost remisă în adresa 

Ministerului Finanţelor pentru înregistrare. 
 

 Transparenţa activităţii CSM a fost asigurată de secretariat prin plasarea pe 

pagina web a informaţiilor de interes public, comunicatelor despre activitatea 

consiliului, ordinii de zi a şedinţelor CSM, hotărîrilor emise de CSM şi organele 

din subordinea acestora. 

La şedinţele CSM au acces nelimitat reprezentanţii mass-media, care asigură 

informarea publicului despre activităţile ce se desfăşoară în cadrul şedinţelor CSM. 

Excepţii fac întrebările, ce conţin informaţii de ordin personal şi date cu caracter 

personal, care se examinează în şedinţe închise. 

Totodată, membrii CSM au participat la emisiuni televizate cu scopul de a 

informa publicul larg asupra activităţilor desfăşurate de Consiliu, cît şi asupra 

competenţelor ce le deţine. 

  
Consiliul Superior al Magistraturii a pus accent pe formarea profesională 

continuă a judecătorilor şi personalului auxiliar. Formarea profesională continuă se 

axează pe domeniile prioritare stabilite în documentele strategice, pe dezvoltarea 



de competenţe aplicate şi etică profesională, pe dobîndirea unor tehnici şi abilităţi 

non-juridice, pe caracterul practic al temelor studiate. 

Forme de desfăşurare a activităţilor de instruire continuă sînt: seminare de 

instruire; seminare zonale; cursuri de instruire; ateliere de lucru; mese rotunde; 

conferinţe etc. 

Judecătorii au obligaţia să urmeze cursuri de formare continuă de cel puţin 

40 ore anual, iar grefierii - cel puţin o dată la trei ani. 

Formarea continuă se organizează atît la sediul Institutului, cît şi în 

circumscripţiile curţilor de apel (pentru judecători, asistenţi judiciari, grefieri, 

contabili). 

Formarea continuă pune accentul pe realizarea domeniilor prioritare stabilite 

prin documentele strategice şi modificările în legislaţie, necesitatea aplicării 

uniforme a legislaţiei. 

 Prin Hotărîrea CSM nr. 50/4 din 31 ianuarie 2012 a fost aprobat Programul 

de acordare a asistenţei metodice judecătorilor în chestiunile de aplicare a 

legislaţiei pentru anul 2012. 

Astfel, judecătorii au fost antrenaţi la următoarele seminare: 

Seminar: „Răspunderea penală a persoanelor juridice” 

Seminar „Proprietatea intelectuală”  

  Seminar: „Urmărirea penală a cauzelor penale privind încălcarea drepturilor 

de autor şi drepturilor conexe”  

  Seminar: „Combaterea spălării banilor”  

   Seminar: „Urmărirea penală şi judecarea cauzelor de corupţie” 

 Seminar: „Combaterea crimelor informaţionale”  

 Seminar: „Protejarea categoriilor vulnerabile de justiţiabili în cadrul 

procesului penal”  

 Seminar: “Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale. Protecţia 

dreptului la proprietate. Probele şi mijloacele de probă. Aspecte practice ale 

unificării practicii judiciare”  

 Seminar: “Managementul urmăririi penale”  

 Seminar: “Prevenirea infracţionalităţii. Bunele practici de interacţiune între 

judecători, procurori şi consilieri de probaţiune ”  

 Seminar: „Probleme ce ţin de aplicarea Legii insolvabilităţii”  

 Seminar: “Probleme de drept civil şi drept procesual civil la examinarea 

pricinilor comerciale”  

Seminar: “Administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”  

Seminar: “Practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 

ale legislaţiei privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrilor 

instanţelor judecătoreşti şi arbitrare străine pe teritoriul Republicii Moldova”  

 Seminar: “Particularităţile aplicării legislaţiei despre societăţile comerciale. 

Reorganizarea societăţilor comerciale în contextul integrării europene”  

 Seminar: “Aplicarea legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce reiese dintre 

acţionari şi societatea pe acţiuni dintre asociaţi şi societatea cu răspundere limitată”  



 Seminar: “Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale la examinarea litigiilor 

despre urmărirea impozitelor şi taxelor, aplicarea sancţiunilor de către organele 

fiscale”  

 Seminar: “Aplicarea Legii cu privire la sănătatea mintală”  

 Seminar Analiza practicii de judecare a cauzelor privind infracţiuni contra 

patrimoniului şi economice  

 Seminar Drept contravenţional: aspecte materiale şi procesuale; Examinarea 

cauzelor contravenţionale de către procuror    

Seminar: “Aplicarea legislaţiei în cauzele de violenţă în familie”  

Seminar Calificarea infracţiunii, particularităţile urmăririi penale şi judecării 

cauzelor de infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei 

Seminar Controlul de către procuror al legalităţii acţiunilor şi inacţiunilor 

organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de 

investigaţii; Rolul şi competenţele judecătorilor de instrucţie  

Seminar Individualizarea pedepselor”  

Seminar Calificarea infracţiunii, particularităţile urmăririi penale şi judecării 

cauzelor de infracţiuni săvârşite de persoane cu funcţii de răspundere  

Seminar Nulitatea actelor juridice.  

Seminar Calificarea infracţiunii, particularităţile urmăririi penale şi judecării 

cauzelor de infracţiuni informatice (cibernetice)  

Seminar Calificarea infracţiunii, particularităţile urmăririi penale şi judecării 

cauzelor de infracţiuni privind combaterea şi pedepsirea traficului de fiinţe umane  

Seminar Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical  

Seminar Revizuirea procesului penal  

Seminar Asigurarea respectării drepturilor persoanei la aplicarea măsurilor 

procesuale de constrângere  

 Seminar Particularităţile ce ţin de examinarea cererii de contencios 

administrativ  

 Seminar Asistenţă juridică internaţională în materie penală pe anumite 

categorii de cauze  

 Seminar Liberarea de răspundere penală; Acţiunea civilă în procesul penal  

 Seminar Rolul procurorului în combaterea contravenţiilor vamale, 

infracţiunilor de contrabandă şi de eschivare de la plăţile vamale; Practica aplicării 

legislaţiei vamale  

 Seminar Jurisprudenţa CEDO în cazurile contra Moldovei  

 Seminar Adopţia. Particularităţile examinării pricinilor despre adopţie, 

stabilirea paternităţii şi decăderea din drepturile părinteşti  

 Seminar Particularităţile examinării litigiilor de muncă  

 Seminar Aplicarea legislaţiei privind contractul de vânzare-cumpărare, 

donaţia; şi înstrăinarea bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă  

 Seminar Respectarea termenului rezonabil la examinarea cauzelor civile şi 

penale  

 Seminar Particularităţile examinării cererii privind aplicarea măsurilor de 

protecţie în cazurile de violenţă în familie  

 Seminar Etica şi deontologia profesională a judecătorului  



 Seminar Relaţiile cu publicul în cadrul instanţelor de judecată  

 Seminar Transparenţa repartizării aleatorii a dosarelor şi publicarea 

hotărârilor judecătoreşti. Aspecte practice privind protecţia datelor cu caracter 

personal şi soluţionarea problemelor în legătură cu accesul la informaţie.  

Ţinînd cont de numărul mare de cauze contra Republicii Moldova aflate în 

proces de examinare la Curtea Europeană, tematica CEDO şi jurisprudenţa 

relevantă a Curţii Europene este larg reprezentată în programele de studii atît 

pentru cursul de formare iniţială cît şi continuă a judecătorilor. 

O strînsă legătură de nivelul profesional al judecătorilor este şi practica 

judiciară uniformă a instanţelor judecătoreşti, aceasta constituind una din 

incidentele directe asupra calităţii actului de justiţie şi credibilităţii justiţiei. 

 

În anul 2012 au fost numiţi în funcţie de judecător zece absolvenţi ai INJ, 

care activează în instanţele judecătoreşti din ţară.  

Astfel, în anul 2012 au fost propuşi Preşedintelui Republicii Moldova pentru 

numire în funcţie de judecător pe un termen de 5 ani, următorii absolvenţi ai INJ:  

- Cerbu Adrian (Judecătoria Bălţi), Bosîi Dumitru (Judecătoria Cahul), 

Ghizdari Ion (Judecătoria Fleşti), Caraman Sergiu şi Bucur Svetlana (Judecătoria 

Floreşti), Grosu Victoria (Judecătoria Hînceşti), Matcovschii Marian (Judecătoria 

Leova), Mazureţ Roman (Judecătoria Ocniţa), Corcea Nicolae (Judecătoria 

Sîngerei), Chiroşca Igor (Judecătoria Străşeni). 

Astfel, persoanele nominalizate deja activează în funcţia de judecător. 

 

În scopul realizării echilibrului puterilor în stat, Consiliului Superior al 

Magistraturii i-au fost alocate surse financiare în sumă de 13,7 mln. lei pentru 

achiziţionarea unui sediu adecvat, care să corespundă condiţiilor adecvate calităţii 

sale înalte de organ al autoadministrării sistemului judecătoresc din ţară. În acest 

sens, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii a fost creat grupul de 

lucru pentru achiziţii publice. Pînă la finele anului 2013 Consiliul urmează să 

dispună de un sediu adecvat pentru desfăşurarea activităţii cotidiene. Or, în 

prezent, Consiliul Superior al Magistraturii funcţionează într-o clădire închiriată, în 

9 birouri. Condiţiile actuale nu permit asigurarea elementară cu o sală de şedinţă 

adecvată pentru solemnitatea şedinţelor Consiliului, spaţii pentru activitatea 

colegiilor din subordinea Consiliului, arhivă, contabilitate, bibliotecă, depozit etc.  

 

 

Implementarea Planului de acţiuni al Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru anul 2012 
 Prin Hotărîrea CSM nr.21/2 din 17 ianuarie 2012 a fost aprobat Planul de 

acţiuni al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2012.  

Urmare analizei obiectivelor şi acţiunilor specificate în Planul de acţiuni, 

rezultă că acestea în mare parte s-au realizat, însă au mai rămas acţiuni care nu şi-

au găsit realizare, din mai multe motive obiective, cum ar fi volumul sporit de 

acţiuni puse în sarcina secretariatului CSM, modificări cadrului legislativ, care au 

generat implementarea acestor modificări.  



Realizînd o analiză a acţiunilor preconizate pentru realizare pentru anul 

2012, specificăm următoarele. 

Acţiunea ce ţine de completarea şi modificarea Regulamentelor CSM în 

scopul asigurării bunei activităţi, nu s-a realizat, deoarece a fost adoptată Legea nr. 

153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi 

Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor, care a generat elaborarea unor noi regulamente, menţionate în raport. 

Dat fiind faptul, că unele acte legislative au fost adoptate mai tîrziu decît a fost 

preconizat, iar unele reglementări din Strategia de reformare a sectorului justiţiei 

nu s-au regăsit în legislaţia adoptată. 

Acţiunea ce ţine de elaborarea şi adoptarea Regulamentului privind volumul 

optim de muncă a unui judecător în raport cu gradul de complexitate a dosarelor nu 

s-a realizat, dat fiind faptul că subiectul dat este mai complex şi necesită anumite 

studii şi modificare a Programului integrat de gestionare a dosarelor. Împreună cu 

Programul ROLISP au fost realizate analize pentru stabilirea unui volum optim de 

muncă, ba chiar a fost elaborat un Regulament privind stabilirea gradelor de 

complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale, 

aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 149/11 din 29.03.2011. Or, prin Recomandarea nr. 

R (86) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei se atenţionează statele 

membre asupra întreprinderii măsurilor de prevenire şi reducere a volumului 

excesiv de muncă al judecătorilor. Regulamentul respectiv trebuia să fie în 

concordanţă cu Recomandarea Consiliului Europei. Implementarea 

Regulamentului elaborat se va realiza pe parcursul anului 2013, dat fiind faptul, că 

în colaborare cu ROLISP se lucrează asupra modulului respectiv, ce va genera 

modificarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.     

Acţiunea referitoare la elaborarea Regulamentului privind transferul de 

sarcini administrative de la judecători către grefieri, specialişti, consultanţi, 

referenţi nu şi-a găsit realizarea întocmai, dat fiind faptul, că cadrul legislativ a fost 

amendat şi în instanţele judecătoreşti a fost instituită funcţia de şef al 

secretariatului instanţei judecătoreşti, sarcinile căruia sînt expres specificate în  art. 

45 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească. Acesta a preluat sarcinile 

administrative de la preşedintele instanţei, gestionînd mijloacele financiare şi   

procedurile de personal, precum şi procesul de distribuire aleatorie a cauzelor 

parvenite în instanţă. 

Acţiunea legată de încheierea unui Acord de colaborarea cu Asociaţia 

Judecătorilor din Republica Moldova în vederea asigurării independenţei, 

transparenţei, protecţia drepturilor şi intereselor sociale ale judecătorilor şi 

membrilor familiilor acestora nu si-a găsit realizare de iure, or de facto colaborare 

eficientă între CSM şi AJM există. Acţiunea data va fi realizată pe parcursul 

trimestrului I al anului 2013. 

În ce priveşte acţiunea referitoare la iniţierea procedurii de redistribuire a 

posturilor de judecător, conform sarcinii de activitate mai mare în unele instanţe 

judecătoreşti, putem menţiona că competenţa de distribuire a posturilor de 

judecător este pusă în sarcina CSM.  



Deoarece prin lege pentru Curtea Supremă de Justiţie sînt stabilite 33 posturi 

de judecător, restul 16 posturi au fost redistribuite instanţelor judecătoreşti cu un 

volum mai sporit de muncă, după cum urmează: Curţii de Apel Chişinău – 8 

posturi, Curţii de Apel Bălţi – 2 posturi, Judecătoriei Centru – 2 posturi, 

Judecătoriei Buiucani – 2 posturi, Judecătoriei Botanica – 1 post şi Judecătoriei 

Rîşcani, mun. Chişinău – 1 post de judecător. 

De asemenea, urmare lichidării Curţii de Apel Economice prin hotărîrea 

CSM nr. 132/11 din 20 martie 2012 au fost distribuite 10 posturi de judecător către 

alte instanţe similare, fiind transferaţi concomitent şi judecătorii. 

În urma implementării Legii nr. 29 din 6 martie 2012, potrivit căreia 

competenţa instanţei comerciale de circumscripţie s-a modificat esenţial, fiind 

micşorat volumul de muncă, s-a decis desemnarea judecătorilor Judecătoriei 

Comerciale de Circumscripţie pentru examinarea cauzelor în judecătoriile cu un 

volum de activitate sporit, şi anume, Buiucani, Centru şi Rîşcani, mun. Chişinău. 

La 18 octombrie 2012 MJ şi CSM, în parteneriat cu ROLISP, a organizat 

evenimentul de lansare a Raportului de evaluare a instanţelor judecătoreşti din ţară, 

la şedinţa căruia au participat preşedinţii instanţelor judecătoreşti. Raportul lansat 

reflectă situaţia existentă în fiecare instanţă de judecată şi oferă recomandări 

privind îmbunătăţirile necesare în şase domenii primordiale pentru activitatea 

instanţelor judecătoreşti, şi anume, în ce priveşte infrastructura, automatizarea, 

activitatea instanţei, resursele umane, servicii pentru public, buget şi procurări de 

bunuri.  

Raportul pe suport de hîrtie a fost distribuit tuturor preşedinţilor instanţelor 

judecătoreşti pentru a analiza aspectele expuse şi a întreprinde toate măsurile 

pentru a eficientiza activitatea instanţei, ţinînd cont de recomandările experţilor 

care au lucrat asupra raportului. 

Acţiunea ce ţine de implementarea sistemului de înregistrare video-audio a 

şedinţelor CSM şi portalului de difuzare on-line s-a realizat parţial, urmînd a fi 

realizată pe parcursul trimestrului întîi al anului 2013, or problema a fost legată de 

aprobarea procedurilor de achiziţie şi de achiziţionarea propriu-zisă a utilajului. 

Acţiunea referitoare la elaborarea şi semnarea unui Acord de colaborare cu 

Consiliul Audiovizualului şi acorduri de bune intenţii cu posturile TV, nu s-a 

realizat în lipsa consimţămîntului autorităţilor vizate, deşi membrii CSM au 

participat la mai multe emisiuni televizate, au acordat mai multe interviuri pe 

marginea problemelor şi realizărilor petrecute în sistemul judecătoresc, au asigurat 

accesul presei la şedinţele CSM pentru a fi posibilă informarea publicului despre 

procesele ce se petrec în cadrul şedinţelor CSM. 

Acţiunile nerealizate vor fi preluate de Planul de acţiuni al Consiliului 

Superior al Magistraturii pentru anul 2013. 

 

 

IV. ACTIVITATEA COLEGIULUI DE CALIFICARE 
 

Pe parcursul anului 2012 Colegiul de calificare şi-a exercitat atribuţiile 

prevăzute de Legea nr. 249-XIII din 19.07.1996 cu privire la colegiul de calificare 



şi atestarea judecătorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

de un şir de regulamente adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii: 

Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului de 

capacitate, Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului 

pentru suplinirea posturilor vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte 

al instanţelor judecătoreşti, de promovare în instanţele ierarhic superioare. 

În exercitarea atribuţiilor sale, în cursul anului 2012 Colegiul de calificare s-

a întrunit în 7 şedinţe, în cadrul cărora au fost examinate 209 materiale, şi adoptate 

hotărîri, care au vizat, cu precădere: 

- atestarea judecătorilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei; 

- atestarea judecătorilor pentru înaintarea numirii în funcţie pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă; 

- atestarea judecătorilor în legătură cu promovarea într-o instanţă ierarhic 

superioară; 

- atestarea judecătorilor pentru conferirea şi confirmarea gradelor de 

calificare;  

- atestarea judecătorilor în legătură cu transferul într-o instanţă 

judecătorească;  

- atestarea solicitanţilor la funcţia de judecător şi judecător de instrucţie. 

 

Atestarea judecătorilor în legătură cu promovarea într-o instanţă ierarhic 

superioară 
În legătură cu anunţarea concursurilor de promovare la curţile de apel au fost 

înaintaţi pentru atestare – 5 judecători, inclusiv: 

● la Curtea de Apel Bălţi, dnii Gheorghieş Alexandru şi Grumeza Elena; 

● la Curtea de Apel Chişinău, dnii Cotruţă Iurie şi Cazacliu Aurelia; 

● la Curtea de Apel Bender, dna Vrabii Silvia. 

Concomitent dl Gheorghieş Alexandru a participat şi la concursul de a fi 

numit în funcţia de preşedinte la Curtea de Apel Bălţi. 

Avizele colegiului de calificare din 23.03.2012 şi 05.10.2012 au fost validate 

de CSM. 

La propunerea CSM prin Decretele Preşedintelui Republicii Moldova au fost 

promovaţi: Gheorghieş Alexandru - la Curtea de Apel Bălţi, Vrabii Silvia - la 

Curtea de Apel Bender, Cotruţă Iurie - la Curtea de Apel Chişinău și Dimitriadi 

Tatiana - la Curtea de Apel Cahul (propusă în această funcţie în 2011). 

 

Atestarea judecătorilor în legătură cu propunerea de numire în funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei de judecată 

 
Selectarea candidaţilor pentru suplinirea funcţiei de preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti pe parcursul anului 2012 s-a desfăşurat în 

bază de concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, cu publicarea hotărîrilor de anunţare a 

concursurilor pe pagina web a  CSM şi în Monitorul Oficial. 



Pe parcursul anului 2012, în legătură cu expirarea termenului de deţinere a 

acestor funcţii sau funcţia de preşedinte/vicepreşedinte al instanţei era vacantă au 

fost anunţate concursuri pentru suplinirea lor, şi anume: 

 

● vicepreşedinte al CSJ, preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de 

Justiţie; 

● vicepreşedinte al CSJ, preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie; 

● preşedinte la Curţile de Apel Bălţi, Bender şi Comrat; 

● preşedinte la Judecătoria Comercială de Circumscripţie; 

● preşedinte la judecătoriile Buiucani şi Rîşcani, mun. Chişinău, 

Basarabeasca, Glodeni, Ungheni, Taraclia şi Militară; 

● vicepreşedinte la Curtea de Apel Comrat; 

● vicepreşedinte la judecătoriile Căuşeni, Comrat, Donduşeni, Edineţ, 

Hînceşti, Sîngerei şi Taraclia. 
 

Cereri de participare la concurs pentru suplinirea funcţiei de preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti au depus judecătorii: 
  

Gheorghieş Alexandru preşedinte, Curtea de Apel Bălţi 

Corcenco Aliona preşedinte, Curtea de Apel Bălţi 

Parpalac Aurelia preşedinte, Curtea de Apel Bender 

Ulianovschi Gheorghe preşedinte, Curtea de Apel Comrat 

Sternioală Oleg preşedinte, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău 

Melniciuc Oleg preşedinte, Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău 

Talpalaru Zinaida preşedinte, Judecătoria Comercială de Circumscripţie 

Carapirea Veronica preşedinte, Judecătoria Basarabeasca 

Burdujan Gheorghe preşedinte, Judecătoria Basarabeasca 

Cazacu Ion preşedinte, Judecătoria Glodeni 

Şchiopu Vasile preşedinte, Judecătoria Ungheni 

Dvurecenschii Evghenii preşedinte, Judecătoria Taraclia 

Ciobanu Sergiu preşedinte, Judecătoria Militară 

Ţurcan Mihail vicepreşedinte, Judecătoria Căuşeni 

Banari Oxana vicepreşedinte, Judecătoria Donduşeni 

Mironov Vitalie vicepreşedinte, Judecătoria Sîngerei 

Bostan Angela vicepreşedinte, Judecătoria Hînceşti 

Ţonov Irina vicepreşedinte, Judecătoria Căuşeni 

Popovici Serghei vicepreşedinte, Judecătoria Comrat 

Curdov Afanasii vicepreşedinte, Curtea de Apel Comrat 

Mironov Andrei vicepreşedinte, Judecătoria Taraclia 

Uzun Svetlana vicepreşedinte, Judecătoria Taraclia 

Rusu Anatolie vicepreşedinte, Judecătoria Edineţ 
 

Materialele în privinţa candidaţilor nominalizaţi au fost remise colegiului de 

calificare pentru organizarea atestării. 



Colegiul de calificare a atestat negativ candidaţii Popovici S., Uzun S., 

Curdov A. şi Burdujan Gh. Ulterior, domnul Burdujan Gh. A fost atestat pozitiv 

hotărîrea fiind validată de CSM. 

La propunerea CSM, Parlamentul Republicii Moldova a numit în funcţia de 

preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie pe un termen de 4 ani, pe domnul Mihai 

Poalelungi. 

La propunerea CSM, Preşedintele RM i-a numit în funcţia de preşedinte, al 

curţilor de apel, pe un termen de 4 ani, pe domnii Gheorghieş Alexandru (CA 

Bălţi), Ulianovschi Gheorghe (CA Comrat), şi de preşedinte al judecătoriilor pe 

domnii: Şchiopu Vasile (Ungheni), Dvurecenchii Evghenii (Taraclia), Cazacu Ion 

(Glodeni), Talpalaru Zinaida (JCC), Ciobanu Sergiu (Militară).  

Propunerea CSM în privinţa candidatului la funcţia de preşedinte al Curţii de 

Apel Bender, dnei Parpalac Aurelia a fost respinsă.  

Candidatul a depus cerere de a fi propusă repetat în funcţia respectivă, însă 

prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cererea a fost respinsă. 

La propunerea CSM, Parlamentul Republicii Moldova l-a numit în funcţia 

de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, şi preşedinte al Colegiului penal al 

CSJ, pe domnul Gurschi Constantin, şi vicepreşedinte al CSJ, preşedinte al 

Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ, pe dna Filincova 

Svetlana. 

Preşedintele RM, la propunererea CSM i-a numit în funcţia de 

vicepreşedinte la curţile de Apel Chişinău şi Bender, respectiv pe domnii 

Ulianovschi Xenofon şi Antonov Mihail, şi în funcţia de preşedinte al 

judecătoriilor, pe judecătorii: Popovici Serghei (Comrat), Rusu Anatolie (Edineţ), 

Mironov Andrei (Taraclia) şi Ţonov Irina (Căuşeni).  

Tot în 2012 Preşedintele Republicii Moldova i-a numit în funcţia de 

vicepreşedinte la Curtea de Apel Cahul, şi preşedinte la Judecătoria Dubăsari, pe 

doamna Vavrin Galina, şi respectiv domnul Boris Talpă, propuşi în aceste funcţii 

în anul 2011, şi pe domnul Mihail Macar, transferat din funcţia de judecător al 

Curţii Supreme de Justiţie în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti, şi apoi 

promovat în funcţia de preşedinte al aceleaşi instanţe. 

 

Atestarea judecătorilor în legătură cu înaintarea propunerii de numire  în 

funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă 

 

Conform prevederilor art. 11 alin (1) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului candidaţii selectaţi la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii, se numesc în funcţia de judecător iniţial pe un termen de 5 ani. 

În legătură cu expirarea împuternicirilor, 12 de judecători şi judecători de 

instrucţie, numiţi în funcţie pe un termen de 5 ani pe parcursul anului 2007, şi 

anume: Ţurcanu Radu (Botanica, mun. Chişinău), Colev Grigori (Comrat), Fujenco 

Dmitrii (Cahul), Donos Aliona (Bălţi), Dulghieru Dorin, Cojocari Elena şi 

Garabagiu Valentina (Buiucani, mun. Chişinău), Silivestru Ecaterina  (Botanica, 

mun. Chişinău), Bodiu Serghei (Ocniţa), Mironov Andrei (Taraclia), Popescu 



Renata (Cantemir) şi Cupcea Veronica (Orhei), au depus cereri pentru a fi numiţi 

în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Toţi judecătorii au fost atestaţi, avizele colegiului de calificare fiind validate 

de Consiliul Superior al Magistraturii. 

 Toţi judecătorii nominalizaţi au fost propuşi Preşedintelui Republicii 

Moldova pentru numire în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Pe parcursul a. 2012 au fost numiţi în funcţia de judecător pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă, 16 judecători: Ţurcanu Radu, Colev Grigori, Fujenco Dmitrii, 

Donos Aliona, Dulghieru Dorin, Cojocari Elena şi Garabagiu Valentina, Silivestru 

Ecaterina, Mironov Andrei, Popescu Renata, Cupcea Veronica, Pilipenco Serghei, 

Guzun Ion, Lanovenco Victor, Ulianovschi Gheorghe şi Lazareva Nadejda, 

propusă în funcţie pînă la plafon în anul 2011.  

Candidatura judecătorului Bodiu S. a fost respinsă de Preşedintele RM. 

Ultimul s-a adresat CSM cu cerere, solicitînd de a fi propus repetat pentru 

numire în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, însă după o 

verificare suplimentară, CSM a respins cererea acestuia. La propunerea CSM prin 

Decretul Preşedintelui RM, domnul Bodiu S. a fost eliberat din funcţie în legătură 

cu expirarea împuternicirilor. 

  

Atestarea judecătorilor pentru conferirea gradelor de calificare 

Pe parcursul anului 2012 la colegiul de calificare în condiţiile legislaţiei în 

vigoare pentru conferirea gradelor de calificare au fost înaintate materialele în 

privinţa a 52 de judecători. 

Prin hotărîrile colegiului de calificare din 24.02.12, 23.03.12, 25.05.12, 

29.06.12, 05.10.12 şi 07.12.12 au fost atestaţi toţi cei 52 de judecători, însă 

atestarea judecătorului Uzun Svetlana (Taraclia), conform prevederilor art. 25 alin 

(1) lit. c) din Legea cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor, 

colegiul de calificare a amînat pe un termen de 6 luni atestarea pentru conferirea 

gradului patru de calificare, ulterior fiind atestată pozitiv pentru conferirea gradului 

de calificare. 

Judecătorilor atestaţi le-au fost conferite următoarele grade de calificare: 

•  gradul trei – 18, judecători din judecătorii şi curţile de apel; 

• gradul patru – 10, judecători din judecătorii; 

• gradul cinci – 23, judecători noi numiţi în funcţie în 2011 şi 2012. 

 Hotărîrile colegiului de calificare de acordare judecătorilor a gradelor de 

calificare au fost validate de CSM. 

      Judecătorul Pavliuc Ghenadie (Donduşeni), neatestat pentru conferirea 

gradului III de calificare, a contestat hotărîrea colegiului de calificare, ulterior însă 

contestaţia a fost retrasă, hotărîrea colegiului fiind validată. 

 La propunerea CSM, prin Decretele Preşedintelui a fost acordat gradul 

superior de calificare la 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie (Covalenco 

Elena, Răducanu Tatiana, Timofti Vladimir). 

 

Atestarea judecătorilor pentru confirmarea gradelor de calificare deţinute 



Conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, judecătorii sunt atestaţi periodic, o dată la 3 ani, pentru 

confirmarea gradului de calificare deţinut. 

În 6 şedinţe ale colegiului de calificare (24.02.12, 23.03.12, 25.05.12, 

29.06.12, 05.10.12 şi 07.12.12) au fost atestaţi 39 de judecători, inclusiv din curţile 

de apel, care au confirmat următoarele grade de calificare deţinute: 

 

Gradul de 
calificare 

Numărul de 
judecători atestaţi 

Numele/Prenumele 

• întîi 

 

2 Melinteanu Iurie, Bogoroş Valeriu 

• doi 6 Secrieru Ion, Chirica Leonid, Curdov 

Afanasii, Buruian Mihail, Gavriliţă Ana, 

Gologan Tudor 

 

• trei 

 

 

10 

Corcenco Aliona, Iordan Iurie, Guzun Maria, 

Matveeva Nina, Pruteanu Liuba, Malanciuc 

Maria, Babenco Borislav, Arnaut Victor,  

Sternioală Oleg, Efros Valeriu 

 

 

 

• patru 

 

 

 

 

15 

Teleucă Stelian, Damaschin Dumitru, 

Moscalciuc Galina, Plămădeală Ghenadie, 

Braşoveanu Vladimir, Moraru Maria, Şova 

Nicolae, Galben Anatolie, Şchiopu Vasile, 

Bostan Angela, Mironov Vitalie, Burdujan 

Gheorghe, Cazacliu Aurelia, Clima Vladislav, 

Pitic Mariana 

 

 De asemenea, pe parcursul anului 2012 au fost propuşi pentru atestare 

înainte de termen, în baza prevederilor art. 23 alin. (4) al Legii nr. 544-XIII din 

20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, 4 judecători din instanţele de fond. 

 Astfel, remişi pentru atestare înainte de termen, în baza dispoziţiilor intentate 

de către unii membri ai CSM, au fost judecătorii: Lazari Sergiu (Buiucani, mun. 

Chişinău), Roşca Aliona (JCC), Chistol Djeta şi Andronic Adela (Centru, mun. 

Chişinău). 

 La şedinţa Colegiului de calificare din 07 decembrie 2012, judecătorul 

Andronic Adela a susţinut atestarea în conformitate cu prevederile legale enunţate. 

 Prin Decretul Preşedintelui RM, judecătorul Roşca Aliona a fost eliberată 

din funcţia de judecător, în baza cererii din proprie iniţiativă din 07.12.2012, 

ceilalţi judecători urmînd să susţină atestarea în conformitate cu noile prevederi ale 

Legii nr. 154 din 05.07.2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor. 
 

Susţinerea examenului de capacitate pentru funcţia de judecător şi judecător de 

instrucţie 



La 6 şedinţe ale colegiului de calificare (23.03.12, 25.05.12, 29.06.12, 

05.10.12, 26.10.12 şi 07.12.12) pe parcursul anului au fost examinate 29 de 

materiale în privinţa solicitanţilor la funcţia de judecător şi judecător de instrucţie 

în unele instanţe judecătoreşti. 

Cunoştinţele solicitanţilor la funcţia de judecător la examenele de capacitate 

au fost apreciate după cum urmează: 

 
Astfel, nu au susţinut examenul de capacitate 8 solicitanţi (Dandiş V. – 7,3 

puncte; Putin Larisa (instr.), Lungu Artur, Danciuc Ghenadie, Hantea Svetlana şi 

Galupa Marina (CA Cahul) – 7,0 puncte;  Uzun Natalia – 5,0 puncte şi Mihail 

Caraiani – 4,0 puncte). 

Solicitantul la funcţia de judecător Lungu Artur, a contestat hotărîrea 

colegiului de calificare, din 29.06.12 prin care a fost atestat cu 7,0 puncte, invocînd 

aprecierea necorespunzătoare a cunoştinţelor sale în baza unor factori subiectivi şi 

unele neregularităţi la desfăşurarea examenului. 

Analizînd extrasul din procesul-verbal a şedinţei colegiului de calificare din 

29.06.12, materialele acumulate şi explicaţiile solicitantului Lungu A., Consiliul 

Superior al Magistraturii a respins contestaţia ca fiind neîntemeiată, validînd 

hotărîrea colegiului de calificare din 29.06.12. 

Toate hotărîrile colegiului de calificare privind susţinerea examenului de 

capacitate de către solicitanţii la funcţia de judecător şi judecător de instrucţie pe 

parcursul anului au fost validate de CSM. 
 

Tot în această perioadă, la propunerea CSM Preşedintele RM a numit în 

funcţia de judecător şi judecător de instrucţie pe un termen de 5 ani, 19 de 

persoane, şi anume: 

Chiroşca Igor (Străşeni), Bosîi Dumitru (Cahul), Carpenco Elena (Ceadîr-

Lunga), Tertea Maria şi Avasiloaie Tatiana (Căuşeni), Cocitov Petru (Soroca), 

Ciubotaru Angela şi Suruceanu Valentina (Cahul), Daşchevici Lilia (Ungheni), 

Iordachi Natalia şi Nicolae Corcea (Sîngerei), Caraman Sergiu (Floreşti), Grosu 



Victoria (Hînceşti), Matcovschi Marian (Leova), Ghizdari Ion (Făleşti), Coinac 

Marina (Taraclia), Bucur Svetlana (Floreşti), Cerbu Adrian (Bălţi) şi Buzu 

Ecaterina (Orhei), propusă la această funcţie în anul 2011. 

 
V.  ACTIVITATEA INSPECŢIEI JUDICIARE 

 
Inspecţia judiciară în componenţa a cinci inspectori-judecători funcţionează 

pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii în baza art. 7
1
 din Legea cu privire la 

CSM, având competenţe strict delimitate:    

 a) verificarea activităţii  organizatorice a instanţelor judecătoreşti la 

înfăptuirea justiţiei; 

 b) examinarea petiţiilor cetăţenilor în probleme ce ţin de etica judiciară, 

adresate Consiliului Superior al Magistraturii, solicitînd în mod obligatoriu 

explicaţia scrisă a judecătorului vizat în petiţie; 

 c) verificarea demersurilor care au ca obiect acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului; 

    d) studierea temeiurilor respingerii de către Preşedintele Republicii 

Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de Consiliul Superior al 

Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru numirea în funcţia 

de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei 

note informative Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Verificarea  activitatăţii  organizatorice a instanţelor judecătoreşti 

 la înfăptuirea justiţiei 

Conform Planului de activitate al Inspecţiei judiciare pentru anul 2012, 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 668/45 din 

13.12.2011, Inspecţia judiciară urma să efectueze controlul complex a activităţii 

organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei în 20 instanţe 

judecătoreşti. 

În perioada raportată au fost efectuate 9 controale complexe planificate a  

activităţii organizatorice a următoarelor  instanţe judecătoreşti: Orhei, Centru, mun. 

Chişinău, Leova, Teleneşti, Sîngerei, Călăraşi, Nisporeni, Străşeni, Rîşcani, mun. 

Chişinău. 

În această perioadă a fost efectuat controlul ordinar cu caracter inopinat  în 

3 instanţe judecătoreşti: Ialoveni, Judecătoria Edineţ şi Judecătoria Orhei. În 

judecătoriile Ialoveni, Edineţ şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie au fost 

efectuate şi control complex cu caracter inopinat conform hotărîrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

Din cauza volumului mare de lucru nu s-a reuşit realizarea controlului 

activităţii a 11 instanţe de judecată. 

 

Examinarea petiţiilor 
Pe parcursul anului au fost depuse la Consiliul Superior al Magistraturii 

2466 petiţii şi adresări de la persoane fizice şi juridice, Inspecţiei Judiciare fiind 

repartizate spre examinare conform Programului computerizat 2320 de petiţii, 



dintre acestea 67 aflându-se încă în proces de soluţionare. De la Preşedenţie au 

parvenit, fiind readresate, 21 petiţii, de la Parlament – 25 petiţii. 

 În majoritatea cazurilor, petiţiile depuse se referă la activitatea judecătorilor 

instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova, dintre care: Curtea Supremă de 

Justiţie - 309 petiţii; Curtea de Apel Chişinău - 457; Curtea de Apel Economică - 

49; Curtea de Apel Bălţi - 59; Curtea de Apel Bender - 31; Curtea de Apel Cahul - 

8;  Curtea de Apel Comrat - 15; Judecătoria Comercială de Circumscripţie - 48; 

Judecătoria Botanica - 115; Judecătoria Buiucani - 192; Judecătoria Centru - 198; 

Judecătoria Ciocana - 51; Judecătoria Rîşcani - 277; Judecătoria Bălţi - 103; 

Judecătoria Bender - 4; Judecătoria Anenii Noi - 19; Judecătoria Basarabeasca - 4; 

Judecătoria Briceni - 7; Judecătoria Cahul - 16; Judecătoria Cantemir - 10; 

Judecătoria Călăraşi - 13; Judecătoria Căuşeni - 13; Judecătoria Ceadîr-Lunga - 13; 

Judecătoria Cimişlia - 11; Judecătoria Comrat - 6; Judecătoria Criuleni - 24; 

Judecătoria Donduşeni - 9; Judecătoria Drochia - 16; Judecătoria Dubăsari - 4; 

Judecătoria Edineţ - 17; Judecătoria Făleşti - 6; Judecătoria Floreşti - 11; 

Judecătoria Glodeni - 15; Judecătoria Hînceşti - 14; Judecătoria Ialoveni - 32; 

Judecătoria Leova - 16; Judecătoria Nisporeni - 9; Judecătoria  Ocniţa - 7; 

Judecătoria Orhei - 31; Judecătoria Rezina - 19; Judecătoria Sîngerei - 8; 

Judecătoria Soroca - 31; Judecătoria Străşeni - 52; Judecătoria Şoldăneşti - 36; 

Judecătoria  Ştefan-Vodă - 7; Judecătoria Taraclia - 11; Judecătoria Teleneşti - 10; 

Judecătoria Ungheni - 21; Judecătoria Vulcăneşti – 6 şi 8 petiţii generale. 

 

Statistica privind petiţiile înregistrate la Consiliul Superior al Magistraturii 

În perioada anului 2012 Inspecţia judiciară de pe lângă CSM a activat în 

următoarea componenţă: 

Inspectorul-judecător principal – Elena Gligor; 

Inspectorii-judecători – Valentina Colesnic, Valeriu Catan, Ludmila Cernei, 

Ioana Chironeţ şi Valentin Verejan. 
 

Executor Petiţii/materiale examinate Note informative 

întocmite în baza 

petiţiilor 

Gligor Elena  430 petiţii/82 materiale 37 note 

Catan Valeriu 576 petiţii/36 materiale 11 note 

Colesnic Valentina 413 petiţii/29 materiale 5 note 

Cernei Ludmila 464 petiţii/40 materiale 7 note 

Chironeţ Ioana  201 petiţii/9 materiale 

(pe perioada a 7 luni) 

18 note 

Verejan Valentin 169 petiţii/10 materiale 

(pe perioada a 3 luni) 

6 note 

       

În şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii au fost examinate 60 note 

informative privind petiţiile depuse şi 4 note informative la sesizările instituţiilor 

statale şi pe marginea publicaţiilor în presă. Pe marginea controalelor efectuate de 

Inspecţia judiciară au fost intentate de membrii CSM 5 proceduri disciplinare în 

privinţa judecătorilor. 

La finele anului au rămas neexaminate 67 petiţii. 



 

Tematica petiţiilor 
Cele mai multe petiţii au fost înregistrate cu referire la activitatea 

judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Curţii Supreme de Justiţie, Judecătoriei 

Centru şi Rîşcani mun. Chişinău.   

Din totalitatea petiţiilor, 1223 de petiţii au fost depuse cu privire la  

organizarea insuficientă a înfăptuirii justiţiei, nerespectarea termenilor rezonabili 

de soluţionare a  cauzelor civile, penale şi contravenţionale, încălcării termenelor 

de redactare a hotărîrilor judecătoreşti. Nerespectarea termenilor rezonabili de 

soluţionare a  cauzelor civile, penale şi contravenţionale, termenilor de redactare a 

hotărîrilor este menţionată în petiţii în majoritatea cazurilor în privinţa 

judecătorilor Judecătoriei Centru, Rîşcani, Buiucani şi Botanica, mun. Chişinău, 

Curtea de Apel Chişinău.  

 Privitor la comportamentul judecătorilor  au fost examinate 141 petiţii. 

 În celelalte cazuri au fost invocate dezacordul cu legalitatea actelor 

judecătoreşti emise de instanţe. 

      Pe marginea petiţiilor cu referire la încălcările comise de judecători 

răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii se expediază judecătorului vizat în 

petiţie. 

Referitor la comportamentul judecătorilor au fost examinate: 
2010 – 65 petiţii; 

2011 – 65 petiţii; 

2012 – 141 petiţii. 

examinate

0

100

200

2010 2011 2012

examinate

  
 

De regulă, petiţionarii invocă următoarele: 

- tergiversarea examinării cauzelor civile sau penale, inclusiv şi examinarea 

îndelungată de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie a recursurilor în anulare, 

bazate pe modificările din Codul penal (petiţiile sunt depuse inclusiv de 

condamnaţii care deja au ispăşit pedeapsa maximă de privare de libertate stipulată 

prin noul Cod penal, însă continuă să fie deţinuţi în temeiul sentinţei pronunţate în 

baza Codului penal de până la anul 2008); 

- redactarea hotărârilor motivate cu încălcarea termenului stabilit de lege; 

- încălcarea termenului de expediere a hotărârilor judecătoreşti; 

- părtinirea judecătorilor la examinarea cauzelor; 

- admiterea de către judecători a unui comportament contradictoriu normelor 

deontologice (grosolan, lipsit de respect faţă de participanţii la proces, folosirea 



statutului de judecător în interes personal, influenţând alţi judecători sau 

funcţionari publici); 

- admiterea de către angajaţii instanţelor judecătoreşti a unor erori, ce au dus la 

încălcarea drepturilor şi intereselor legale a participanţilor la proces (eliberarea 

titlurilor executorii în baza unor hotărâri care nu au devenit definitive). 

Inspectorii judecători începînd cu luna iunie 2012 au primit în audienţă 296 

cetăţeni, dintre care  V. Catan - 66 cetăţeni; I. Chironeţ - 24 cetăţeni; E.Gligor - 55 

cetăţeni; V. Verejan - 11 cetăţeni;  L. Cernei - 43 cetăţeni;  V. Colesnic - 97 

cetăţeni. 

Solicitările cetăţenilor prezenţi la audienţă sînt expuse ca regulă în petiţiile 

depuse anterior audienţei sau în ziua audienţei. 

      Din analiza  în ansamblu a petiţiilor şi adresărilor, cea mai mare parte sunt 

generate de dezacordul unor participanţi la procesul de înfăptuire a actului de 

justiţie cu hotărârile judecătoreşti, iar în acest caz motivele invocate pot fi  

controlate şi verificate doar pe căile  de atac în instanţele  ierarhic superioare. 

      Totodată, o parte considerabilă de petiţii sânt generate de faptul că în 

procesul de înfăptuire a justiţiei încă mai persistă unele deficienţe de ordin 

organizatoric, sânt cazuri nejustificate de amînare a şedinţelor de judecată, se 

încalcă termenele de redactare a hotărârilor judecătoreşti şi transmitere a dosarelor 

în cancelariile instanţelor. 

      Urmează de menţionat că este prezentă o creştere stabilă a numărului de 

adresări ale cetăţenilor şi persoanelor juridice către Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

      Din cauza creşterii volumului de petiţii şi adresări, Inspecţia judiciară 

activînd în componenţa a 5 inspectori-judecători, pe parcursul anului 2012 nu tot 

timpul s-a încadrat în termenul stabilit de art. 8 din Legea cu privire la petiţionare 

pentru soluţionarea petiţiilor.  

Astfel, este necesar de a majora numărul de inspectori-judecători în Inspecţia 

judiciară pentru asigurarea exercitării funcţiilor şi îndeplinirea sarcinilor acesteia în 

mod corespunzător. 

 

VI. ACTIVITATEA COLEGIULUI DISCIPLINAR DE PE LÎNGĂ 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII  

 
 Scopul principal al activităţii colegiului disciplinar derivă din dispoziţia art. 

7 Legea nr. 950/1996 şi constă în examinarea procedurilor disciplinare intentate de 

membrii Consiliului Superior al Magistraturii pentru o analiză complexă şi 

independentă a faptelor judecătorilor calificate ca abateri disciplinare şi aplicarea 

sancţiunilor sau refuzul de aplica sancţiunea. De asemenea, colegiul este 

îndreptăţit, la cerere, să anuleze înainte de termen sancţiunea disciplinară dacă 

există circumstanţele ce justifică această anulare. În anul 2012, în lipsa unor cereri 

exprese, nu a fost examinată nici o procedură de anulare a sancţiunii disciplinare. 

Potrivit art. 2 din Legea nr.950-XII din 19.07.1996, Colegiul disciplinar 

activează în componenţa a doi judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, doi 



judecători de la curţile de apel, un judecător de la judecătorii şi cinci profesori 

titulari. 

 Procedurile disciplinare se examinează în şedinţe publice, cu unele excepţii 

când judecătorii solicită audierea lor separată de cea a petiţionarilor.  

Ordinea de zi a fiecărei şedinţe a Colegiului disciplinar se publică pe pagina 

www.csm.md. cel puţin 7 zile înainte de fiecare şedinţă. În ordinea de zi se indică 

numele persoanei care a intentat procedura disciplinară, numele judecătorului în 

privinţa căruia este intentată această procedură şi numele membrului Colegiului 

Disciplinar raportor al cauzei disciplinare. În sarcina membrului Colegiului 

raportor este pusă obligaţia de a pregăti materialele procedurii disciplinare pentru 

şedinţă, a solicita materiale suplimentare, atunci când ele sunt necesare, informarea 

membrilor colegiului cu privire la amănuntele procedurii disciplinare şi la 

concluziile prealabile la care a ajuns raportorul, precum şi pregătirea primului 

proiect al hotărârii Colegiului Disciplinar. 

Activitatea organizatorică a Colegiului disciplinar este asigurată de 

Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii. 

Hotărârile Colegiului disciplinar se publică pe pagina web a CSM: 

www.csm.md. 

 

Date statistice cu privire la activitatea colegiului disciplinar 
În anul 2012 au fost înregistrate spre examinare 49 proceduri disciplinare.  3 

proceduri disciplinare au fost restante din anul 2011, astfel pe rol la Colegiul 

disciplinar s-au aflat 52 proceduri disciplinare.  

În privinţa unor judecători au fost intentate două sau mai multe proceduri. În 

anul 2012 au fost examinate şi emise 45 de hotărâri, iar 7 proceduri disciplinare au 

fost transferate pentru examinare în anul 2013.  

Lista procedurilor disciplinare intentate şi examinate de către Colegiul 

disciplinar în anul 2012 este expusă în raportul Colegiului disciplinar, care poate fi 

accesat pe pagina web a CSM la compartimentul Colegiul disciplinar/Rapoarte 

semestriale şi anuale. 

 În procedurile disciplinare au fost vizaţi: 

 30 de judecători de la judecătorii; 

 12 judecători de la curţile de apel; 

 9 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie. 

 

 A. Cele mai multe proceduri disciplinare au fost intentate în privinţa 

judecătorilor din următoarele instanţe: 

Nr.  Instanţa judecătorească  Numărul de judecători în privinţa 

cărora au fost intentate proceduri 

disciplinare  

1. Judecătoria Centru, Chişinău  5 

2. Judecătoria Râşcani, Chişinău  3 

3. Judecătoria Buiucani, Chișinău 3 

4. Judecătoria Comrat 1 

5. Edineţ 1 

http://www.csm.md/
http://www.csm.md/


 

 

B. Pentru corectitudinea evidenţei statistice trebuie de reţinut că împotriva 

unuia şi acelaşi judecător au fost intentate 2 sau mai multe proceduri, 

inclusiv: 
 

N  Numele, prenumele 

judecătorului  

Instanţa de judecată      Nr. de 

proceduri  

 

1. Grigore Zubati CA Chișinău 4 

2. Constantin Crețu Judecătoria Ialoveni, mun. Chișinău 3 

3. Ion Țurcan Judecătoria Centru, mun. Chișinău 3 

4. Ion Timofei Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 2 

5. Natalia Moldovanu CSJ (demisie) 2 

6. Valentin Barba CSJ (demisie) 2 

7. Igor Vornicescu Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău 2 

8. Valeriu Gîscă Judecătoria Rășcani, mun. Chișinău 2 

9. Serghei Namașco Judecătoria Economică de Circumscripție 2 

10. Ion Muruianu CSJ 2 

11. Mihai Ciugureanu CA Chișinău 2 

 

 

C. Procedurile disciplinare intentate de membrii CSM au avut ca temei 

următoarele abateri disciplinare: 
Nr. Denumirea abaterii disciplinare Numărul de dispoziţii în 

care a fost invocată 

abaterea disciplinară  

Numărul de Hotărâri 

ale Colegiului 

Disciplinar în care 

abaterea a servit drept 

temei de aplicare a 

sancţiunii. 

1 art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 22 de dispoziţii  6 

6. Orhei 1 

7. Căuşeni 2 

8. Ștefan-Vodă 2 

9. Teleneşti 1 

10. Bălţi 1 

11. Leova 1 

12. Anenii Noi 1 

13. Vulcăneşti 1 

14. Ialoveni 1 

15. Străşeni 1 

16. Basarabească 1 

17. Curtea de Apel Chişinău 5 

18. Curtea de Apel Economică 3 

19. Curtea de Apel Bender 4 

20. Judecătoria Economică de Circumscripţie  4 

21. Curtea Supremă de Justiţie 9 



544/1995 încălcarea obligaţiei de 

imparţialitate de  

2 art. 22 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 

544/1995, încălcarea normelor 

Codului de etică al judecătorului 

prevăzută de  

În 29 dispoziţii  

 

6 

3 art. 22 alin. (1) lit.f¹) din Legea 

nr.544/1995 încălcarea, din motive 

imputabile, a termenelor de 

examinare a cauzelor aflate în 

procedură sau încălcarea normelor 

imperative ale legislaţiei; 

în 44 dispoziţii  

 

11 

4 art. 22 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 

544/1995, refuzul nejustificat de a 

îndeplini o atribuţie de serviciu 

abatere prevăzută de; 

în 8 dispoziţii  

 

3 

5 art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 

544/1995,  nerespectarea 

dispoziţiilor privind distribuirea 

aleatorie a dosarelor; abatere 

prevăzută de; 

în 3 dispoziţii  

 

--- 

6 art.22 alin. (1) lit. h¹) din Legea nr. 

544/1995, încălcarea termenelor de 

redactare a hotărârilor judecătoreşti 

şi de transmitere a copiilor de pe 

acestea participanţilor la proces; 

în 6 dispoziţii  

 

1 

7 art. 22 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 

544/1995, atitudinea nedemnă, în 

timpul exercitării atribuţiilor de 

serviciu, faţă de colegi, avocaţi, 

experţi, martori sau alţi participanţi 

la proces;  

în 4 dispoziţii  

 

--- 

 

D. În perioada de referinţă Colegiul disciplinar a pronunţat 45 de hotărîri, 

inclusiv: 

1. Hotărîri de aplicare a sancţiunii disciplinare în 19 cauze disciplinare, 

inclusiv;  

 
Nr. Forma sancţiunii 

disciplinare 

Numărul de sancţiuni 

aplicate 

Numele judecătorilor sancţionaţi 

1. avertisment 10 (zece) Grigore Zubati, Serghei Popovici, Ion 

Nașco, Gheorghe Popa, Valeriu 
Pădurari, Gheorghe Bordea, Igor 

Vornicescu, Igor Botezatu, Valeriu 

Gîscă, Zubati Gr. 

2. mustrare 5 (cinci) Ion Țurcan, Mihai Țurcan, Ion 
Timofei, Valeriu Gîscă, Veronica 

Carapirea 

3. mustrare aspră 3 (trei) Catană Angela, Vasile Ghețu, 
Constantin Creţu 

4. propunere de eliberare din 1 (unu) Natalia Chiseliova 



funcţie 

 

2. Hotărîri de respingere a propunerii de aplicare a sancţiunii, clasare şi 

sistare a procedurii disciplinare în 25 de cauze, inclusiv: 

 

 

Colegiul  disciplinar  vine să constate că procedurile disciplinare, comparativ 

cu anul 2010 - 2011 sunt înaintate cu materialele care ar trebui să demonstreze 

comiterea abaterilor disciplinare.   

Membrii Colegiului disciplinar de rînd cu membrii CSM au participat la 

elaborarea noului proiect de lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor.  

 

VII. ACTIVITATEA DE ÎNFĂPTUIRTE A JUSTIŢIEI ÎN ANUL 2012 

 

În vederea sporirii procesului de administrare a instanţelor judecătoreşti, la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a fost iniţiată elaborarea unui 

proiect de Lege pentru transferul Departamentului de Administrare Judecătorească 

din subordinea Ministerului Justiţiei în subordinea Consiliului Superior al 

Magistraturii. Or, asigurarea activităţii organizatorice, administrative şi financiare 

a instanţelor judecătoreşti este strîns legată de competenţa CSM şi un asemenea 

transfer, în opinia CSM, este binevenit şi strict necesar.  

La 17 iulie 2012 una din chestiunile importante de pe ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului Superior al Magistraturii a fost examinarea şi confirmarea proiectelor 

bugetelor instanţelor de judecată pentru anul 2013, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 4 alin. (4) lit. c) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Nr. Temeiul respingerii, 

clasării si sistării 

procedurii 

Norma juridică Numărul de 

proceduri 

 

1 respingerea propunerii de 

aplicare a sancţiunii; 

art.19 alin. (1) lit. b) Legea 

nr. 950/1996 

21 cazuri  

2 clasarea procedurii 

disciplinare în legătură cu 

revocarea dispoziţiei de 

intentate a procedurii 

disciplinare 

art.13 Legea nr.950/1996 1 caz Hot. 

CSM 

303/18 

din 

29.05.12 

3 sistarea procedurii 

disciplinare în legătură cu 

expirarea termenelor de 

atragere la răspundere 

disciplinară 

art.19 alin. (4) lit. b) Legea 

nr.950/1996 

1 caz  

4 sistarea procedurii 

disciplinare în legătură cu 

netemeinicia atragerii la 

răspundere disciplinară 

art.19 alin. (4) lit. a) Legea 

nr.950/1996 

2 cazuri  



După confirmare, proiectele respective au fost propuse spre aprobare  

Parlamentului care în linii mari a acceptat bugetele solicitate, astfel CSM a fost 

alocat 20299,0 mii lei, CSJ 35832,0 mii lei, instanţelor judecătoreşti 205777,0 mii 

lei. 

O problemă aparte este alocarea de mijloace financiare insuficiente pentru 

acoperirea cheltuielilor capitale într-un şir de instanţe judecătoreşti. În unele s-au 

efectuat lucrări de reparaţie a clădirilor, datorită investiţiilor din anul 2012, însă ele 

nu au putut fi duse la bun sfârşit din cauza diminuării bugetului pentru instanţele 

Cantemir, Soroca, Drochia, Faleşti. 

În linii generale, instanţele de judecată au reuşit să asimileze mijloacele 

financiare alocate. În parte, aceasta s-a întâmplat şi datorită retragerii din sistemul 

judecătoresc a 6126,7 mii lei. Comparativ cu anii precedenţi s-a îmbunătăţit 

procesul de  utilizare a banilor publici, dar se mai constată că in diferite instanţe  

abordarea problemei formării bugetului este absolut diferită şi uneori chiar 

neargumentată. 

Referitor la activitatea instanţelor judecătoreşti în anul 2012 este de 

menţionat următoarele: 

În anul 2012 de către instanţele judecătoreşti, cu un număr total de 440 de 

judecători, au fost examinate în total 234600 de cauze, sau cu 1995 cauze mai mult 

decît în anul 2011.  

Sarcina medie lunară a unui judecător în anul 2012 a constituit 52,7 de 

cauze, sau cu 14,3 dosare mai puţin decît în anul 2011.  

În tabelul anexat se înserează situaţia pe instanţe în anul 2012, care redă 

sarcina lunară a unui judecător pe diferite categorii de instanţe: 

 
 

 

Instanţele de judecată 

Anul 2012 

Numărul de 

judecători real in 

funcţie 

Cauze şi materiale 

examinate 

Sarcina lunară pentru 

un judecător 

Curtea Supremă de 

Justiţie 

42 9681 23,1 

Curţile de apel Chişinău 36 21758 60,4 

Bălţi 20 4972 24,9 

Bender 4 1313 32,8 

Cahul 6 1118 18,6 

Comrat 4,5 911 20,2 

Total curţi de apel 70,5 30072 42,7 

    

Judecătoria Militară 2 86 4,3 

Judecătoriile de drept 

comun 

315 193458 61,4 

Judecătoria Economică 

de Circumscripţie 

10,5 1303 12,4 

În total 440 234600 52,7 

 

Potrivit datelor statistice în 2012 media lunară a unui judecător:  

- de la CSJ constituie 23,1 dosare;  



- de la curtea de apel constituie 42,7 dosare;  

- de la judecătorii, cu excepţia Judecătoriei Militare (cu 4,3 dosare) şi 

Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie (cu 12,4 dosare), constituie 61,4 dosare. 

Media lunară pe ţară pentru un judecător în anul 2012 constituie 52,7 dosare 

sau cu 14,3 dosare mai puţin decît în anul 2011.  
 

EXAMINAREA CAUZELOR  PENALE 

În anul 2012, instanţele de fond au încheiat în prima instanţă în total 10574 

cauze penale, sau cu 547 cauze mai mult decît în anul 2011.  

Restanţa la sfîrşitul anului 2012 a constituit 4534 cauze penale, sau cu 

1118 cauze mai mult decît în anul 2011.  

Din numărul cauzelor penale restante: 

14. 488 cauze s-au aflat în procedură mai mult de 12 luni,  

15. 97 cauze s-au aflat în procedură mai mult de 24 luni,  

16. 35 cauze s-au aflat în procedură mai mult de 36 luni.  

Sarcina lunară pentru un judecător în anul 2012 pe cauzele penale a 

constituit 3,6 cauze, iar în 2011 – 4,2 cauze. După cum vedem sarcina lunară s-a 

micşorat, comparativ cu anul 2011.  

 
Anul/cauze Restanţa 

la 
începutul 

perioadei 

Nr. 

cauzelor 
parvenite 

Încheiate Restanţa 

la sfîrşitul 
perioadei 

Inclusiv: 

mai mult 
de 12 

luni 

Inclusiv: 

mai mult 
de 24 

luni 

Inclusiv: 

mai mult 
de 36 luni 

Nr. De 

judecători 

Sarcina 

lunară 

2012/penale 3416 11692 10574 4534 488 97 35 270 3,6 

 

2011/penale 2651 10792 10027 3416 298 59 14 240 4,2 

 

 

În anul 2012, în instanţele judecătoreşti au fost înregistrate pentru examinare 

în prima instanţă 11692 de cauze penale în privinţa persoanelor fizice, inclusiv 37 

de cauze în privinţa persoanelor juridice. Comparativ cu anul 2011 numărul 

cauzelor penale a crescut de la 10792 cauze pînă la 11692 cauze, sau cu 900 cauze. 

Examinarea cauzelor penale în primă instanţă de către toate instanţele de 

judecată se caracterizează prin următorii indici: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Curtea Supremă de Justiţie - - - - - - - -  - 

Curtea de Apel 

Chişinău 9 2 8 10 19 0 - 1 - 1 

Curtea de Apel 

Bălţi 1 1 1 1 0 3 0 0 - 1 

Curtea de Apel 

Bender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Curtea de Apel 

Cahul 0 0 0 - - - - - - - 

Curtea de Apel 1 0 1 1 1 - - - - - 



Comrat 

Judecătorii  3416 11692 10574 10109 8775 - - - 3,6 4534 

Judecătoria Militară - - 82 - - - - - 4,3 - 

           

În total 3427 11695 10666 10121 8795 3 0 1  4536 

 

La situaţia din 31.12.2012, în restanţă se aflau 4536 de cauze penale, dintre 

care 488 de cauze - se aflau în procedura instanţelor de judecată mai mult de 12 

luni, 97 de cauze  – mai mult de 24 de luni, şi 35 cauze   – mai mult de 36 de luni.  

Structura condamnărilor în raport cu categoriile pedepselor 
 

Practica aplicării pedepselor se caracterizează prin următorii indici: 

Categoriile de pedeapsă 

2012 

Numărul de 

persoane 
% 

1 2 3 

Condamnaţi în total 8775 100 

inclusiv:   

La închisoare 1794 20,5 

La amendă 2026 23,1 

Arest - - 

Condamnaţi condiţionat 2769 31,6 

Muncă neremunerată în folosul 

comunităţii 

2143 24,4 

Alte pedepse 30 0,4 

Cea mai mare pondere printre categoriile pedepselor aplicate condamnaţilor 

în anul 2012, ca şi în anii precedenţi, a avut-o condamnarea la închisoare cu 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei – 31,6%. 

  

EXAMINAREA PRICINILOR CIVILE 

Instanţele de fond au încheiat în prima instanţă în total 68510 cauze civile, 

sau cu 6668 cauze mai mult decît în anul 2011.  

Restanţa la sfîrşitul anului 2012 a constituit 19344 cauze civile, sau cu 525 

cauze mai mult decît în anul 2011.  

Din numărul cauzelor civile restante: 

17. 2299 cauze s-au aflat în procedură mai mult de 12 luni,  

18. 472 cauze s-au aflat în procedură mai mult de 24 luni,  

19. 251 cauze s-au aflat în procedură mai mult de 36 luni.  

Sarcina lunară pentru un judecător în anul 2012 pe cauzele civile a constituit 

25,4 cauze, iar în 2011 – 25,8 cauze. După cum vedem sarcina lunară neesenţial, 

dar s-a micşorat, comparativ cu anul 2011. Dar este important de menţionat că în 

2012 în instanţele de fond au activat 270 judecători sau cu 30 mai mult decît în 

2011.    

 
Anul/cauze Restanţa 

la 

începutul 

Nr. 

cauzelor 

parvenite 

Încheiate Restanţa 

la sfîrşitul 

perioadei 

Inclusiv: 

mai mult 

de 12 

Inclusiv: 

mai mult 

de 24 

Inclusiv: 

mai mult 

de 36 luni 

Nr. De 

judecători 

Sarcina 

lunară 



perioadei luni luni 

2012/civile 18819 69034 68510 19344 2299 472 251 270 25,4 

 

2011/civile 15046 65615 61842 18819 1412 400 209 240 25,8 

 

  

În anul 2012 instanţele judecătoreşti au pus pe rol spre examinare 69912 

cauze civile sau cu 8071 cauze mai mult decît în anul 2011. Iar împreună cu 

restanţa de 19107 cauze, pe rol s-au aflat 89019 cauze. 

Judecarea pricinilor civile se caracterizează prin următoarele date: 
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 Dintre acestea se află 

în procedură 
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Curţile de apel:                                                                                 

Chişinău 261 743 564 351 22 166 113 865 139 - - - 

Bălţi 2 54 34 1 0 12 9 55 1 - - - 

Bender 2 11 12 12 - - - 12 1 - - - 

Cahul 23 61 75 71 0 0 3 78 6 - - - 

Comrat 0 9 6 5 0 3 0 9 0 - - - 

Judecătorii 18819 69034 44263 - - - - 68510 19344 2999 472 251 

În total 19107 69912 44954 440 22 181 125 69529 19491 2999 472 251 

 

Restanţa acţiunilor civile neexaminate la 1 ianuarie 2013 a constituit 19491 

de pricini. 

Din numărul total de pricini restante la data de 1 ianuarie 2013, în procedura 

instanţelor de judecată mai mult de 12 luni se aflau 2999 de pricini, mai mult de 24 

luni – 472 de pricini, mai mult de 36 luni - 251 de pricini. 

 

Calitatea judecării pricinilor civile 
 În anul 2012, instanţele de fond au încheiat 68510 de pricini civile, 

economice şi de contencios administrativ, cu emiterea a 44263 hotărâri, sau 64,6% 

din numărul cauzelor civile încheiate în perioada raportată. 

 Din numărul total de cauze civile examinate cu adoptarea hotărârii, 2781 au 

fost anulate de instanţele de apel şi 390 de Curtea Supremă de Justiţie, modificate 

fiind 231 de instanţele de apel şi 51 de Curtea Supremă de Justiţie. Din numărul 

total de cauze civile încheiate au fost examinate în limba de stat 96%. 

 Instanţa cu cele mai multe cauze civile parvenite este Judecătoria Buiucani, 

cu 7794 cauze, împăună cu restanţa din 2011 de 2128 cauze, a avut pe rol în total 

9922 cauze, din care a încheiat 7879 cauze, adoptând 4515 hotărâri, având o 

sarcină lunară de 46,3 cauze. Din numărul de 4515 hotărâri adoptate au fost anulate 

de Curtea de Apel – 262 hotărâri sau 5,8%, de Curtea Supremă de Justiţie – 12 

hotărâri sau 0,3%. 

 Judecătoria Buiucani este urmată de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, 

care a înregistrat în 2012 – 7097 cauze civile, iar împreună cu restanţa de 3578 



cauze, au avut pe rol în total 10675 cauze, din care a încheiat 7249 cauze, sau 

67,9%, cu adoptarea a 3356 hotărâri sau 31,4%, având o sarcină lunară de 42,6 

cauze civile pentru un judecător. Din numărul de 3356 hotărâri adoptate au fost 

anulate de Curtea de Apel – 301 hotărâri sau 9%, de Curtea Supremă de Justiţie – 

70 hotărâri sau 2,1%. 

 

 Judecătoria Botanica a înregistrat în 2012 – 5445 cauze civile, iar împreună 

cu restanţa de 1185 cauze, au avut pe rol în total 6630 cauze, din care a încheiat 

5276 cauze, sau 79,6%, cu adoptarea a 2491 hotărâri, sau 37,6%, având o sarcină 

lunară de 33 cauze civile pentru un judecător. Din numărul de 2491 hotărâri 

adoptate au fost anulate de Curtea de Apel – 251 hotărâri sau 10,1%, de Curtea 

Supremă de Justiţie – 49 hotărâri sau 2%. 

 Situaţia în descreştere este urmată de Judecătoria Ciocana cu o sarcină 

lunară de 32 de cauze civile, de Judecătoria Centru cu o sarcină lunară de 30,1 

cauze civile, de Judecătoria Anenii Noi cu o sarcină lunară de 30 cauze civile, 

Judecătoria Orhei cu o sarcină lunară de 29,3 cauze civile, etc. 

 

 Calitatea judecării pricinilor civile de către instanţele de apel se 

caracterizează prin următorii indici: 
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Chişinău 2290 4900 5745 1445 

Bălţi 425 1711 1602 534 

Bender 78 374 376 76 

Cahul 88 350 314 124 

Comrat 37 252 230 59 

În total 2918 7587 8267 2238 

 

 Prin urmare din numărul cauzelor aflate pe rol de 10505, au fost examinate 

8267 cauze, sau 78,7%. 
 

Judecarea pricinilor civile în acţiunile privind legalitatea actelor administrative 

 În anul 2012, în instanţele de judecată au fost depuse 6685 de acţiuni privind 

controlul legalităţii actelor administrative.  

Judecarea acţiunilor în contencios administrativ se caracterizează prin 

următorii indici: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Curţi de apel 1618 3387 2985 1410 292 634 444 4355 1281 650 58,5 

Judecătorii 1160 3398 1514 916 409 662 177 2762 979 1796 151,44 

În total 2778 6785 4499 2326 701 1296 621 7117 2260 2446 209,94 
 

 

 Judecarea cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice 

 

În anul 2012, în instanţele de judecată au parvenit 739 de cauze 

contravenţionale în privinţa persoanelor juridice; au fost judecate 849 de cauze cu 

respectarea termenului prevăzut de lege (80 de dosare au rămas neexaminate la 1 

ianuarie 2013). 

Totodată, au fost remise după competenţă 37 de cauze.  

Sinteza sancţiunilor aplicate relevă următoarele: au fost amendate 567 de 

persoane, suma amenzilor aplicate constituie 1 467 654 de lei, însă au fost încasate 

amenzi în sumă de  452 287 de lei. 

  Printre cazurile examinate, cea mai mare cotă le revine următoarelor 

categorii de contravenţii: 

- încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate privind producerea, 

depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, privind 

prestarea serviciilor (art.344 Cod contravenţional) - 196 de cauze; 

- încălcarea legislaţiei muncii (art. 55, 57, 58 Cod contravenţional) – 262 

cauze; 

- încălcarea regulilor din domeniul metrologiei (art.345 Cod 

contravenţional) - 31 cauze. 
 
Judecarea cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice 

În anul 2012, în instanţele de judecată au parvenit 16572 de cauze 

contravenţionale în privinţa persoanelor fizice, dintre care: au fost judecate 15942 

de cauze, transmise după competenţă – 560 de cauze, soluţionate în termenul 

prevăzut de lege – 14684 de cauze, iar 1337 de cauze au rămas nesoluţionate la 

01.01.2013 (1967 dosare au rămas neexaminate la 1 ianuarie 2011). 

În total, au fost aplicate sancţiuni în 15942 de cauze, dintre care: arestul – în 

privinţa a 321 persoane, munca neremunerată – în privinţa a  182 de persoane, 

amenda – în privinţa a 9158 de persoane, avertismentul – în privinţa a 362 

persoane, şi sancţiuni complementare principale – în privinţa a 923 de persoane. 

Suma amenzilor aplicate constituie 6 108 900 de lei, iar cea a amenzilor 

încasate –  2 259 980 de lei.  



Demersuri privind aplicarea arestării preventive, arestării la domiciliu şi 

prelungirea duratei arestării 
În anul 2012, în instanţele de judecată au fost înaintate şi examinate 3342 

demersuri privind aplicarea arestării preventive şi 165 de demersuri cu privire la 

arestarea la domiciliu.  

Au fost admise 2685 (80,3 %) de demersuri privind arestarea preventivă, iar 

657 (19,7%) de demersuri au fost respinse. 

Din 165 de demersuri privind aplicarea arestării la domiciliu, 106 (64,2%) 

au fost admise, 59 (35,8%) au fost respinse. 

Pe parcursul anului de referinţă, au fost înaintate şi examinate 2881 de 

demersuri privind prelungirea duratei arestării, dintre care 2334 demersuri (81,1%) 

au fost admise, 537 (18,6%) au fost respinse, iar în 10 cazuri procedura a fost 

încetată. 

Cu privire la prelungirea duratei arestului la domiciliu, au fost înaintate şi 

examinate 140 de demersuri, dintre care 98 (70%) au fost admise şi 39 (27,8%) au 

fost respinse, iar în 3 de cazuri procedura a fost încetată. 

 Procedura în ordonanţă   
 

În anul 2012, în instanţele de judecată au fost depuse 12355 de cereri de 

eliberare a ordonanţei judecătoreşti.  

Examinarea cererilor se caracterizează prin următorii indici: 
 

Instanţele de judecată 
Restanţa la 

01.01.2012 

Cereri 

parvenite 

Cereri 

respinse 

Cereri 

examinate 

Restanţa la 

01.01.2013 

Ordonanţe 

anulate 

Judecătorii  55 12295 1719 10565 66 278 

Judecătoria Comercială 0 60 36 24 0 0 

În total 55 12355 1755 10589 66 278 

 

 

 Examinarea cererilor de revizuire a hotărîrilor în pricinile civile 
 

În anul 2012, în instanţele judecătoreşti au fost depuse 1156 de cereri de 

revizuire a hotărîrilor în pricinile civile, din ele au fost examinate 1101 cereri. 

Examinarea acestor cereri se caracterizează prin următoarele date: 

Instanţele de judecată 
Restanţa la 

01.01.2012 

Cereri 

depuse 

Cereri 

examinate 

Rezultatele 

examinării Restanţa la 

01.01.2013 
respinse admise 

Judecătorii 82 257 250 151 94 89 

Judecătoria Comercială 12 24 33 8 2 3 

Curţi de apel 40 347 287 270 17 97 

Colegiul civil si contencios 98 528 531 509 22 84 

În total 232 1156 1101 938 135 273 
 

 



Examinarea demersurilor referitoare la  efectuarea acţiunilor de urmărire 

penală, a măsurilor operative de investigaţii şi la aplicarea 

măsurilor procesuale de constrîngere 

În anul 2012, în instanţele de judecată au fost depuse 27227 demersuri 

privind autorizarea efectuării acţiunilor  de urmărire penală. 

Au fost examinate 27297 astfel de demersuri (71 de demersuri se aflau în 

restanţă la data de 1 ianuarie 2012).  

 

VIII. CONSOLIDAREA RELAŢIILOR DINTRE CONSILIUL 

SUPERIOR AL MAGISTRATURII ŞI JUDECĂTORI 

 

Această sarcină a fost şi este considerată esenţială pentru activitatea 

Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ ai cărui membri sunt, în mare 

majoritate, aleşi la adunările generale ale magistraţilor. 

Pentru a lua contact direct cu problemele cu care se confruntă instanţele şi 

pentru a păstra o apropriere faţă de corpul profesional din care provin, membrii 

Consiliului au avut întâlniri de lucru, organizate în teritoriu, de regulă, la sediile 

instanţelor şi au participat la şedinţele de bilanţ organizate la nivelul curţilor de 

apel. 

La fel, membrii Consiliului se deplasează în teritoriu, pentru a prezenta 

preşedinţii, vicepreşedinţii, judecătorii şi judecătorii de instrucţie numiţi în funcţie.   

La 29 februarie 2012 la Curtea Supremă de Justiţie a avut loc o şedinţă de 

lucru a domnilor Nicolae Timofti, Preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii, şi Mihai Poalelungi, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, cu 

preşedinţii şi vice-preşedinţii curţilor de apel şi judecătoriilor din republică.  În 

cadrul şedinţei au fost luate în dezbatere mai multe probleme actuale cu care se 

confruntă sistemul judecătoresc, soluţiile propuse în scopul consolidării în 

continuare al acestuia, sporirii autorităţii şi imaginii corpului de magistraţi în 

contextul reformelor din sectorul justiţiei. Accent deosebit s-a pus asupra întăririi 

disciplinei în instanţe. Ca exemplu pentru toţi colaboratorii în acest sens urmează a 

fi în primul rând judecătorii. Magistraţii trebuie să respecte cu stricteţe Codul de 

etică atât în timpul desfăşurării propriu-zise a procesului de judecată, cât şi în afara 

instanţelor, eliminând consecvent cazurile de suspiciuni, de implicare, de 

parţialitate, de interes a magistraţilor în rezultatul judecării procesului. Sporirea 

calităţii actului de justiţie, reducerea numărului de dosare expediate spre 

rejudecare, aplicarea uniformă a legislaţiei şint obiective care pot fi realizate atât 

prin ridicarea nivelului de profesionalism, cît şi prin sporirea responsabilităţii 

fiecărui judecător în parte la elaborarea actului de justiţie. Imaginea justiţiei este 

vectorul principal în discuţiile purtate în cadrul întrunirii vizate. Nu în ultimul rînd 

s-a discutat problemele legate de salarizarea personalului din instanţe, fluxul sporit 

de cadre, ba chiar imposibilitatea suplinirii posturilor vacante de grefieri, 

specialişti, etc. 



Cu suportul financiar şi în parteneriat cu Programul USAID de Consolidare 

a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP), Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Ministerul Justiţiei au contribuit la realizarea unui Raport de evaluare a instanţelor 

judecătoreşti, care a fost lansat la data de 18 octombrie 2012. La evenimentul 

organizat de CSM în comun cu ROLISP, au participat toţi preşedinţii instanţelor 

judecătoreşti, în cadrul căruia au fost puse accente asupra procesului de 

automatizare a instanţelor judecătoreşti, elaborare a bugetului instanţelor, precum 

şi asupra problemelor legate de infrastructura instanţelor, ce au fost esenţial 

îmbunătăţite pe parcursul ultimilor ani şi mai urmează a fi ajustate prin eforturi 

comune. Evenimentul a fost urmat de acordarea Diplomelor de Onoare, cu prilejul 

Zilei Juristului, unor judecători care s-au evidenţiat cu succese mari şi performanţe 

în activitatea de înfăptuire a justiţiei. 

Potrivit Constituţiei şi Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii 

Moldova, Preşedintele Republicii Moldova acordă distincţii, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. În acest context, CSM a aplicat măsuri de 

încurajare a judecătorilor. Astfel în anul 2012 au fost propuşi pentru decernarea 

distincţilor de stat 12 judecători, au fost decoraţi prin decrete prezidenţiale 8 

judecători. Conform hotărârilor CSM sau conferit titluri onorifice ,,Decan al 

autorităţii judecătoreşti” la 8 judecători printre care sunt şi nume bine cunoscute 

Dumitru Visternicean,  Tatiana Vieru, Tudor Gologan, Titlul Onorific ,,Veteran al 

sistemului judecătoresc”, s-a acordat la 13 judecători. 

 

IX. CONSTESTAREA HOTĂRÎRILOR CONSILIULUI SUPERIOR  

AL MAGISTRATURII PE CALE JUDICIARĂ  
 

Pe parcursul anului 2012, litigiile în care Consiliul Superior al Magistraturii 

a fost parte, au avut ca obiect acţiuni declarate împotriva hotărârilor pronunţate în 

materie disciplinară, acţiuni în anularea hotărârilor adoptate de Consiliul Superior 

al Magistraturii în legătură cu desfăşurarea concursurilor (de numire în funcţia de 

judecător, de promovare în funcţii de preşedinte al instanţei de judecată), acţiunile 

formulate în temeiul Legii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 privind contenciosul 

administrativ şi Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind  accesul la informaţii, 

precum şi Legii nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.              

Pe marginea cauzelor examinate au fost pronunţate 73 de hotărîri (în prima 

instanţă şi instanţa de recurs) din care 53 hotărâri au devenit irevocabile (fiind 

menţinute de instanţa de recurs, sau nefiind atacate în ordinea stabilită, sau 

acţiunile fiind retrase de reclamant, sau cererile fiind scoase de pe rol).  

Au fost emise următoarele hotărîri prin care au fost casate sau modificate 

hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii: 

- prin decizia CSJ din 25 aprilie 2012 a fost admisă cererea de chemare în 

judecată a lui Valeriu Harmaniuc către Consiliul Superior al Magistraturii privind 

contestarea actului administrativ (validarea hotărârii colegiului disciplinar), privind 

anularea Hotărârii CSM nr.397/27 din 19.07.2011; 



- prin încheierea CA Chişinău din 06 iunie 2012 a fost respinsă cererea de 

revizuire a CSM, depusă împotriva hotărârii CA Chişinău din 28 septembrie 2011, 

emise pe marginea cauzei Victor Lanovenco către Consiliul Superior al 

Magistraturii privind contestarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.319/21 din 06 iulie 2010 ”Cu privire la rezultatul verificării suplimentare a lui 

Victor Lanovenco”. Prin încheierea CSJ din 21 noiembrie 2012 a fost restituită 

cererea de recurs a CSM împotriva încheierii CA Chişinău din 06 iunie 2012; 

- prin hotărârea CA Chişinău din 30 ianuarie 2012 a fost admisă cererea de 

chemare în judecată a lui Ion Muruianu către Serviciul de Informaţie şi Securitate, 

intervenient Consiliul Superior al Magistraturii privind contestarea avizului 

consultativ. Prin încheierea CSJ din 15 august 2012 a fost restituită cererea de 

recurs a CSM împotriva hotătârii CA Chişinău din 30 ianuarie 2012 (aici urmează 

de menţionat că nu a fost casată sau modificată careva hotărâre a Consiliului 

Superior al Magistraturii); 

- prin hotărârea CA Chişinău din 09 aprilie 2012 a fost admisă cererea de 

chemare în judecată Lilia Vasilevici către Consiliul Superior al Magistraturii 

privind contestarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.558/38 din 17 

octombrie 2011 privind validarea hotărârii colegiului disciplinar nr.38/11 din 08 

iulie 2011 fiind dispus excluderea din motivarea hotărârii colegiului disciplinar 

unei porţiuni din text; 

Au fost admise parţial cererile de chemare a unor reclamanţi, petiţiile cărora 

au fost examinate de Consiliul Superior al Magistraturii cu încălcarea termenului 

stabilit de art.8 Legii cu privire la petiţionare, însă fiind respinse cererile 

reclamanţilor privind recuperarea prejudiciului moral cu încasarea din contul  

Consiliului Superior al Magistraturii diferitor sume de bani. 

Analizînd activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în acest domeniu, 

se poate concluziona că aceasta s-a desfăşurat, în cursul anului 2012, pe 

coordonatele respectării atribuţiilor constituţionale şi legale ale Consiliului, prin 

consolidarea independenţei puterii judecătoreşti, respectarea drepturilor omului şi 

asigurarea transparenţei actului de justiţie. 

 

X. RAPORTURILE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII  

CU AUTORITĂŢILE PUBLICE 

 
Consiliul şi-a orientat activitatea şi în sensul consolidării relaţiilor de 

colaborare cu Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul. 

Este important a menţiona că în desfăşurarea raporturilor dintre Preşedintele 

Republicii Moldova şi Consiliul Superior al Magistraturii a fost respectat principiul 

separaţiei puterilor în stat, prevăzut de legea fundamentală. 

      Un exemplu elocvent a fost şi întâlnirea autorităţilor respective cu corpul de 

magistraţi din Moldova la data de 8 iunie 2012. Evenimentul s-a desfăşurat cu 

participarea domnilor Nicolae Timofti, Preşedintele Republicii Moldova, Marian 

Lupu, Preşedintele Parlamentului, Vlad Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova. 

În cadrul discuţiilor s-au accentuat problemele cu care se confruntă sistemul 

judecătoresc şi acţiunile ce urmau a fi întreprinse pentru ameliorarea esenţială a 



stării de lucruri din justiţie. Era vorba de modificări relevante în legislaţie, de 

consolidarea capacităţilor instituţionale şi administrative ale instanţelor 

judecătoreşti, de asigurarea unei infrastructuri care să corespundă standardelor şi 

normelor procedurale de înfăptuire a justiţiei, de asigurarea efectivă a 

independenţei judecătorilor prin asigurarea unei remunerări decente şi a unor 

condiţii locative pe potrivă.  

Pentru prima dată s-a petrecut un asemenea eveniment cînd toată conducerea 

de vîrf a ţării se întîlneşte cu magistraţii din întreaga republică, fiind un eveniment 

semnificativ în sensul atitudinii şi atenţiei care se acordă reformelor în sectorul 

justiţiei.   

Preşedintele ţării a reconfirmat poziţia sa vizavi de faptul că marea 

majoritatea a judecătorilor acţionează conform legii, dau dovadă de 

responsabilitate şi competenţă, dar sunt şi magistraţi care pătează imaginea 

întregului corp judecătoresc, nu merită să facă parte din acest sistem. A fost atinse 

aşa probleme ca remuneraţia judecătorilor, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru,  

asigurarea tehnico-materială a instanţelor judecătoreşti, asigurarea magistraţilor cu 

spaţiu locativ, precum şi alte probleme stringente. Însă corpul judecătoresc 

urmează să se responsabilizeze, să devină maximal credibilă în societatea noastră, 

dar şi în mijlocul investitorilor de peste hotare.  

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, a accentuat aceleaşi probleme, 

indicînd asupra realizării Strategiei reformei sectorului justiţiei şi implementării 

Planului de acţiuni a acesteia. Domnia sa a confirmat că Guvernul elaborează un 

proiect de lege separat privind salarizarea judecătorilor şi este convins că 

Parlamentul îl va adopta în două lecturi cît mai repede posibil.  

Domnul Vlad Filat a subliniat asupra necesităţii de colaborare efectivă a 

celor trei ramuri ale puterii în stat, menţionînd că cabinetul de miniştri cunoaşte 

situaţia din sistemul judecătoresc, depune eforturi pentru îmbunătăţirea stării de 

lucruri ce ţine de competenţa Guvernului. Însă şi justiţia urmează să dea dovadă de 

responsabilitate, să sporească calitatea actului de justiţie. Pentru că erorile justiţiei, 

pînă la urmă cad tot pe umerii Guvernului, a  întregii societăţii, prin achitarea unor 

sume de bani drept despăgubire, inclusiv în urma condamnărilor Republicii 

Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Toţi cei prezenţi au căzut de acord cu concluzia în final a domnului Nicolae 

Timofti că întrevederea a fost necesară şi utilă şi că asemenea întrevederi vor mai 

avea loc întru a face unele bilanţuri, a identifica împreună noi probleme şi căi de 

soluţionare a lor, astfel asigurînd continuitatea reformelor prin colaborare, în 

interesul societăţii. 

Participarea membrilor CSM la şedinţele comisiilor parlamentare, la 

şedinţele comune petrecute cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Ministerului 

Finanţelor, Ministerul Muncii şi Cancelariei de Stat, a contribuit la elaborarea unui 

cadru legislativ coerent, care vine să înlăture corupţia din sistemul judecătoresc, să 

asigure selectarea unui corp de magistraţi profesionişti, să asigure suport 

judecătorilor la examinarea cauzelor prin instituirea funcţiei de asistent judiciar, să 

despovăreze preşedintele instanţei judecătoreşti de atribuţiile administrative prin 



instituirea funcţiei de secretar al instanţei judecătoreşti, schimbarea statutului 

judecătorului de instrucţie, etc.  

Problemele de principiu discutate prin conlucrare cu alte autorităţi au ţinut 

de implementarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare 

a sectorului justiţiei, elaborarea statelor de personal ale instanţelor judecătoreşti în 

realizarea noilor prevederi legale, formarea bugetelor conform necesităţilor reale 

pentru fiecare instanţă de judecată. 

CSM prin colaborare cu CSJ cu AJM au organizat mai multe activităţi 

comune printre care festivitatea dedicată Zile juristului, la care au fost invitaţi 

veteranii judecători în demisie, cât şi cei în exerciţiul funcţiei, au fost organizate  

măsuri în cadrul Zilei justiţiei europene.  Prin acţiuni comune s-a adus aportul la 

modificarea cadrului legal, la elaborarea proiectelor bugetelor instanţelor, la  

elaborarea Statului de personal tip a instanţelor judecătoreşti, au fost organizate 

conferinţe, mese rotunde, s-a lucrat în cadrul grupurilor comune pe diferite 

domenii de drept. 

Astfel, întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliului Superior al Magistraturii 

colaborează eficient cu Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul Republicii 

Moldova prin înaintarea propunerilor de numire, promovare, transferare sau 

eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor 

judecătoreşti. 

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii prezintă Preşedintelui 

Republicii Moldova Raportul anual de activitate al Consiliului Superior al 

Magistraturii şi de asigurare a activităţii instanţelor judecătoreşti, 

Conform noilor reglementări legale, Raportul CSM este supus dezbaterilor 

la Adunarea Generală a Judecătorilor, după care cîte o copie a raportului se remite 

Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului pentru informare. 

Potrivit art. 121 alin. (1) al Constituţiei RM, resursele financiare ale 

instanţelor judecătoreşti sunt aprobate de Parlament şi sunt incluse în bugetul de 

stat. Conform art. 22 alin. (1) al Legii nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, aceste mijloace nu pot fi micşorate fără acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii şi se alocă în mod regulat. Mecanismul dat, care 

funcţionează cu succes în toate statele democratice, asigură independenţa justiţiei 

atît faţă de factorul politic, cît şi faţă de cel administrativ. Conform prevederilor 

articolului 22 din Legea privind organizarea judecătorească, articolelor 4 şi 24 din 

Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, CSM examinează, confirmă şi 

propune proiectele bugetelor instanţelor judecătoreşti, Parlamentului spre aprobare.  

În asemenea circumstanţe, se poate de menţionat că acest mecanism lucrează 

şi în ultimii ani instanţele judecătoreşti au fost asigurate cu sursele necesare pentru 

desfăşurarea normală a activităţii. Deşi, ar mai fi careva rezerve la acest capitol, or 

pe parcursul anului 2012 o parte din resursele financiare alocate instanţelor 

judecătoreşti au fost retrase, în contextul crizei financiare mondiale.  

Însă, urmează de menţionat că la sfîrşitul anului, insuficienţa financiară la 

capitolul salarizării funcţionarilor instanţelor judecătoreşti a fost suplimentată de 

Ministerul Finanţelor cu 4,2 milioane lei.  



O colaborare fructuoasă a avut loc cu Ministerul Justiţiei, luînd în 

consideraţie că Ministrul Justiţiei este membru de drept al Consiliului Superior al 

Magistraturii. Colaborarea cu Ministerul Justiţiei este relevantă şi din perspectiva 

procesului legislativ, în cadrul căruia Consiliul şi-a exercitat atribuţiile conferite de 

lege prin avizarea proiectelor de acte normative cu privire la care s-a solicitat 

avizul. 

De asemenea, Ministerul Justiţiei a susţinut şi a promovat iniţiativa 

Consiliului Superior al Magistraturii de identificare a unui sediu adecvat, obţinînd 

în cadrul Strategiei de reformare a sectorului justiţiei surse financiare în sumă de 

13,7 milioane lei pentru achiziţionarea sediului. 

Este cunoscut faptul că CSM nu are atribuţii de iniţiativă legislativă. Cu 

toate acestea, utilizând pârghiile de avizare a proiectelor de acte normative care 

privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, CSM şi-a exercitat influenţa asupra 

calităţii adoptării actelor legislative. 

Este de menţionat faptul că în anul 2012 Consiliul Superior al Magistraturii 

a avizat 27 de proiecte de acte legislative, dintre care 20 au fost considerate ca 

fiind pozitive sau parţial pozitive, iar celelalte fiind avizate negativ.  

De asemenea, CSM a colaborat cu Ministerul Finanţelor şi Cancelaria de 

Stat în ce priveşte implementarea prevederilor Legii nr. 153 din 5 iulie 2012, în 

partea ce ţine de avizarea Statului de personal al CSM şi al instanţelor 

judecătoreşti, precum şi de înregistrarea schemelor de încadrare. Or, legea vizată a 

instituit funcţii noi ca şef al Secretariatului instanţei şi asistent judiciar, care au fost 

instituite în statul de personal al instanţelor judecătoreşti şi asigurată acoperire 

financiară la acest capitol. 

Colaborare eficientă a avut CSM şi cu Ministerul muncii şi protecţiei 

sociale, în partea ce ţine de modificarea Clasificatorului funcţiilor în vederea 

prevederii funcţiilor de şef secţie, şef serviciu pentru judecătorii, precum şi 

integrarea funcţiei de inspector judecător în anexa Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu 

privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.   

A colaborat şi continuă colaborarea CSM cu Ministerul Sănătăţii în procesul 

de implementare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2012, în partea coordonării procedurii 

de verificare a stării de sănătate a judecătorilor şi candidaţilor la funcţia de 

judecător, fiind coordonat şi propus spre aprobare Regulamentul cu privire la 

verificarea stării de sănătate judecător şi a judecătorilor în funcţie privind 

corespunderea pentru exercitarea funcţiei de judecător şi instituită Comisia 

medicală în acest sens. 

 

XI. RAPORTURILE CONSILIULUI SUPERIOR AL    

MAGISTRATURII CU MASS - MEDIA 

 

Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca una din priorităţi o reprezintă 

creşterea transparenţei actului de justiţie, obiectiv urmărit şi în activitatea propriu-

zisă a Consiliului.  



Acest deziderat necesar realizării tuturor condiţiilor stabilite în sarcina 

sistemului judiciar este realizat şi prin asigurarea funcţionării corespunzătoare a 

purtătorului de cuvânt.  

Măsurile luate în acest scop au fost de natură diversă. Principalele aspecte 

care au reflectat deschiderea Consiliului către comunicare în toţi aceşti ani s-au 

concretizat în următoarele măsuri: 

- accesul liber la şedinţele Consiliului şi colegiilor de calificare şi 

disciplinar; 

- publicarea informaţiilor utile pe site-ul Consiliului (permanent); 

- publicarea hotărîrilor colegiului disciplinar; 

- solicitarea unor puncte de vedere - permanent; 

- încheierea protocolului de colaborare cu CSM din România; 

- încheierea Memorandului cu Programul USAID, Consolidarea instituţiilor 

de drept, ROLISP; 

- organizarea anuală a evenimentelor de tipul Zilei Uşilor Deschise; 

- participarea la emisiuni radio, TV, publicarea comunicatelor de presă, 

darea declaraţiilor de presă, invitarea jurnaliştilor la seminare, conferinţe etc. 

(permanent); 

- acordarea audienţelor (permanent); 

- întreţinerea relaţiilor de colaborare cu organizaţii internaţionale.  

În prezent Consiliul împreună cu instanţele sunt puse în situaţia de a-şi 

flexibiliza politicile de comunicare şi să treacă de la deschidere spre mass-media şi 

public spre crearea planificată a  unei imagini pozitive. Aceasta urmează a avea loc 

prin: 

- capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul extern;  

- aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre 

activităţile noastre, fapt realizat prin intermediul paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti (Informaţia plasată pe paginile web va asigura transparenţa 

activităţilor instanţelor şi va ajuta părţile, avocaţii, publicul în general şi mass-

media să înţeleagă mai bine activităţile judecătoriilor, oferind acces şi posibilitate 

de descărcare de pe Internet a hotărârilor judecătoreşti şi a programului şedinţelor 

de judecată. Regulamentul cu privire la publicarea hotărârilor judecătoreşti, 

adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii în decembrie 2008, obligă toate 

judecătoriile ordinare să posteze hotărârile lor pe paginile din Internet); 

- utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii unui impact maxim. 

Organul de autoadministrare judecătorească va susţine efectuarea 

investigaţiilor jurnalistice cu scopuri scontate clare, întru îmbunătăţirea pe toate 

planurile a activităţii sistemului judecătoresc. Colaborarea trebuie să se facă în 

interesul cetăţeanului. 

În scopul expunerii realităţilor cu care se confruntă sistemul judecătoresc, 

promovarea bunelor practici, ridicării prestigiului sistemului judecătoresc, membrii 

CSM Dumitru Visternicean, Anatolie Ţurcan, Dina Rotarciuc, Igor Dolea, Mihai 

Poalelungi au luat parte la dezbateri publice televizate, la elaborarea de proiecte de 

acte normative, la organizarea şi desfăşurarea de conferinţe, seminare, ateliere de 

lucru. 



 

XII. RELAŢII  INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME 

 În anul 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a continuat să-şi consolideze 

relaţiile de parteneriat cu structurile similare din ţările europene.   

  Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) lansează în 

Republica Moldova un nou proiect important intitulat „Programul de consolidare a 

Instituţiilor Statului de Drept” (ROLISP). În scopul colaborării eficiente în 

domeniul consolidării instituţiilor din sistemul judecătoresc, la 11 aprilie 2012 a 

avut loc o întrevedere la Consiliul Superior al Magistraturii cu Ina Pîslaru, 

reprezentantul USAID, Fred Yeager, directorul de Program, şi Cristina Malai, 

vicedirector de Program, responsabili de implementarea proiectului, în scopul unor 

consultări prealabile menite să se stabilească priorităţile acestuia. În urma 

discuţiilor purtate s-a ajuns la concluzia că priorităţile ar fi consolidarea procesului 

de administrare a instanţelor de judecată; consolidarea capacităţilor de instruire 

prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei; consolidarea capacităţilor 

organizaţiilor non-guvernamentale. Îmbunătăţirea programului integrat de 

gestionare a dosarelor (PIGD) şi a programului de înregistrare audio a şedinţelor de 

judecată „Femida”, au constituit unele din activităţile de bază pe care se axează 

proiectul. Componenta a doua este într-o anumită măsură conexă primei, deoarece 

include atât instruirea magistraţilor, cât şi a persoanelor responsabile de 

gestionarea nemijlocit în instanţe a PIGD şi a programului „Femida”. 

Colaborare eficientă s-a încins între CSM şi Centrul de Resurse Juridice, 

organizaţie neguvernamentală, reprezentată de Vladislav Gribincea, preşedinte, 

Sorina Macrinici, coordonator de proiect, Nadejda Hriptievschi, cercetător, Ion 

Guzun, coordonator de program, care la 5 martie 2012 a avut o intrevedere cu 

Preşedintele CSM. Oaspeţii au prezentat în linii generale proiectul Contribuţia la 

sporirea transparenţei şi eficienţei activităţii Consiliului Superior al Magistraturii 

din Republica Moldova, susţinut de Fundaţia Soros-Moldova, realizarea căruia a 

demarat ulterior. Proiectul respectiv urmăreşte scopul elaborării şi aplicării unui 

mecanism de monitorizare a Consiliului Superior al Magistraturii privind 

organizarea, eficienţa şi transparenţa activităţii, elaborarea şi promovarea unor 

recomandări în aceste domenii, familiarizarea societăţii civile referitor la 

funcţionarea mecanismelor de administrare a justiţiei. Reprezentantul Centrului 

monitorizează activitatea CSM, care se va finisa cu un raport de monitorizare, care 

va conţine propuneri de eficientizare a activităţii CSM. 

Astfel, în decursul anului trecut Consiliul, prin intermediul membrilor săi a 

participat la un şir de evenimente care au ridicat la un nou nivel poziţia Consiliului 

ca organ de autoadministrare judecătorească. De asemenea, merită a fi menţionată 

participarea la 16 noiembrie 2012 a reprezentantului CSM la Reuniunea 

Comitetului de Coordonare, pe componenta „Consolidarea reformei sistemului 

judiciar” din cadrul „Facilităţii” Parteneriatului Estic, desfăşurată în or. Bruxelles, 

Belgia.  



    Consiliul a susţinut şi a autorizat participarea magistraţilor la diverse 

evenimente, în special în domeniul dreptului comunitar şi jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. În această ordine de idei trebuie de menţionat că 

pe parcursul anului 2012 au fost emise peste 40 de hotărâri privind delegarea unor 

judecători la congrese, conferinţe, reuniuni, simpozioane, seminare, cursuri de 

instruire şi programe de schimb de practici într-un şir de ţări şi organisme europene 

și internaţionale. Consiliul a ţinut cont de ierarhia instanţelor judecătoreşti, fiind 

delegaţi reprezentanţii din instanţe de toate nivelele.  

 Printre vizitele şi evenimentele cele mai importante se numără: 

- participarea la Conferinţa cu genericul „Consiliul Superior al Magistraturii 

– bune practici însuşite”, în perioada 09 – 10 noiembrie 2012, Bucureşti, România, 

în cadrul căreia au fost analizate principalele rezultate şi vulnerabilităţi ale 

Consiliului Superior al Magistraturii ce rezultă din activitatea sa, în special avînd 

în vedere coordonatele cuprinse în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare; 

- participarea la Conferinţa Internaţională cu genericul „Contribuţia 

asociaţiilor judecătoreşti în procesul de reformare a justiţiei şi de implementare a 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului la nivel naţional”, în perioada 21 – 22 

iunie 2012;  

- participarea la cel de-al VIII-lea Congres al Judecătorilor din Rusia, în 

perioada 16 – 20 decembrie 2012, în or. Moscova, Federaţia Rusă; 

- participarea la lucrările Congresului Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor, 

în perioada 09 – 16 noiembrie 2012 la Washington, Statele Unite al Americii; 

- participarea la cel de-al 34-lea Congres al Asociaţiei Naţionale a Femeilor 

Judecătoare, în perioada 5-13 noiembrie 2012 la Miami, Florida (SUA). 

 Consolidarea relaţiilor de colaborare s-a făcut şi pe intern în cadrul unui şir 

de întrevederi la CSM. Astfel, menţionăm: 

       - vizita experţilor Bert Groen, consultant principal în domeniul combaterii 

violenţei domestice şi sexuale, organizaţia MOVISIE, Olanda; 

      - întrevederea cu domnul Alan Colman, consultant juridic principal în cadrul 

Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), referitor la lansarea de 

către BERD a unui proiect de susţinere, consolidare a procesului de mediere în 

Republica Moldova; 

- lansarea Raportului de evaluare a instanţelor judecătoreşti, la 18.10.2012 

organizat de Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei, în 

parteneriat cu Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept 

(ROLISP), raport care ne va permite a dezvolta politici publice în domeniul 

justiţiei. 

Menţionăm aici colaborarea cu USAID prin programul ROLISP, IRZ, 

NORLAM, Soros-Moldova, OSCE, Banca Mondială, Consiliul Europei, Comisia 

Europeană şi altele. 

În cadrul relaţiilor bilaterale cu instituţii similare din statele membre ale 

Uniunii Europene, Consiliul Superior al Magistraturii a urmărit consolidarea 

încrederii reciproce, prin schimbul de experienţă şi stabilirea unor relaţii de 

colaborare durabile.  



În vederea schimbului de informaţii şi de documentare privind modul de 

organizare şi funcţionare a sistemelor judiciare, organizarea şi atribuţiilor 

Consiliului sau în vederea analizării potenţialelor domenii de colaborare, Consiliul 

Superior al Magistraturii a efectuat vizite de lucru şi a avut întâlniri bilaterale cu 

reprezentanţi ai altor Consilii Judiciare (România, Ungaria, Bulgaria,  Herţegovina, 

Germania, Lituania, ş.a.). 

 

 În acest sens menţionam participarea la Adunarea Generală a Reţelei 

Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) în perioada 09 – 11 mai 2012, în or. 

Dublin, Irlanda, fapt ce a dus la îmbunătăţirea cooperării şi asigurarea înţelegerii 

reciproce între Consiliile Judiciare şi statele membre (sau candidate) a sistemului 

judiciar al Uniunii Europene. De asemenea merită a fi menţionată participarea în 

perioada 16 noiembrie 2012 a reprezentantului CSM la Reuniunea Comitetului de 

Coordonare,  pe componenta „Consolidarea reformei sistemului judiciar” din 

cadrul „Facilităţii” Parteneriatului Estic, desfăşurată în or. Bruxelles, Belgia.  

 În anul 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a continuat să fortifice în 

mod activ sistemul judecătoresc din Republica Moldova prin sprijinirea participării 

magistraţilor la diferite evenimente organizate de instituţiile europene în special în 

domeniul dreptului comunitar şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. În această ordine de idei trebuie de menţionat că pe parcursul anului 2012 

au fost emise cca 40 de hotărîri privind delegarea unor judecători la congrese, 

conferinţe, reuniuni, simpozioane, seminare, cursuri de instruire şi programe de 

schimb de practici. Consiliul ţinut cont de ierarhia instanţelor judecătoreşti fiind 

delegaţi reprezentanţii din instanţe de toate nivelele.  

 Printre vizitele cele mai importante se numără: 

- participarea la Conferinţa Internaţională cu genericul „Contribuţia 

asociaţiilor judecătoreşti în procesul de reformare a justiţiei şi de implementare a 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului la nivel naţional”, în perioada 21 – 22 

iunie 2012; 

- participarea la Conferinţa cu genericul „Consiliul Superior al Magistraturii  

– bune practici însuşite”, în perioada 09 – 10 noiembrie 2012, Bucureşti, România,  

în cadrul căreia au fost analizate principalele rezultate şi vulnerabilităţi ale Consili- 

lui Superior al Magistraturii ce rezultă din activitatea sa, în special avînd în vedere  

coordonatele cuprinse în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare; 

- participarea la lucrările Congresului Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor, 

în perioada 09 – 16 noiembrie 2012 la Washington, Statele Unite al Americii; 

- participarea la cel de-al 34-lea Congres al Asociaţiei Naţionale a Femeilor 

Judecătoare, în perioada 5-13 noiembrie 2012 la Miami, Florida (SUA);  

- participarea la cel de-al VIII-lea Congres al Judecătorilor din Rusia, în 

perioada 16 – 20 decembrie 2012, în or. Moscova, Federaţia Rusă. 

 În scopul îmbunătăţirii pregătirii magistraţilor Consiliul Superior al 

Magistraturii a contribuit activ la formarea profesională a acestora prin delegarea la 

diferite seminare, mese rotunde, programe de schimb, vizite de lucru în cadrul 

cărora a avut loc schimbul de experienţe, evaluarea activităţii sistemului 



judecătoresc, determinarea problemelor ce împiedică dezvoltarea sistemului 

judecătoresc şi elaborarea soluţiilor în scopul remedierii lor. 

 De asemenea au fost delegaţi judecătorii pentru participare la diferite 

evenimente, cum ar fi:  

  Conferinţa cu genericul „Impactul sistemelor informatice şi de comunicare 

şi tehnologia privind transparenţa şi eficienţa instanţelor” 

 Programul de schimb pe tema „Eficienţa instanţelor, răspunderea juridică şi 

independenţa justiţiei”, 13 – 14 decembrie 2012, or. Praga, Cehia. (Hot. 

CSM 772/37, din 04.12.2012); 

 Vizită de lucru la Curtea Federală de Justiţie şi Curtea Federală 

Administrativă din Germania, 03 – 07 decembrie 2012, or. Karlsruhe şi 

Leipzig. (Hot. CSM nr. 743/36 din 20.11.2012); 

 Cel de-al VIII-lea Congres al Judecătorilor din Rusia, or. Moscova, 

Federaţia Rusă, 16 – 20 decembrie 2012. (Hot. CSM nr. 709/34 din 

06.11.2012); 

 Conferinţa cu genericul „Consiliul Superior al Magistraturii – bune practici 

însuşite”, 09 – 10 noiembrie 2012, or. Bucureşti, România. (Hot. CSM nr. 

705/34 din 06.11.2012); 

 Lucrările seminarului organizat în cadrul proiectului de cooperare  dintre 

MTU Forum Academicum Inter Nationes Roela şi Asociaţia Judecătorilor 

din Republica Moldova, 26 noiembrie – 1 decembrie 2012, or. Tartu, 

Estonia. (Hot. CSM nr. 704/34 din 06.11.2012); 

 Conferinţa jubiliară cu tematica „Rolul şi influenţa practicii procedurii 

contenciosului administrativ asupra dezvoltării dreptului public”, 29 - 30 

noiembrie 2012, or. Kiev, Ucraina.(Hot. CSM 694/33 din 30.10.2012); 

 Masa rotundă cu genericul „Durata excesiv de lentă a procedurilor judiciare 

– modalităţi de rezolvare a problemelor sistemice şi de prevenire a fluxului 

de cereri repetitive la CEDO”, 08 – 09 noiembrie 2012, or. Antalya, Turcia. 

(Hot. CSM nr. 693/33 din 30.10.2012); 

 Conferinţă Regională cu genericul „Selectarea, instruirea şi numirea 

judecătorilor şi procurorilor în Europa de sud-est: schimb de bune 

practici”,  13-14 noiembrie 2012 or. Tirana, Albania. (Hot. CSM nr. 692/33 

din 30.10.2012); 

 Vizită de lucru în S.U.A. cu scopul studierii standardelor internaţionale şi 

practicii contemporane a administrării judecătoreşti, 24 noiembrie 2012 – 16 

decembrie 2012. (Hot. CSM nr. 681/33 din 30.10.2012); 

 Congresul Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor, 09-16 noiembrie 2012, 

Washington, S.U.A. (Hot. CSM nr. 680/33 din 30.10.2012); 

 Reuniunea Comitetului de Coordonare, pe componenta „Consolidarea 

reformei sistemului judiciar” din cadrul „Facilităţii” Parteneriatului Estic, 16 

noiembrie 2012, or. Bruxelles, Belgia. (Hot. CSM nr. 679/33 din 

30.10.2012); 

 Conferinţa Internaţională „Strategia Uniunii Europene pentru regiunea 

Mării Baltice şi probleme de actualitate juridice şi economice, inclusiv 



insolvenţa”, 07-10 noiembrie 2012, or. Talin, Estonia. (Hot. CSM nr. 663/32 

din 23.10.2012); 

  Masă rotundă organizată în contextul implementării proiectului operaţional 

„Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertate şi siguranţa persoanei în 

Moldova”, 25 – 30 noiembrie 2012 or. Fischbachau, Germania. (Hot. CSM 

nr. 662/32 din 23.10.2012); 

 Cel de-al 34-lea Congres al Asociaţiei Naţionale a Femeilor Judecătoare, 05-

13 noiembrie 2012, Miami, Florida (SUA). (Hot. CSM nr. 643/31 din 

16.10.2012); 

 Programul ,,Lumea Deschisă”, 11 – 21 octombrie 2012 S.U.A.  (Hot. CSM 

nr. 598/29 din 25.09.2012); 

 Cea de-a VII-a Reuniune Plenară a Reţelei tribunalelor referente a Comisiei 

Europene pentru Eficienţa Justiţiei, 26-28 septembrie 2012, or. Gozo, Malta. 

(Hot. CSM nr. 595/29 din 25.09.2012); 

 Conferinţa Internaţională „Executarea silită şi reglementarea Noului Cod de 

procedură civilă”,  30 august – 02 septembrie, or. Tîrgu Mureş, România. 

(Hot. CSM nr. 515/26 din 21.08.2012); 

 Conferinţa internaţională cu genericul „Инновационные подходы в 

судебном администрировании”, 10 – 12 septembrie 2012 or. Kiev, 

Ucraina. (Hot. CSM nr. 514/26 din 21.08.2012); 

 Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică consacrată aniversării a 20-a de 

la constituirea Tribunalului Economic al CSI, 05-06 iulie 2012, or. Minsk, 

Republica Belarus. (Hot. CSM nr. 440/23 din 10.07.2012); 

 Cel de-al II-lea Congres Internaţional al Asociaţiei judecătorilor cu genericul 

,,Eficienţa şi calitatea justiţiei: tehnologii şi abordări contemporane”, 27-28 

septembrie 2012 or. Minsk, Republica Belarus. (Hot. CSM nr. 439/23 din 

10.07.2012); 

 Şedinţa Panelului cu genericul ,,Perfecţionarea Funcţionării Sistemului 

Judiciar” în cadrul Platformei multilaterale I a Parteneriatului Estic – 

,,Democraţia, buna guvernare şi stabilitatea”, 22 iunie 2012 or.Tbilisi, 

Georgia. (Hot. CSM nr. 391/21 din 19.06.2012); 

 Forum juridic, 02-06 iulie 2012, or. Moletai, Lituania. (Hot. CSM nr. 377/20 

din 11.06.2012); 

 Simpozionul internaţional cu genericul „Implementarea efectivă a 

standardelor în materia drepturilor omului în contextul combaterii violenţei 

faţă de femei”, 07-08 iunie 2012, or. Istambul, Turcia. (Hot. CSM nr. 347/19 

din 04.06.2012); 

 Prima Întrunire a Grupurilor Regionale de experţi în materie civilă şi penală 

organizată de Consiliul de Cooperare Regională, 28-31 mai 2012, or. 

Bucureşti, România. (Hot. CSM 295/17 din 15.05.2012); 

 Conferinţa Internaţională privind practica Germaniei şi Ucrainei la aplicarea 

legislaţiei ce reglementează insolvabilitatea agenţilor economici, 20-23 mai 

2012, or. Odessa, Ukraina. (Hot. CSM 287/17 din 15.05.2012); 



 Cursurile de instruire în domeniul contracarării fenomenului traficului de 

fiinţe umane, 21-25 mai 2012, or. Minsk, Republica Belarus. (Hot. CSM 

286/17 din 15.05.2012); 

 Masa rotundă cu genericul „Cadrul legal pentru combaterea traficului de 

fiinţe umane”, 14-16 mai 2012 în or. Varşovia, Polonia. (Hot. CSM 273/16 

din 08.05.2012); 

 Masa rotundă şi întrevederi tematice privind responsabilizarea 

judecătorească şi respectarea drepturilor omului la etapa prejudiciară a 

procesului penal, 21-25 mai 2012, or. Geneva, Elveţia. (Hot. CSM 266/16 

din 08.05.2012); 

 Conferinţa Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie din Europa Centrală şi 

de Est, 13 – 16 mai 2012, or. Tirana, Albania. (Hot. CSM 240/15 din 

24.04.2012); 

 ,,Seminarul Ştiinţifico - Practic în domeniul Drepturilor Refugiaţilor pentru 

Judecători şi Avocaţi”, care se va desfăşura în perioada 23 – 25 mai 2012, 

or. Kiev, Ucraina. (Hot. CSM 238/15 din 24.04.2012); 

 Cel de-al XVI-lea REACT Expert Course, 28 aprilie – 02 iunie 2012, or. 

Madrid, Spania. (Hot. CSM 222/14 din 10.04.2012); 

 Masa rotundă privind respectarea drepturilor omului, în cadrul proiectului 

,,Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în 

Moldova”, 21-25 mai 2012, or. Geneva, Elveţia. (Hot. CSM 221/14 din 

10.04.2012); 

 Сea de-a VII-a Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Internaţionale pentru 

Administrarea Curţilor  13-15 iunie 2012, or. Haga, Olanda. (Hot. CSM nr. 

141/11 din 20.03.2012); 

 Cursul de instruire în domeniul organizării şi administrării sistemului 

judecătoresc, 05-15 martie 2012, or. Vilnius, Lituania. (Hot.CSM nr. 91/7 

din 21.02.2012); 

 Vizita de studiu, organizată la invitaţia Camerei executorilor judecătoreşti 

din Cehia, care se va desfăşura în perioada 6-9 martie 2012, or. Praga. 

(Hot.CSM nr. 90/7 din din 21.02.2012); 

 Vizita de lucru cu ocazia celebrării  jubileului a 20 de ani a sistemului de 

judecătorii arbitrare ale Federaţiei Ruse, 25 – 28 ianuarie 2012, în or. 

Moscova,Federaţia Rusă. (Hot.CSM nr. 43/3 din 24.01.2012); 

 Seminarul cu genericul „Aplicarea Convenţiei Europene pentru Drepturile 

Omului de către instanţele naţionale”, 23 – 27 ianuarie 2012, în or. 

Strasbourg, Franţa. (Hot.CSM nr. 29/2 din 17.01.2012); 

 Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ),  09 – 

11 mai 2012, în or. Dublin, Irlanda. (Hot. CSM nr. 28/2 din 17.01.2012). 

 

 

XIII. CONCLUZII 

 



Protejînd justiţia, îndeplinindu-şi rolul de garant al eficienţei şi calităţii 

acesteia, Consiliul Superior al Magistraturii asigură un echilibru între independenţa 

justiţiei şi responsabilitatea judecătorilor. 

În anul 2012, justiţia a devenit mai vizibilă, mai pragmatică, iar Consiliul 

Superior al Magistraturii şi-a consolidat poziţia de organ al autoadministrării 

judecătoreşti. Sunt destule lucruri care au început să se mişte într-o direcţie 

pozitivă şi anume:  

- publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii www.csm.md a 

hotărîrilor Consiliului, a hotărîrilor colegiului disciplinar, a raportului anual a 

CSM, a colegiului de calificare, colegiului disciplinar, inspecţiei judiciare, a 

declaraţiilor pe venit a judecătorilor, a altei informaţii utile atît pentru judecători, 

cît şi pentru societatea civilă;  

- publicarea pe site-uile instanţelor judecătoreşti, regulat, a programului 

şedinţelor de judecată, listelor dosarelor pe rol, o bază de date cu hotărâri şi date 

statistice, informaţiilor pentru public, posturilor vacante şi datelor de contact; 

- repartizarea aleatorie a dosarelor în urma implementării Programului 

Integrat de Gestionare a Dosarelor; 

-  înregistrarea audio a şedinţelor de judecată; 

- adoptarea Regulamentului cu privire la criteriile pentru selectarea, 

promovarea şi evaluarea performanţelor judecătorilor; 

- aprobarea Nomenclatorului documentelor şi a termenelor de păstrare a 

acestora în Consiliul Superior al Magistraturii; 

- încheierea Memorandumului de colaborare cu Programul USAID de 

Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP) în scopul implementării 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei; 

- încheierea Acordului de colaborare cu Centrul de Resurse Juridice, în 

vederea îmbunătăţirii accesului la justiţie, evaluării activităţii instanţelor 

judecătoreşti şi CSM;  

- etc. 

Organul de autoadministrare judecătorească a fost implicat major în procesul 

de reformare a justiţiei. 

De asemenea, a fost consultat permanent corpul de magistraţi pe marginea 

reformelor ce se realizează, prin plasarea  pe pagina web a CSM pentru consultare 

a tuturor proiectelor de regulamente elaborate în scopul implementării noilor 

prevederi legale adoptate de Parlament. 

Consiliul Superior al Magistraturii, întru formarea în continuare a unui 

sistem judiciar independent şi eficient, îşi propune în anul 2013 continuarea şi 

realizarea următoarelor sarcini prioritare: 

- implementarea obiectivelor şi măsurilor stabilite în Strategie de reformare a 

sectorului justiţiei şi Planul de acţiuni elaborat în vederea implementării Strategiei; 

 - asigurarea în continuare a transparenţei activităţii CSM prin 

implementarea sistemului de înregistrare audio-video a şedinţelor CSM, colegiului 

disciplinar, colegiului de evaluare şi colegiului de selecţie; 

- organizarea evaluării performanţelor judecătorilor; 

http://www.csm.md/


- organizarea reconfirmării judecătorilor de instrucţie în judecători de drept 

comun; 

- organizarea procesului de verificare a stării de sănătate a judecătorilor; 

- publicarea pe site-ul CSM a documentelor, propunerilor în baza cărora au 

fost adoptate hotărîrile; 

- deplasarea planificată şi sistematică a membrilor CSM în instanţele de 

judecată; 

-  realizarea controalelor planificate şi inopinate la instanţele judecătoreşti de 

către Inspecţia judiciară în scopul responsabilizării judecătorilor şi personalului din 

instanţe; 

- flexibilitatea politicilor de comunicare în plan intern şi internaţional în 

scopul creării planificate a unei imagini corecte şi obiective a Consiliului şi 

îmbunătăţirea imaginii sistemului judiciar în scopul creşterii încrederii publicului 

în actul de justiţie;  

- întărirea legăturii dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi instanţele 

judecătoreşti; 

- consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc; 

- asigurarea independenţei justiţiei prin utilizarea unor practici manageriale 

obiective şi transparente; 

- instruirea continuă a judecătorilor şi angajaţilor instanţelor judecătoreşti 

atît la cursurile de instruire, în cadrul „meselor rotunde”, seminarelor prin 

intermediul Institutului Naţional al Justiţiei, cît şi în instanţe; 

- asigurarea respectării principiului de imparţialitate şi a conduitei 

profesionale etice; 

- monitorizarea cazurilor de încălcare a deontologiei profesionale de către 

magistraţi şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii; 

- asigurarea informării corecte şi la timp a justiţiabililor şi publicului cu 

informaţiile de interes public. 

În conformitate cu atribuţiile stabilite în sarcina sa, Consiliul poartă 

responsabilitatea faţă de celelalte autorităţi publice, de societatea civilă, de oricare 

participant la procedurile judiciare, pentru organizarea şi funcţionarea normală a 

justiţiei, ca serviciu public. 

În perspectivă, chiar şi în condiţii dificile, accentul va fi pus pe optimizarea 

capacităţii instituţionale a Consiliului şi a performanţei operaţionale, conform 

standardelor celor mai bune practici din Statele Membre ale Uniunii Europene.  

 

Preşedintele Consiliului                                                                    

Superior al Magistraturii                                                     Nichifor COROCHII 
 

 

 

 
 

 


