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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Legii cu privire la  reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești 

 

Denumire

a 

autorului 

avizului  

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Consiliul 

Superior 

al 

Magistrat

urii 

1.  Analizînd proiectul de lege propus spre avizare, Consiliul reţine că concentrarea 

judecătorilor în instanţe mai mari, va duce la dezvoltarea instanţei din punct de vedere 

logistic, concurenţial, calitativ dar, totodată, Consiliul remarcă şi faptul că, adoptarea 

prezentului proiect, în redacţia actuală va crea impedimente majore în procesul de 

înfăptuire a justiţiei în RM. Or, proiectul în cauză nu se referă în genere la metodele 

optime ce ar permite interacţiunea eficientă a organelor de drept, administraţia publică şi 

instanţele de judecată. Prin urmare, adoptarea acestei legi ar trebui să fie precedată de 

reforma administraţiei publice locale şi reforma procuraturii. 

Nu se acceptă. 

Prin intermediul prezentului proiect se 

propune o distanțare de conceptul vechi al 

noțiunii de ”raion”, conform căruia fiecare 

centru raional trebuia obligatoriu să  aibă un 

spital, un oficiu poștal, o judecătorie, un 

Inspectorat de poliție, o procuratură etc. 

Trebuie să menționăm că atît Planul de 

acțiuni pentru implementarea SRSJ, cît și 

Planul de acțiuni a Guvernului pentru 2015-

2016 prevăd ajustarea hărții dislocării 

procuraturilor ulterior reorganizării 

sistemului judecătoresc.  

Drept urmare, consecutivitatea acestor 

reforme nu poate fi modificată, la fel cum 

nici reforma sistemului judecătoresc nu 

poate fi determinată de reforma 

administrației publice locale.  

2.  De asemenea, în proiectul respectiv există neconcordanţe în ceea ce priveşte 

modalitatea de selectare a amplasării sediilor instanţelor ce vor urma să fuzioneze. 

Astfel, nu sunt prevăzute criteriile clare care au constituit temei pentru comasarea 

judecătoriilor, or, distanţa între unele localităţi şi judecătoria creată în urma fuzionării, 

este mult mai mare decît cea recomandată de Studiul cu privire la optimizarea hărţii 

judiciare din Republica Moldova, care a stat la baza elaborării acestui proiect de lege. 

În acelaşi context, Consiliul menţionează despre importanţa asigurării accesului la 

justiţie pentru toţi justiţiabilii, or, prin comasarea judecătoriilor în varianta propusă, 

Nu se acceptă. 

Întru selectarea judecătoriilor care vor fi 

menținute și stabilirea criteriilor pentru 

comasarea judecătoriilor, în baza acț. 

1.1.1(1) din Planul de acțiuni pentru 

implementarea SRSJ, a fost efectuat Studiul 

cu privire la optimizarea hărții judiciare din 

Republica Moldova.  Studiul poate fi 
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justiţiabilii vor fi în dezavantaj din cauza lipsei infrastructurii adecvate. Prin urmare, 

cheltuielile suplimentare suportate de justiţiabili îi vor determina să renunţe la adresarea 

în instanţa de judecată sau vor condiţiona solicitări privind amînarea şedinţelor de 

judecată. Acest fapt, ar putea genera tergiversarea examinării dosarelor şi contrarietate în 

rîndul cetăţenilor. 

vizualizat la linkul: 

http://justice.gov.md/public/files/file/reform

a_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_Opt

imiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf   

Menționăm că la elaborarea studiului 

respectiv s-a ținut cont și de criteriu distanței 

dintre localități, precum și de infrastructura 

căilor de comunicație.  

3.  O altă divergenţă reliefată în proiectul supus avizării, se referă la transferul 

judecătorilor care urmează a fi efectuat fără a fi necesară evaluarea performanţelor. 

Totodată, acest proiect nu se referă la procedura de numire a judecătorilor prin transfer, 

care potrivit art.13 al Legii 544 cu privire la statutul judecătorului, sunt supuşi evaluării 

performanţelor, în cazul transferării la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 

inferioară. Totodată, potrivit Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, 

promovare şi transferare a judecătorilor, condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie 

pentru transferul judecătorilor la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o 

instanţă judecătorească inferioară, judecătorii pot fi transferaţi la o altă instanţă de 

acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară ţinînd cont de: numirea în funcţie 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani, confirmată prin Decretul 

Preşedintelui privind numirea în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă; lipsa sancţiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an; susţinerea evaluării 

performanţelor pentru promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, 

confirmată prin Hotărîrea colegiului de evaluare a performanţelor; declaraţia de 

verificare, în condiţiile alin. (7) art. 9 din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

Astfel, proiectul vizat face abstracţie de reglementările respective, stabilind o altă 

modalitate de transfer a judecătorilor. 

Nu se acceptă. 

Atragem atenția supra faptului că unul 

din scopurile proiectului este de a menține 

intact numărul actual de judecători și de a 

evita atît supraîncărcarea CSM cu activități 

ce țin de evaluarea tuturor judecătorilor din 

țară, precum și de a evita crearea artificială a 

premiselor pentru demitea unor judecători 

urmare a efectuării evaluării performanțelor. 

 În acest context considerăm necesar a 

stabili prin lege o excepție de la modalitatea 

generală de efectuare a transferului 

judecătorilor. Menționăm că excepția dată 

va fi aplicabilă doar pentru cazul fuzionării 

judecătoriilor.  

 

4.  În concluzie, Consiliul Superior al Magistraturii propune ca la definitivarea 

proiectului de Lege pentru reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti să se ţină 

cont de dezavantajele enunţate. Totodată, se recomandă a definitiva mecanismul de 

realizare a optimizării hărţii judecătoreşti, prin prisma creării condiţiilor tehnice optime 

în instanţele judecătoreşti, după care să se realizeze fuzionarea instanţelor prin comasare. 

De asemenea, Consiliul evidenţiază necesitatea revizuirii criteriilor de selectare a 

instanţelor ce urmează a fi comasate. 

Se acceptă parțial 

Anume pentru  a asigura crearea 

condițiilor tehnice, în proiect a fost prevăzut 

un termen destul de mare pentru efectuarea 

fuziunii. 

 

Cu referire la revizuirea criteriilor de 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf
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In lumina celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii consideră necesar a aviza 

pozitiv proiectul de lege pentru reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti, 

luîndu-se în consideraţie propunerile expuse, la definitivarea acestuia. 

selectare a instanţelor menționăm că acest 

lucru nu poate fi efectuat. Or, proiectul a 

fost elaborat în baza recomandărilor 

studiului menționat la pct. 2 din prezenta 

sinteză. 

Ministeru

l Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

5.  La art. 4:  

Propunem excluderea alineatului (2), deoarece salarizarea judecătorilor se efectuează 

în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea 

judecătorilor. 

Astfel, legea în cauză nu stabilește careva excepții pentru judecătoria militară, 

respectiv nu prevede plata sporului pentru grad militar pentru judecătorii respectivi. 

Se acceptă 

Alin. (2) a fost exclus. 

Ministeru

l Apărării 

6.  În conformitate cu practica jurisprudenței constituționale, menținută prin Hotărîrea 

Curții Constituționale nr. 3 din 09.02.2012 pentru controlul constituționalității unor 

prevederi din Legea nr. 163 din 22 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative (Sesizarea nr. 30a/2011), a fost considerată inacceptabilă modificarea 

structurii actuale a sistemului judecătoresc. 

Totodată, în esența art. 115, în coroborare cu art. 72 alin. (3) lit. c) ale Constituției 

Republicii Moldova, competența reglementării organizării instanțelor judecătorești, 

precum și funcționarea judecătoriilor specializate urmează a fi aprobată de către 

legislativ. 

Nu se acceptă 

În pct. 41 din HCC nr. 3 din 09.02.2012, 

la care se face referire în aviz, sînt 

menționate  următoarele: ”norma 

constituțională cuprinsă în alin.(2) articolul 

115 comportă caracter permisiv, care lasă 

la discreţia Parlamentului dreptul de a 

reglementa prin lege nu numai aspectul 

procedural al înfăptuirii justiţiei, dar şi 

modul de organizare a sistemului instanţelor 

judecătoreşti cînd interesele justiţiei o cer”. 

Pct. 59: „Or, lichidarea instanţelor 

judecătoreşti economice (adiţional a 

Judecătoriei Militare) şi transferarea 

judecătorilor în alte instanţe judecătoreşti 

nu sînt de natură să asigure eficienţa 

necesară în rezolvarea problemei prevenirii 

şi combaterii corupţiei în stat. Dimpotrivă, 

aceste acţiuni demonstrează incapacitatea 

statului de a anihila acest viciu social prin 

metode adecvate.” 

Pct. 70: „De asemenea, Curtea 
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Constituţională constată că atît 

Parlamentul, cît şi puterea executivă au la 

dispoziţie o gamă largă de măsuri legale şi 

autorităţi competente pentru a depista şi 

contracara eventualele acte de corupţie, a 

trage la răspundere judecătorii corupţi. 

Curtea consideră drept disproporţionată 

lichidarea instanţelor specializate, întrucît 

pentru aceasta nu au existat motive 

instituţionale temeinice. Ingerinţele 

atestate nu pot fi justificate într-o societate 

democratică. Din aceste considerente 

prevederile art.III-XV din Legea nr.163 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative sînt contrare principiilor 

statului de drept.” 

Ministeru

l 

Finanțelo

r 

7.  Cu referinţă la demersul nr. 03-5626 din 03 iunie 2015, Ministerul Finanţelor a 

examinat proiectul Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti 

şi, în limitele competenţei funcţionale, comunică următoarele obiecţii. 

Necesitatea elaborării proiectului de lege este condiţionată de realizarea acţiunii 

1.1.1.(2) din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016, ce prevede optimizarea hărţii dislocării instanţelor 

judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale a instanţelor, a numărului 

de judecători şi asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile. 

Astfel, în contextul reorganizării instanţelor judecătoreşti cu menţinerea la prima 

etapă a sediilor existente nu se evidenţiază un impact financiar pozitiv în partea ce ţine 

de economiile mijloacelor financiare, deoarece aceleaşi cheltuieli de regie urmează a fî 

suportate pînă în anul 2019. 

In acelaşi timp, pentru unificarea sediilor instanţelor judecătoreşti sunt necesare 

alocaţii financiare pentru construcţia noilor sedii, care ar putea satisface cerinţele de 

amplasare a unui număr mai mare de angajaţi. 

Nu se acceptă. 

Impactul financiar pozitiv din prima 

etapă se va resimți din perspectiva că 

proiectul interzice efectuarea investițiilor 

capitale pentru instanțele judecătorești care 

vor fuziona.  

Cheltuielile legate de construcția unor 

sedii noi/reconstrucția celor actuale vor fi 

dispersate pentru o perioadă mai mare de 

timp, astfel încît să poate fi suportate de 

către bugetul de stat.  

8.  Totodată, conform Hotărîrii Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013 "Cu privire 

la investiţiile capitale publice", cheltuielile pentru proiectele de investiţii capitale se 
Se acceptă. 

Proiectele de investiții capitale ale 
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includ în buget doar dacă au fost respectate procedurile de pregătire şi aprobare a 

acestora conform punctului 9 din Regulamentul cu privire la proiectele de investiţii 

capitale publice, aprobat prin Hotărîrea nominalizată. 

Concomitent e de menţionat, că potrivit anexei la Hotărîrea nominalizată, grupul de 

lucru pentru investiţii capitale are drept scop determinarea politicilor şi priorităţilor în 

domeniul investiţiilor capitale publice şi este responsabil pentru selectarea proiectelor de 

investiţii capitale pentru a fi incluse în CBTM şi bugetul anual. 

sediilor judecătoriilor vor fi coordonate cu 

Grupul de lucru respectiv anterior includerii 

cheltuielilor corespunzătoare în bugetul de 

stat al fiecărui an. 

9.  De asemenea, în nota informativă la proiect considerăm necesar de indicat cum 

ulterior vor fi utilizate sediile judecătoriilor care vor fi lichidate, pentru 

renovarea/extinderea cărora în ultimii 3 ani au fost alocate mijloace financiare 

semnificative. 

In acest context evidenţiem că, odată cu demararea procesului de reformare a 

sistemului judecătoresc, în perioada 2012-2015, pentru renovarea şi dotarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti au fost alocate circa 233,2 mil.lei. 

Se acceptă.  

Actualele sedii ale judecătoriilor sînt 

gestionate de către Ministerul Justiției 

(Anexa nr. 224 la HG nr. 351 din 

23.03.2005). După unificarea sediilor 

judecătoriilor, se preconizează punerea 

sediilor vechi la dispoziția altor 

organe/instituții ale statului, bineînțeles după 

consultarea cu autoritățile publice locale. 

Drept urmare, atît sediile, cît și investițiile 

capitale deja efectuate nu se vor pierde în 

zadar. 

10.  Concomitent, în nota informativă este specificat că proiectul de lege are drept scop 

asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc. Este pus la îndoială 

faptul că, odată cu comasarea instanţelor judecătoreşti cetăţenii din localităţile rurale se 

vor putea deplasa fizic în raioanele de reşedinţă a instanţelor. 

In acelaşi timp, luînd în considerare faptul că, inspectoratele raionale de poliţie 

transportă deţinuţii la procesul de judecată, aceste cheltuieli se vor majora în legătură cu 

deplasarea în alte raioane de reşedinţă a noilor instanţe judecătoreşti. 

In acest context, menţionăm şi despre majorarea cheltuielilor de deplasare a 

procurorilor din raionul de reşedinţă a procuraturii la instanţele de judecată, precum şi a 

altor participanţi. 

Nu se acceptă. 

Menționăm că reforma hărții dislocării 

instanțelor judecătorești va fi urmată de 

reforma hărții dislocării procuraturilor. 

De asemenea, reiterăm cele expuse la 

pct. 2 din prezenta sinteză. 

11.  Totodată, reieşind din argumentele expuse în nota informativă precum că numărul 

total de unităţi de personal, existent în prezent în instanţele judecătoreşti, nu se va 

majora, ba din contra se va optimiza, comunicăm că, chiar prin exemplul prezentat de 

către autor de modificare a structurii judecătoriilor Bălţi, Sîngerei şi Făleşti, aceasta nu 

Nu se acceptă. 

Dat fiind faptul că numărul total de 

judecători pe țară nu va fi modificat,  o 

urmare firească a măririi numărului de 
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se observă. Dimpotrivă, conform exemplului demonstrat, numărul de judecători se 

majorează, care atrage după sine şi majorarea numărului funcţiilor de asistenţi şi grefieri. 

judecători dintr-o judecătorie va duce 

automat la micșorarea numărului 

judecătorilor din altă judecătorie. Același 

lucru se referă și la numărul personalului 

non-judiciar. 

12.  De asemenea, nota informativă nu conţine informaţii cu privire la calculul fondului 

de salarizare în partea ce ţine de redistribuirea unităţilor de personal pe noua structură, 

argumentarea încadrării în mijloacele planificate pentru retribuirea muncii angajaţilor 

instanţelor judecătoreşti, precum şi încadrarea în cadrul legal existent ce reglementează 

condiţiile de salarizare a personalului acestor autorităţi. 

Se acceptă parțial. 

Studiul cu privire la optimizarea hărții 

judiciare din Republica Moldova conține 

doar niște recomandări referitoare la modul 

de repartizare în țară a judecătorilor.   

Conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 

514 din 06.07.1995 privind organizarea 

judecătorească Numărul necesar de 

judecători pentru fiecare instanţă se 

stabileşte în corespundere cu Regulamentul 

privind criteriile de stabilire a numărului de 

judecători în instanţele judecătoreşti, 

aprobat de Consiliul Superior al 

Magistraturii.   

La etapa actuală este dificil pentru CSM 

să repartizeze anticipat, cu cel puțin 3 ani 

înainte, judecătorii și personalul non-

judiciar, precum și să calculeze fondul  de 

salarizare al acestora. Or, pe parcursul 

fiecărui au loc modificări determinate de 

transferul unor unități de judecători sau 

personal non-judiciar. 

Aceste calcule vor  fi prezentate ulterior, 

concomitent  cu prezentarea propunerilor la 

bugetul de stat privind fuzionarea fiecărui 

grup de judecătorii și personal non-judiciar 

în parte.  

13.  În concluzie, putem specifica că, este necesar de o abordare a tuturor aspectelor Nu se acceptă. 
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pozitive cu indicarea economiilor, precum şi a aspectelor care vor necesita sume 

considerabile de mijloace financiare şi care va fi impactul reorganizării sistemului 

instanţelor judecătoreşti, precum şi sursa de acoperire a necesităţilor suplimentare de 

alocaţii. 

In această ordine de idei relevăm că, în compartimentul fundamentarea economico-

financiară din nota informativă este estimat costul total al reorganizării sistemului 

judecătoresc în valoare de circa 76,1 mii Euro, mijloace financiare de care statul la 

momentul actual, precum şi pe termen mediu nu dispune. 

Menționăm că reorganizarea în sine 

presupune atît micșorarea  numărului de 

personal non-judiciar, cît și reducerea 

cheltuielilor determinate de întreținerea unui 

număr mare de sedii ale judecătoriilor. 

Partea cea mai costisitoare a 

reorganizării o reprezintă investițiile capitale 

(renovarea sediilor actuale/construcția 

sediilor noi). Cu toate acestea, subliniem 

faptul că reorganizarea sistemului 

judecătoresc a fost extins pînă în anul 2029.  

Astfel, cheltuielile bugetare legate de 

reorganizare nu vor fi concentrate într-o 

perioadă scurtă de timp, ci tocmai pentru 10 

ani.  

Conform unor calcule estimative, 

efectuate de Centrul de Resurse Juridice, 

cheltuielile determinate de procesul de 

reorganizare (4 curți de apel și 19 

judecătorii), în special de investițiile 

capitale, vor constitui 0,9 miliarde lei. Cu 

toate acestea, reorganizarea va aduce 

economii nete anuale în mările de 40 mln 

lei. Astfel, cheltuielile inițiale vor fi 

recuperate în 15,7 ani. 

Curtea 

Supremă 

de Justiție 

14.  Curtea Supremă de Justiție a examinat proiectul de Lege cu privire la reorganizarea 

sistemului instanțelor judecătorești și Vă informează că susține, în principiu, proiectul de 

lege menționat. 

În opinia Curții, inițiativa autorului proiectului de optimizare a hărții judecătorești 

este oportună și necesară, însă că aceasta trebuie să suporte anumite modificări și în 

acest sens urmează să fie concretizate suplimentar unele aspecte. 

Astfel, Curtea Supremă de Justiție consideră că este necesar să fie analizat amplu 

aspectul de fuziune a instanțelor judecătorești, fiind binevenită realizarea concomitentă 

Se acceptă parțial. 

Reiterăm argumentele de la pct. 1 din 

prezenta sinteză. 
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și a optimizării organelor procuraturii, poliției și administrației publice locale. 

Curtea de 

Apel 

Cahul 

15.  După cum rezultă din proiectul Legii pentru reorganizarea sistemului instanţelor 

judecătoreşti (în continuare Proiectul Legii) acesta prevede acţiuni pentru optimizarea 

hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti de nivelul întâi, păstrând instanţele de nivelul 

doi - Curţile de Apel, cu schimbarea jurisdicţiei acestora pentru a degreva Curtea de 

Apel Chişinău şi a spori sarcinile Curţilor de Apel Cahul şi Comrat. Proiectul de Lege 

prevede lărgirea circumscripţiei Curţii de Apel Comrat: pe lângă Judecătoria Comrat, în 

circumscripţia acesteia se vor afla inclusiv şi Judecătoria Cimişlia. Conform anexei nr. 3 

din Proiectul Legii în circumscripţia Curţii de Apel Cahul este inclus Judecătoria Cahul, 

cu sediul : Cahul - sediul central, Taraclia, Cantemir. Judecătoria Leova care la moment 

este inclusă în circumscripţia Curţii de Apel Cahul, conform Proiectului de Lege, se 

include în Judecătoria Cimişlia, iar aceasta din urmă se include în circumscripţia Curţii 

de Apel Comrat. 

Aici ţinem să menţionăm, că la formarea în anul 1996 Tribunalului Cahul (instanţa de 

judecată de nivelul doi) în circumscripţia acestuia erau incluşi judecătoriile Leova şi 

Cimişlia, iar după formarea în anul 2003 a Curţilor de Apel, Judecătoria Cimişlia a fost 

inclusă în circumscripţia Curţii de Apel Chişinău. 

In afară de aceasta, în scopul satisfacerii necesităţilor naţionale a găgăuzilor, 

dezvoltării lor plenare şi multilaterale, asigurării şi nestatorniciei politice şi economice în 

1994 prin Legea nr. 344-XIII, a fost formată o unitate autonomă cu statut special 

Găgăuzia. în legătura cu formarea acestei unităţi teritoriale autonomă a fost instituită 

Curtea de Apel Comrat, în circumscripţia căreia au fost incluse Judecătoriile Comrat, 

Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti, în localităţile cărora compact locuiesc găgăuzii. 

în cadrul Curţii de Apel Comrat activează 6 judecători, însă aproape de la formarea 

acestei instanţei judecătoreşti, ea nu era completată la 100 % cu judecători şi datorită 

acestui fapt cauzele au fost transmise, de regulă, pentru examinare Curţii de Apel Cahul 

(anul 2012 - 34 de dosare; anul 2013 - 63 de dosare; anul 2014 - 99 de dosare). 

Pe când în Curtea de apel Cahul activează 8 judecători ( conform statelor de personal 

-9 judecători) şi dacă scopul elaborării prezentului Proiectul de Lege este consolidarea 

capacităţilor instituţionale a instanţelor şi asigurării utilizării cât mai eficiente a 

resurselor disponibile şi dat fiind că Proiectul de Lege nu prevede mărirea ori micşorarea 

numărului optim de judecători per sistem, este elaborat pentru asigurarea unui volum de 

lucru relativ egal, propunem ca judecătoria Leova să rămână în circumscripţia 

Nu se acceptă 

Conform proiectului de lege, Judecătoria 

Cimișlia va avea următoarele sedii: Leova, 

Cimișlia și Basarabeasca.  

După finalizarea procesului de 

reorganizare, Judecătoria Cimișlia va avea 

un singur sediu – la Cimișlia. 

Distanța de la or. Cimișlia la or. Cahul 

(106 km) este de aproximativ de 2 ori mai 

mare decît distanța pînă la or. Comrat (32,4 

km), modificarea propusă va face mai dificil 

accesul la curtea de apel.  
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Curţii de Apel Cahul, cu includerea şi judecătoriei Cimişlia, care până la anul 2003 

se afla în circumscripţia Curţii de Apel Cahul. 

Totodată ţinem să menţionăm că, la elaborarea Proiectului de Lege s-a ţinut cont 

printru-altele şi de infrastructura drumurilor şi distanţa, care în opinia noastră nu este aşa 

de importantă comparativ cu scopul prezentului Proiect de Lege, care urmăreşte 

eficientizarea activităţii instanţelor judecătoreşti din ţară. 

Curtea de 

Apel Bălți 

16.  Studiind proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(elaborat în vederea executării acţiunii 2, domeniul specific de intervenţie 3.3.1. din 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016) şi Nota informativă la acesta, menţionez că, respectivul proiect de lege 

nu va afecta activitatea Curţii de Apel Bălţi, însă. luînd în consideraţie însemnătatea 

proiectului nominalizat pentru societate şi întregul sistem judecătoresc, colectivul CA 

Bălţi este de părerea că. adoptarea Legii nominalizate cu conţinutul propus ar fi o decizie 

pripită cu urmări grave atît pentru buna funcţionare a sistemului judecătoresc cît ar leza 

şi accesul liber la justiţie al cetăţenilor. 

Astfel, au fost depistate următoarele puncte slabe ale proiectului de Lege şi anume: 

pentru buna funcţionare a instanţei judecătoreşti este necesar un număr mai mare de 

personal decît cel indicat în proiectul de lege. or un specialist superior nu va reuşi să 

execute toate sarcinile care în prezent sunt distribuite la 4-5 funcţii publice/posturi de 

deservire tehnică ce asigură funcţionalitatea autorităţii publice, spre exemplu instanţele 

nu vor fi funcţionale tară traducători, inspectori asupra executării hotărîrii etc. Pot fi 

afectate interesele majore ale justiţiabililor ceia ce ţine de deplasarea în instanţa de 

judecată care urmează a fi contopită, luînd în vedere distanţa de la instanţa de judecată 

contopită pînă la sediul central al instanţei nou create, precum şi timpul necesar pentru 

deplasare. 

Nu se acceptă. 

Recomandările referitoare la 

repartizarea aproximativă a unităților de 

personal a fost făcută reieșind din volumul 

real de lucru al fiecărei judecătorii. 

Conform Legii nr. 514, redistribuirea 

personalului non-judiciar este de competența 

CSM-ului. Drept urmare, stabilirea 

numărului concret de angajați ai fiecărui 

secretariat nu constituie obiectul de 

reglementare al prezentului proiect de lege. 

17.  Totodată urmează a fi stabilită clar procedura de înregistrare şi repartizare a cererilor 

de chemare în judecată, dosarelor, materialelor în PIGD. 

Reieşind din cele invocate mai sus, considerăm că este necesar de a modifica şi 

completa proiectul respectiv întru realizarea intereselor strategice atît a justiţiabililor cît 

şi a statului. 

Nu se acceptă 

Procedura de înregistrare şi repartizare a 

cererilor de chemare în judecată, dosarelor și 

altor  materiale în PIGD nu constituie 

obiectul de reglementare al prezentului 

proiect de lege. 

Curtea de 

Apel 

18.  La interpelarea Dumneavoastră nr.03/5626 din 03.06.2015 Vă comunicăm, că 

judecătorii Curţii de Apel Comrat au examinat proiectul  Legii cu privire la 
Nu se acceptă 

Dat fiind faptul că adoptarea acestui 
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Comrat reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti   şi în total susţin prevederile lui de 

bază, dar este necesar de a lua în consideraţie faptul că pentru realizarea lor integrală este 

necesar modificarea parţială a Constituţiei RM. 

Vă propunem de a fi prelungit termenul de discutare a proiectului dat, deoarece el  

este important pentru populaţia RM. 

Proiectul Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti   este 

progresiv şi corespunde scopurilor, strategiei şi a reformei sistemului judiciar al RM. 

proiect de lege este o condiționalitate a 

Acordului de finanțare din Guvernul RM și 

UE privind Programul de suport al reformei 

justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 

2013, termenul de examinare a acestuia nu 

poate fi prelungit. 

Propunerea de modificare a Constituției 

nu este clară și argumentată. 

Judecător

ia   

Bender 

19.  Analizînd proiectul legii prezentată spre avizare, Judecătoria Bender consideră că 

pentru moment o atare propunere este prematură, termenele fiind prea restrînse. 

Or iniţial urma a fi evaluată economia reală care va fi obţinută în urma implementării 

acestui proiect. Se atestă că la caz se reduce doar statele de personal în numărul 

cancelariei şi şefului de secretariat, or după aceasta s-ar implica mai multe cheltuieli ca 

crearea unui server unic al instanţei pentru PIGD, deplasarea zilnică a automobilului 

(chiar şi de mai multe ori pe zi) pentru cererile repartizate de la un caz la altul, nefiind 

abordată chestiunea aresturilor, recuzărilor, ordonanţa de protecţie. 

Care a fost necesitatea de a investi mijloace băneşti pentru reparaţia şi renovarea 

instanţelor pentru crearea condițiilor legale de activitate pentru ca să fie lichidată la 

moment. 

Nu se acceptă 

Evaluarea economică a proiectului a 

fost efectuată de către Centrul de Resurse 

Juridice. 

Conform calculelor estimative, 

cheltuielile determinate de procesul de 

reorganizare (4 curți de apel și 19 

judecătorii), în special de investițiile 

capitale, vor constitui 0,9 miliarde lei. Cu 

toate acestea, reorganizarea va aduce 

economii nete anuale în mările de 40 mln 

lei. Astfel, cheltuielile inițiale vor fi 

recuperate în 15,7 ani. 

Investițiile efectuate pînă în prezent sînt 

necesare pentru a asigura funcționalitatea 

sediilor judecătoriilor atît la momentul de 

față, precum și pînă la fuziunea acestora. 

20.  Pe plan geopolitic se considera că Judecătoria Bender, are un rol important, respectiv 

ar fi oportun extinderea competențelor cu atribuirea localităților Tiraspol, Tiraspolul 

Nou. Slobozia, Dnestrovsc. 

Se atestă că Judecătoria Bender îşi are sediul în s. Varnița, în apropierea acesteia se 

mai află s. Gura Bîcului, Gîsca, Ilagimus, respectiv ar fi rezonabil atribuirea acestor, 

localităţi în raza de activitate a judecătoriei, astfel se va micşora volumul de lucru a 

celorlalte judecătorii şi cheltuielile cetăţenilor. 

Nu se acceptă 

Conform recomandărilor Studiului, 

Judecătoria Bender urmează să fuzioneze cu 

Judecătoria Anenii-Noi. Această fuziune 

este oportună din punct de vedere al 

volumului ide lucru, stării clădirilor și căilor 

de comunicație. 
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21.  Ar fi necesar de luat în considerație şi soarta celorlalte organe de drept ce asigură 

cetăţenilor din stînga Nistrului prin prisma legislației RM. (sediile cărora se află în mun. 

Bender, si anume Inspectoratul de Poliţie, Procuratura, 2 penitenciare, SLDP, OSC. 

Se acceptă parțial 

Reiterăm argumentele de la pct. 1 din 

prezenta sinteză.  

Judecător

ia 

Cimișlia 

22.  Judecătoria Cimişlia în urma studierii şi analizării ample a proiectelor date vine cu 

unele obiecţii: că această reformă va fi o reformă care în final va duce la limitarea 

accesului cetăţenilor la justiţie-luând în consideraţie infrastructura căilor de acces şi 

veniturile mizere ale locuitorilor de la sate.  

Optimizmul celor ce promovează reforma este uimitor, dar urmează să fie corelat cu 

posibilităţile reale ale bugetului ţării. 

Nu se acceptă 

Reiterăm argumentele de la pct. 1 și pct. 

19 din prezenta sinteză. 

23.  Dar Agenţia nou creată va consuma resurse financiare, suma cărora va depăşi simţitor 

cheltuielile suportate la moment pentru întreţinerea infrastructurii judecătoriilor. Ca 

exemplu pentru promovarea reformei au fost luate ţările cu un buget considerabil 

superior Republicii Moldova, anume ţările nordice ca Finlanda, Norvegia etc. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu se referă la prezentul 

proiect de lege, ci la proiectul HG privind 

Agenția de Administrare a Instanțelor și va 

fi examinată în contextul proiectului 

respectiv.  

Judecător

ia 

Dubăsari 

24.  De fapt Legea susmenţionată este binevenită din aspectul privind reducerea 

cheltuielilor pentru întreţinerea clădirilor instanţelor judecătoreşti (electricitate, gaz,apă, 

etc.), fapt ce se va răsfrînge pozitiv asupra economiei ţării în perioada complicată de 

dezvoltare a Republicii Moldova. 

Insă, considerăm că intrarea în vigoare a Legii, propuse spre avizare, la 01.01.2016 o 

considerăm preamatură, deoarece în viziunea corpului judecătoresc a Judecătoriei 

Dubăsari, optimizarea instanţelor de judecată ar fi raţională odată cu reformarea 

procuraturii, Inspectoratelor de Poliţie, precum şi modificarea Legii privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, totodată luînd în consideraţie recentele 

alegeri locale generale din 14 iunie 2015, dat fiind faptul că au fost aleşi noi primari, 

consilii locale şi raionale, preşedinţi de raion pentru următorii 4 ani, considerăm că legea 

dată şi pregătirile pentru celelalte modificări propuse, urmează a fi implementată în iunie 

2019, odată cu alegerile locale generale. 

Nu se acceptă 

Reiterăm argumentele de la pct. 1 din 

prezenta sinteză și precizăm faptul că 

fuziunea judecătoriilor a fost extinsă pînă în 

2027. Drept urmare, va exista timp suficient 

pentru efectuarea altor reforme conexe. 

Judecător

ia Florești 

25.  Prin prezenta, Judecătoria Floreşti vă informează că angajaţii acestei instituţii îşi 

exprimă dezacordul în privinţa proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

unor acte legislative,elaborat în vederea executării pct. 4.1.4.(4) din Planul acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat 

prin hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, şi anume nu susţinem această 

Nu se acceptă. 

Precizăm că prezentul proiect a fost 

elaborat întru executarea acțiunii 1.1.1.(2) 

din Planul acţiuni pentru implementarea 

SRSJ pentru anii 2011-2016 și nu a acțiunii 
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iniţiativă legislativă cu privire la fuziunea judecătoriilor Floreşti şi Soroca, şi 

ulterior unificarea sediilor judecătoriilor nominalizate. Iar în sprijinul acestei 

afirmaţii venim cu următoarele argumente: 

Potrivit Legii nr. 764 din 27.12.2001, privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova, r-nul Floreşti este cel mai mare raion de pe teritoriul acestui stat, 

care cuprinde 77 localităţi, inclusiv: 3 oraşe şi 74 sate(comune) şi, ţinînd cont de reţeaua 

de transport public care este încă slab dezvoltată de pe teritoriul statului nostru, s-ar crea 

o situaţie negativă,care ar afecta la maxim accesul justiţiabilului la justiţie. Şi aici ne 

referim la distanţa geografică a judecătoriilor comasate, accesul transportului public spre 

instanţa de judecată şi cheltuielile necesare justiţiabilului pentru a ajunge la instanţa 

necesară,cum ar fi spre exemplu distanţa care urmează a fi parcursă de către un locuitor 

al sat. Putineşti sau, bunăoară un locuitor al sat. Ion-Vodă spre Judecătoria Soroca.  

În asemenea cazuri, considerăm inoportun a pune pe ultimul plan interesele 

cetăţeanului Republicii Moldova, a cărui buget va avea de suferit enorm în legătură cu 

aceste schimbări radicale. Şi atunci cum rămîne cu justiţiabilii care doresc să fie prezenţi 

personal la şedinţele de judecată, să-şi apere singuri drepturile şi interesele, însă din 

cauza anumitor impedimente nu ar putea s-o facă, spre exemplu cheltuielile de transport 

prea mari, pentru că cu cît distanţa parcursă este mai mare cu atît şi cheltuielile sunt mai 

mari, indiferent că urmează să circule cu transport public sau cu transport privat; sau 

cum rămîne cu acei participanţi la proces care din motive de sănătate nu pot să parcurgă 

o distanţă mare în transport? În cazul dat se încalcă unul din factorii garanţiilor juridice 

ale unui proces echitabil şi anume: PARTICIPAREA NEMIJLOCITĂ A 

JUSTIŢIABILULUI LA ŞEDINŢELE DE JUDECATĂ.  

Remarcăm că distanţa medie între satele raionului Floreşti şi Soroca este de 45 km. Şi 

înainte de a ajunge în instanţă şi pentru a beneficia de un proces echitabil, justiţiabilul 

decide singur la care formă de apărare să recurgă - sau vine singur sau îşi angajează un 

avocat, iar dacă situaţia materială este precară, atunci nici una din variantele propuse s-ar 

putea să nu-1 avantajeze, şi atunci această reformă nici într-un caz nu o să poată asigura 

respectarea efectivă a drepturilor omului în practica juridică,deşi şi-a propus acest 

obiectiv. Iar varianta „că prezenţa fizică a justiţiabilului la şedinţele de judecată nu este 

obligatorie,, nu ar putea fi o soluţie la întreaga problemă creată prin adoptarea acestei 

legi. 

4.1.4.(4). 

Fuziunea judecătoriilor nu poate 

constitui un impediment pentru accesul 

cetățenilor la justiție, or, la efectuarea 

Studiului privind optimizarea hărții judiciare 

a fost luată în calcul și criteriul distanței 

dintre localitățile țării. 
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26.  Un alt dezavantaj care ar apărea în legătură cu reorganizarea sistemului instanţelor 

judecătoreşti, creşterea numărului de şomeri pe teritoriul statului nostru. Iniţial prin 

fuziunea judecătoriilor, vor avea de suferit personalul din cadrul secretariatelor 

judecătoriilor contopite, iar ulterior prin unificarea sediilor judecătoriilor, vor avea de 

suferit şi alţi angajaţi ai instanţelor judecătoreşti. în acest sens art. 5 din acest proiect de 

lege, la alin. (4) indică că „personalul din cadrul secretariatelor judecătoriilor contopite 

va fi angajat în mod prioritar în cadrul secretariatelor judecătoriilor formate, în limita 

unităţilor de personal vacante,, , însă care sunt criteriile de angajare „în mod prioritar,, , 

dacă Judecătoria Soroca are deja un personal format, iar Judecătoria Floreşti fuzionează 

la Judecătoria Soroca. 

O dată cu unificarea judecătoriilor Floreşti-Soroca, vor avea de suferit şi grefierii şi 

asistenţii Judecătoriei Floreşti,care majoritatea sunt locuitori ai or. Floreşti, şi asta pentru 

că vor fi puşi în situaţia de a-şi schimba locul de trai, fapt care creează un disconfort atît 

profesional, cît şi familial. în mare parte, angajaţii Judecătoriei Floreşti au familii, în care 

se educă copii, şi lipsa soţilor acestor angajaţi, care sunt plecaţi peste hotare(fenomen 

bine cunoscut în Republica Moldova), vor determina aceşti oameni să-şi transfere copilul 

la una din grădiniţele or. Soroca. 

Mai mult ca atît, această reformă ar crea o situaţie dificilă angajaţilor Judecătoriei 

Floreşti de a se întreţinere, pentru că cheltuielile lunare ar depăşi venitul lunar - care 

atinge cu greu suma de 3000 lei. Iar schimbarea locului de muncă de la Judecătoria 

Floreşti la Judecătoria Soroca, necesită cheltuieli suplimentare, cum ar fi - cheltuieli 

pentru cazare, cheltuieli pentru transport, cheltuieli pentru alimentaţie, etc. Şi în 

asemenea situaţii, mulţi ar putea să renunţe la postul de muncă,şi prin urmare se va 

reduce numărul de personal non-judiciar şi va creşte numărul de şomeri. 

Nu se acceptă 

Conform legislației, fiecare judecător 

este asigurat cu un grefier și un asistent.  

Drept urmare, odată ce prezentul proiect nu 

afectează numărul de judecători, acesta nu 

va afecta nici numărul grefierilor și 

asistenților.  

După adoptarea proiectului de lege, 

CSM urmează să modifice în modul 

corespunzător statele de personal ale 

secretariatelor judecătoriilor. 

27.  Totodată ţinem să atenţionăm că Judecătoria Floreşti, are o infrastructură bine 

dezvoltată, şi asta pentru că în perioada anilor 2014 -2015, în cadrul acestei instituţii s-au 

efectuat lucrări de reparaţie, iar în prezent etajul 2 al judecătoriei a fost integral renovat, 

atît sălile de judecată, cît şi birourile judecătorilor şi a întregului personal, cancelaria, 

sunt într-o stare excelentă, personalul fiind asigurat cu tehnica şi echipamentul necesar, 

birourile fiind amenajate cu mobilier nou, atît holurile cît şi sălile şedinţelor sunt 

supravegheate video. Totodată menţionăm că Judecătoria Floreşti a fost renovată 

integral şi în exterior, iar pentru aceste lucrări s-au cheltuit foarte mulţi bani, şi din acest 

considerent susţinem poziţia că nu este necesară o restructurare a judecătoriei Floreşti. 

Nu se acceptă.  

Studiul de optimizare recomandă 

fuzionarea judecătoriilor Soroca și Florești 

pentru a forma o nouă  Judecătorie compusă 

din 10 judecători. Judecătoria Soroca la 

moment are o componență de 6 judecători. 

Judecătoria Florești, recomandată spre 

fuziune, are o componență de 4 judecători.  

Această opțiune este mai recomandabilă 
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În prezent Judecătoria Floreşti intenţionează să repare şi etajul 1 al acestei instituţii, 

iar pentru efectuarea acestei reparaţii statul deja a alocat peste 1 mln. lei. 

Potrivit informaţiei acumulate în cadrul studiului cu privire la optimizarea hărţii 

judiciare din Republica Moldova, elaborat de Centrul de resurse Juridice din Moldova, 

putem spune că pentru anul 2012, la Judecătoria Floreşti, volumul mediu de lucru per 

judecător în această judecătorie, este destul de mare - în total 2374 cauze, astfel 

depăşind Judecătoriile: Bender; Basarabeasca, Cantemir, Ceadîr-Lunga, Cimişlia, 

Criuleni, Donduşeni, Glodeni, Drochia, Rîşcani, Sîngerei, Nisporeni, Ocniţa, etc. pentru 

aceiaşi perioadă. Atenţionăm că în anul 2012 în cadrul Judecătoriei Floreşti, activau 8 

judecători, în prezent, însă numărul de judecători a fost redus, astfel că la moment 

activează 6 judecători, iar numărul dosarelor parvenite a crescut cu mult, în comparaţie 

cu anii precedenţi. 

Făcînd un rezumat la cele relatate mai sus, considerăm că în prezent Republica 

Moldova nu este pregătită pentru o asemenea reformă în justiţie, astfel pentru spori 

eficienţa sistemului judecătoresc, trebuie să se ţină cont întîi de toate de nivelul de trai al 

populaţiei, de rata sărăciei în Republica Moldova, de reţeaua de transport public care 

este slab dezvoltată în Republica Moldova, de economia acestei ţări, şi după care 

analizînd toţi aceşti factori să ne punem întrebarea: dar poate oare Republica Moldova, 

care este un dintre ţările europene cu cel mai înalt nivel de sărăcie, să preia această 

tendinţă comună din rîndul ţărilor europene de a reduce numărul instanţelor 

judecătoreşti,cum ar fi spre exemplu în Danemarca, Norvegia, Olanda, Suedia care se 

enumera în lista celor mai bogate ţări ale Europei? 

pentru implementare deoarece, în acest caz, 

costurile vor fi cu aproximativ 25% mai 

mici și vor fi păstrate resursele existente 

valoroase. Se recomandă construirea unui 

etaj nou cu o suprafață de 354 m2 deasupra 

clădirii instanței de judecată existente, în 

scopul de a găzdui cei 4 judecători 

transferați . Construirea unui nou etaj nu va 

permite instanței să ajungă la cerințele 

optime de spațiu, dar capacitatea funcțională 

a clădirii existente, după renovare, va fi 

suficientă pentru a satisface necesitățile 

judecătoriei. 

Judecător

ia Glodeni 

28.  Judecătoria Glodeni prezintă un aviz negativ din următoarele considerente. 

Studiind minuțios acest proiect de lege nu sunt clare și nici nu au fost indicate în 

primul rind care sunt avantajele pentru justițiabili dacă va avea loc această reformă în 

sistemul judecătoresc. 

Nu este clar prin acest proiect de lege cum se va asigura accesibilitatea şi 

independenţa sistemului judecătoresc și cum va funcționa acest mecanism. 

Nu este clar nici faptul cum va funcționa principiul cu privire la asigurarea utilizării 

cît mai eficiente a fondurilor publice disponibile pentru instanțele judecătorești. 

Remarcăm faptul, că în anul 2013 în Judecătoria Glodeni a fost efectuată reparația 

capitală a clădirii unde au fost investite 2827,0 mln. lei din bugetul statului. Se pune 

întrebarea care a fost atunci necesitatea și la ce bun a fost investită așa sumă mare de 

Nu se acceptă 

Pentru claritate a se vedea nota 

informativă la proiect. 
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bani, dacă în cele din urmă acest sediu să-și piardă statut de judecătorie. 

Nu este clar cum acest factor va influența la îmbunătățirea calității justiției, inclusiv 

prin asigurarea repartizării uniforme a volumului de lucru în instanțele judecătorești din 

țară. 

 

29.  Specializarea judecătorilor, poate avea loc și în instanțele în care activează mai puțini 

de 9 judecători.  

Să presupunem că chiar dacă se ajunge la implementarea acestui proiect de lege 

Studiul cu privire la optimizarea hărții judiciare din Republica Moldova ce ne-a fost 

prezentat nu corespunde adevărului. Mai real ar fi ca sediul să fie în or. Rîșcani 

deoarece pentru justițiabilii din r-nul Glodeni ar fi mai comod să se deplaseze, deoarece 

infrastructura slab dezvoltată a localității cum este transport insuficient. Distanța dintre 

localitățile Glodeni-Drochia care este egală aproximativ de 60 km, care este dificil de a o 

parcurge din motivul, că nu există transport direct, dar numai printr-un oraș intermediar 

cu schimbarea autobuselor și în punctul E din Nota informativă unde este indicat, că 

una, reclamanții vor fi scutiți de cheltuieli suplimentare, determinate de deplasarea la 

sediul central pentru a depune cererea, iar cert este faptul, că dosarul conform repartizării 

aliatorii ar putea fi examinat la sediul central, adică la Judecătoria Drochia, care ar pune 

în dificultate o persoană în vîrstă deplasarea și prezența sa în fața instanței la timp, care 

locuiește de exemplu în s. Bisericani, r-nul Glodeni. 

La efectuarea acestui studiu nu s-a luat în considerație și numărul de ședințe care vor 

fi petrecute și numărul deplasărilor efectuate de participanții la proces ce ar putea pune 

în dificultate examinarea cauzei. 

Încă un exemplu specific stabilit în privința agenților constatatori care participă la 

examinarea cauzelor contravenționale, care nu vor avea suficient timp pentru deplasare 

la trei ședințe concomitent stabilite pentru examinarea cauzelor la diferența de minimum 

o oră între ședințe pentru a participa la ele, de asemenea, cheltuielile statului legate de 

deplasări zilnice. Această situație este incomparabilă cu mun. Chișinău, unde este 

dezvoltată infrastructura orașului și transportul urban circulă odată la 15 min. la care 

participanții la proces au posibilitatea să ajungă la timp și cu minimum de cheltuieli. 

Lichidarea instanței judecătorești din r-nul Glodeni ar putea crea impedimente serioase 

pentru exercitarea dreptului persoanelor la liberul acces la justiție și ar afecta în mod 

direct soarta cererilor de chemare în judecată care se examinează deja sau abia au fost 

Nu se acceptă 

Specializarea judecătorilor în instanțele 

mici este dificilă, or, numărul mare de 

dosare examinate din diferite domenii, 

raportat la numărul mic de judecători reduce 

la net esența specializării acestora.  

Reiterăm cele expuse la pct. 2 din 

prezenta sinteză. 
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depuse.  

30.  Cu referire la personalul din cadrul secretariatului judecătoriei este un factor uman 

principal și nu ultimul, de care nu sa ținut cont în acest proiect, care în urma lichidării 

instanței angajații judecătoriei vor rămîne fără loc de muncă și vor fi nevoiți să se 

înregistreze la Agenția pentru ocuparea forței de munca în calitate de șomeri. 90% din ei 

au studii superioare și și-au dedicat un timp îndelungat lucrului în judecătorie. Guvernul 

RM optează pentru noi locuri de muncă, iar în acest caz este vădit faptul oamenii vor 

rămîne fără servicii, iar acel mic număr de angajați care vor fi transferați în noul sediu cu 

mărirea numărului de unități din unele subdiviziuni, va fi nevoit să circule cum pot 

distanța dintre or. Glodeni și or. Drochia. Toți angajații sînt stabiliți cu traiul și au familii 

în or. Glodeni, în acest caz cum procedăm cu familiile care au copii mici, care este 

timpul de sosire de la serviciu, cine compensează cheltuielile adăugătoare care se 

formează în urma deplasărilor, sau cine va asigura angajații cu spații locative în or. 

Drochia, ce surse rămîn pentru întreținerea familiei, dacă să ne referim la salariile mici în 

comparație cu prețurile ridicate. 

Nu se acceptă 

Conform legislației, fiecare judecător 

este asigurat cu un grefier și un asistent.  

Drept urmare, odată ce prezentul proiect nu 

afectează numărul de judecători, acesta nu 

va afecta nici numărul grefierilor și 

asistenților.  

După adoptarea proiectului de lege, 

CSM urmează să modifice în modul 

corespunzător statele de personal ale 

secretariatelor judecătoriilor. 

31.  Ca o varianta a optimizării sistemului am propune reducerea numărului de judecători 

din instanțele cu un volum mai mic de lucru decit media pe republica, cu transferarea  

acestor unități în instanțele din Chișinău, Bălți etc. Acest lucru nu necesită timp, 

modificări în legislație si ce-l mai principal cheltuieli minime față de ce se prezumă în 

proiectul de lege și în fine ar avea un efect mai benefic atît pentru justițiabili, cît și 

pentru sistem. 

Acestea sunt numai puținul de întrebări la Nota informativă la care ați solicitat aviz, 

dar noi credem că și alte judecătorii din țară se vor exprima în privința aceasta. Din 

punct de vedere moral și etic nu poți aviza pozitiv acest proiect din simplul motiv că se 

pierd locurile de muncă și oamenii iarăși sînt nevoiți să plece peste hotare. Dar noi 

colectivul Judecătoriei Glodeni totuși credem, că statul Republica Moldova va găsi surse 

financiare pentru a nu permite lichidarea sediile judecătoriilor și a nu lăsa șomeri un 

număr mare de angajați. 

Nu se acceptă. 

Atragem atenția asupra faptului că unul 

din principiile care au stat atît la baza celor 

două studii efectuate de Centrul de Resurse 

Juridice, cît și la baza prezentului proiect 

constă în menținerea neschimbată a 

numărului de judecători din țară. 

Propunerea Judecătoriei Glodeni vine în 

contradicție cu proiectul de lege și cu 

argumentele anterioare ale judecătoriei 

respective. Or, propunerea de a concentra 

judecătorii din instanțele cu un volum mai 

mic de lucru decît media pe republica” doar 

în municipiile Chișinău și Bălți va crea 

impedimente în realizarea principiului 

accesului liber la justiție.  

Judecător 32.  Judecătoria Rîşcani prezintă un aviz negativ din următoarele considerente:  Nu se acceptă 
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ia Rîșcani Studiind minuțios acest proiect de lege nu sunt clare și nici nu au fost indicate 

avantajele pentru justițiabili dacă va avea loc această reformă în sistemul judecătoresc, 

nu este clar asigurarea accesibilităţii şi independenţa sistemului judecătoresc și cum va 

funcționa acest mecanizm. 

Nu este clar nici faptul cum va funcționa principiul cu privire la asigurarea utilizării 

cît mai eficiente a fondurilor publice disponibile pentru instanțele judecătorești. 

Remarcăm faptul, că pe parcursul anilor 2008-20014 Judecătoria Glodeni a efectuat 

reparații capitală a clădirii, construcţia garajului,  unde au fost investiţi bani din bugetul 

statului. Se pune întrebarea care a fost atunci necesitatea și la ce bun au fost investiţi 

bani, dacă în cele din urmă acest sediu să-și piardă statut de judecătorie. 

Nu este clar cum acest factor va influența la îmbunătățirea calității justiției, inclusiv 

prin asigurarea repartizării uniforme a volumului de lucru în instanțele judecătorești din 

țară. 

Reiterăm cele expuse la pct. 28 din 

prezenta sinteză.  

33.  Specializarea judecătorilor, poate avea loc și în instanțele în care activează mai puțin 

de 9 judecători. 

Să presupunem că chiar dacă se ajunge la implementarea acestui proiect de lege 

Studiul cu privire la optimizarea hărții judiciare din Republica Moldova ce ne-a fost 

prezentat nu corespunde adevărului. Mai real ar fi ca sediul să fie în or. Rîșcani deoarece 

pentru justițiabilii din r-nul Rîşcani ar fi mai comod să se deplaseze, deoarece 

infrastructura slab dezvoltată a localității cum este transport insuficient. Distanța dintre 

localitățile Rîşcani-Drochia care este dificil de a o parcurge din motivul, că nu există 

transport la fiecare oră, dar numai odată pe zi. 

Nota informativă unde este indicat, că reclamanții vor fi scutiți de cheltuieli 

suplimentare, determinate de deplasarea la sediul central pentru a depune cererea, în 

realitate, este cert faptul, că dosarul conform repartizării aliatorii ar putea putea fi 

examinat la sediul central, adică la Judecătoria Drochia, care ar pune în dificultate o 

persoană în vîrstă deplasarea și prezența sa în fața instanței la timp, care locuiește de 

exemplu în Varatic r-nul Rîşcani. 

La efectuarea acestui studiu nu s-a luat în considerație și numărul de ședințe care vor 

fi petrecute și numărul deplasărilor efectuate de participanții la proces ce ar putea pune 

în dificultate examinarea cauzei. 

Nu se acceptă 

Reiterăm cele expuse la pct. 29 din 

prezenta sinteză. 

34.  Cu referire la personalul din cadrul secretariatului judecătoriei este un factor uman 

principal și nu ultimul, de care nu sa ținut cont în acest proiect, care în urma lichidării 
Nu se acceptă 

Reiterăm cele expuse la pct. 30 din 
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instanței angajații judecătoriei vor rămînea fără loc de muncă și vor fi nevoiți să se 

înregistreze la Agenția pentru ocuparea forței de munca în calitate de șomeri. 90% din ei 

au studii superioare și și-au dedicat un timp îndelungat lucrului în judecătorie. Guvernul 

RM optează pentru noi locuri de muncă, iar în acest caz este vădit faptul oamenii vor 

rămîne fără servicii, iar acel mic număr de angajați care vor fi transferați în noul sediu cu 

mărirea numărului de unități din unele subdiviziuni, va fi nevoit să circule cum pot 

distanța dintre or. Rîşcani și or. Drochia. Toți angajații sînt stabiliți cu traiul și au familii 

în or. Rîşcani, în acest caz cum procedăm cu familiile care au copii mici, care este timpul 

de sosire de la serviciu, cine compensează cheltuielile adăugătoare care se formează în 

urma deplasărilor, sau cine va asigura angajații cu spații locative în or. Drochia, ce surse 

rămîn pentru întreținerea familiei, dacă să ne referim la salariile mici în comparație cu 

prețurile ridicate. 

prezenta sinteză. 

35.  Ca o varianta a optimizării sistemului am propune reducerea numărului de judecători 

din instanțele cu un volum mai mic de lucru decît media pe republica, cu transferarea  

acestor unități în instanțele din Chișinău, Bălți etc. Acest lucru nu necesită timp, 

modificări în legislație si ce-l mai principal cheltuieli minime față de ce se prezumă în 

proiectul de lege și în fine ar avea un efect mai benefic atît pentru justițiabili, cît și 

pentru sistem. 

Acestea sunt numai puținul de întrebări la Nota informativă la care ați solicitat aviz, 

dar noi credem că și alte judecătorii din țară se vor exprima în privința aceasta. Din 

punct de vedere moral și etic nu poți aviza pozitiv acest proiect din simplul motiv că se 

pierd locurile de muncă și oamenii iarăși sînt nevoiți să plece peste hotare. Dar noi 

colectivul Judecătoriei Rîşcani totuși credem, că statul Republica Moldova va găsi surse 

financiare pentru a nu permite lichidarea sediile judecătoriilor și a nu lăsa șomeri un 

număr mare de angajați. 

Nu se acceptă 

Reiterăm cele expuse la pct. 31 din 

prezenta sinteză. 

Judecător

ia 

Hîncești 

36.  La art 1. - (1) lit. m) Judecătoria Hînceşti fuzionează cu judecătoria Ialoveni prin 

contopire: 

- Reieşind din faptul că potrivit articolului 10 pct. 3 al proiectului de lege menţionat, 

stabilirea circumscripţiilor de funcţionare a judecătoriilor şi circumscripţiilor curţilor de 

apel se efectuează în baza aprecierii cumulative a următoarelor criterii: 

a) organizarea administrativ - teritorială; 

Potrivit Legii nr. 764 din 27.12.2001 „privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova", în raionul Hînceşti sunt 63 localităţi, iar în raionul Ialoveni - 34 

Se acceptă. 

Baza tehnico-materială a Judecătoriei 

Hîncești este într-o stare mult mai bună decît 

cea a Judecătoriei Ialoveni. De asemenea, 

raionul Hîncești are un număr mult mai 

mare de localități și populație. 
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localităţi, astfel, în raionul Hînceşti sunt cu 29 localităţi mai mult, ceea ce denotă faptul 

că acest criteriu nu a fost luat în consideraţie. 

b) numărul minim de judecători; 

Reieşind din numărul localităţilor din raza de activitate a judecătoriilor din Republica 

Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărîrea nr. 378/16 din 19 mai 2015, 

a aprobat pentru Judecătoria Hînceşti 9 judecători, iar pentru Judecătoria Ialoveni 7 

judecători, ceea ce nu a fost luat în consideraţie la elaborarea proiectului de lege enunţat. 

c) numărul de locuitori în regiune; 

Potrivit datelor statistice, numărul populaţiei din raionul Hînceşti, constituie circa 

121,6 mii, iar populaţia raionului Ialoveni este de circa 99,7 mii. De asemenea, la 

elaborarea proiectului de lege menţionat nu s-a ţinut cont de acest criteriu. 

d) numărul de dosare noi, parvenite spre examinare pe parcursul unui an 

calendaristic; şi e) complexitatea cauzelor; 

În opinia noastră, aceste criterii nu pot sta la baza elaborării proiectului de lege, 

deoarece numărul de dosare noi, parvenite spre examinare pe parcursul unui an 

calendaristic şi complexitatea acestora variază anual, fiind influenţat de diferiţi factori. 

De asemenea, nu se exclude majorarea esenţială a numărului de dosare noi parvenite 

spre examinare. 

g) distanţa de la localitatea de reşedinţă pînă la cea mai apropiată instanţă de 

judecată, inclusiv timpul necesar pentru parcurgerea acesteia, precum şi nivelul de 

dezvoltare a infrastructurii drumurilor; 

Menţionăm, că suprafaţa raionului Hînceşti este de 1484 km2, iar a raionului Ialoveni 

este de 783 km2. Distanţa din oraşul Hînceşti pînă în oraşul Ialoveni constituie 25 km, iar 

din satul Pogăneşti, raionul Hînceşti pînă la cea mai apropiată instanţă de judecată - 

Judecătoria Hînceşti este de 62 km, respectiv, pînă la Judecătoria Ialoveni distanţa totală 

constituie 87 km. 

h) starea clădirilor instanţelor de judecată; 

În perioada anilor 2008 - 2014, pentru a aduce clădirea instanţei şi terenul aferent 

acesteia, la condiţii bune, au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală în sumă totală de 

3,1 mln. lei. De asemenea, pentru anul 2015 sunt preconizate lucrări de replanificare a 

încăperilor din subsolul clădirii în sumă de 700,0 mii lei. 

În contextul celor relatate, Judecătoria Hînceşti, nu susţine proiectul Legii cu privire 

la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti. 



20 
 

Judecător

ia Rezina 

37.  Studiind proiectul de Lege cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor 

judecătoreşti, colectivul judecătoriei Rezina î-1 consideră inacceptabil, dat fiind că prin 

optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti, care se propune, se v-or crea 

impedimente serioase pentru exercitarea dreptului persoanelor la liberul acces la justiţie. 

Considerăm iraţională fuzionarea, prin contopire, a judecătoriilor Şoldăneşti, Rezina şi 

Teleneşti cu judecătoria Orhei, prevedere ce se conţine în art. l alin 1 lit. o) a proiectului 

de Lege menţionat. Mult mai binevenită din punct de vedere al utilizării eficiente a 

capacităţilor disponibile cît şi accesibilităţii cetăţenilor la justiţie, în opinia noastră ar fi 

ca la judecătoria Orhei să fuzioneze doar judecătoria Teleneşti, iar judecătoria Şoldăneşti 

să fuzioneze, prin contopire, cu judecătoria Rezina. 

1. Judecătoria Rezina dispune de un sediu modern, care a fost renovat în anul 2008 în 

cadrul proiectului pilot finanţat de către Corporaţia „Provocările Mileniului". Instanţa 

corespunde tuturor cerinţelor pentru desfăşurarea actului de justiţie, dispunînd de 6 săli 

de şedinţe, birouri pentru judecători, asistenţi şi ceilalţi angajaţi, dotate cu mobilier si 

echipament necesar. în instanţă sunt amenajate o sală specială pentru audierea minorilor 

şi celule unde se deţin, pînă la începerea şedinţelor de judecată, persoanele aflate în arest 

preventiv. Instanţa este dotată cu supraveghere video, iar la intrare este instalat detector 

de metal, dispune de încălzire autonomă pe bază de gaze naturale. Mai mult ca atît, în 

instanţă sînt suficiente spaţii libere, care la necesitate ar putea, fără cheltuieli 

substanţiale, să fie amenajate în săli de şedinţe si birouri pentru încă 3-4 complete de 

judecată. 

2. în raza oraşului Rezina este situat Penitenciarul 17, unde execută pedeapsa mai 

multe categorii de condamnaţi, inclusiv încălcătorii frauduloși ai regimului de detenţie si 

toate persoanele condamnate la detenţiune pe viață. Dat fiind, că din partea acestor 

condamnaţi, în instanţă parvin multiple cereri şi plîngeri, iar examinarea acestora are loc 

cu participarea obligatorie a lor, considerăm că escortarea acestora la judecătoria Orhei, 

ce se află la o distanţă de aproximativ 50 km v-a crea dificultăţi serioase, or pe lîngă 

cheltuielile suplimentare de transport, pentru escortarea în condamnaţilor la 

detenţiune pe viaţă în afara penitenciarului mai este necesară şi asigurarea unei escorte 

speciale a DIP . 

3. Instanţa de judecată Rezina deserveşte oraşele Rîbnita si Camenca cît si toate 

localităţile din componenta acestor raioane,' iar fuzionarea ei, prin contopire cu 

judecătoria Orhei v-a îngreuia accesul cetăţenilor din aceste localităţi la justiţie, or 

Nu se acceptă 

Dacă după reorganizare cele patru 

judecătorii vizate vor forma 2 judecătorii în 

loc de una, acest fapt va duce la cheltuieli 

suplimentare pentru întreținerea sistemului 

judecătoresc, fapt ce contravine conceptului 

proiectului. 
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distanța pînă la judecătoria Orhei v-a fi de la 50 la 100 kilometri. 

Judecător

ia 

Sîngerei 

38.  Judecătoria Sîngerei îşi exprimă dezacordul vis-a-vis de prevederile acestuia, 

motivînd următoarele: 

Pentru perioada anilor 2016-2019 în subdiviziunea evidenţă şi documentare 

procesuală este prevăzută doar o singură funcţie de specialist pentru a activa în cadrul 

acesteia, ceea ce este ireal, deoarece luînd în consideraţie faptul că numărul de judecători 

râmîne constant, un singur specialist nu va reuşi să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile 

de serviciu, şi nici nu va putea asigura o calitate a lucrului efectuat. In perioada 

nominalizată, nu este prevăzut în proiect activitatea arhivei care are un rol semnificativ 

în procesul de înfăptuire a justiţiei, cum va funcţiona şi care vor fi efectele acesteia. 

La fel ţinem să menţionăm că în urma reorganizării şi fuzionării instanţelor 

judecătoreşti, un şir de specialişti vor fi reduşi, urmînd să li se achite indemnizaţii de 

eliberare, şi indemnizaţii unice pentru activitate în serviciul public ( la solicitare), ceea 

ce ar însemna mari cheltuieli pentru bugetul de stat şi ar mări numărul de şomeri în 

Republica Moldova, care vor fi nevoiţi să părăsească ţara pentru a-şi întreţine existenţa. 

Prin urmare, considerăm că este incorect şi faptul că la momentul actual se investesc 

sume financiare enorme pentru renovarea sediilor instanţelor, ca rezultat aceste încăperi 

să devină neîntrebuinţate. 

In concluzie putem spune că fuzionarea instanţelor judecătoreşti, precum şi alte 

instituţii de stat care urmează a fi lichidate prin intermediul a mai multor proiecte care 

urmează a fi implementate sunt în defavoarea atît a salariaţilor, cît şi a beneficiarilor de 

servicii publice, dacă ne referim la amplasarea geografică, şi la condiţiile de trai ale 

cetăţenilor. 

Nu se acceptă 

Conform proiectului, în perioada 2016-

2019, administrația judecătoriei și 

secretariatul acesteia se vor afla în sediul 

central al judecătoriei. Această prevedere nu 

împiedică dislocarea unor angajați ai 

secretariatului în alte sedii. Spre exemplu, în 

fiecare sediu va necesar un administrator al 

clădirii și cel puțin un angajat responsabil de 

documentele de intrare/ieșire și introducerea 

în PIGD a informațiilor referitoare la 

dosare.  

Proiectul nu stabilește limite și 

interdicții pentru dislocarea mai multor 

angajați ai secretariatelor instanțelor în 

sediile secundare ale judecătoriilor.  

Cu referire la arhivă,  proiectul prevede 

faptul că toate dosarele și documentele din 

judecătoriile care vor fuziona se vor 

transmite arhivei judecătoriei  noi care se va 

înființa. Drept urmare, materialele din 

arhive nu vor fi nici pierdute, nici distruse. 

Judecător

ia 

Militară 

39.  La ora actuală în sarcina judecătorilor din instanţele din ţară este pusă necesitatea 

examinării cauzelor din toate domeniile de drept, fapt ce diminuează calitatea actului de 

justiţie înfăptuit. Insă, e preconizată repartizarea cauzelor ce ţin competenţa Judecătoriei 

Militare şi a Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie, din data intrării în vigoare a 

prezentei legi în competenţa judecătoriei nou formate, fără a menţine domeniile 

respective ca domenii separate de specializare. Astfel, luînd în cosideraţie caracterul 

specific al cauzelor examinate de instanţele respective, pentru a se nu diminua calitatea 

actului de justiţie înfăptuite în aceste domenii, se prezintă a fi necesară menţinerea 

jurisdicţiei specializate pentru infracţiuni ale militarilor şi cauzele comerciale. Deşi sunt 

Se acceptă parțial 

Conform conceptului promovat de prin 

intermediul proiectului, dosarele din 

domeniul infracțiunilor săvîrșite de militari 

și din domeniul comercial urmează a fi 

repartizate tuturor judecătoriilor din țară, 

conform competenței stabilite de CPC. Este 

salutabilă specializarea judecătorilor pe 

anumite tipuri de cauze, or, acesta și este 
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introduse date, cu privire la numărul redus de cauze examinate de aceste instanţe, 

determinate de cercul mai îngust de subiecţi care cad sub jurisdicţia acestor instanţe, nu 

s-a ţinut cont însă de eficienţa şi calitatea actului de justiţie înfăptuit în cadrul acestor 

instanţe, nivelul acestora fiind peste nivelul mediu din Republica Moldova. Dacă totuşi e 

preconizată fuzionarea tuturor instanţelor, atunci menţinerea specializării unor complete 

de judecată în aceste domenii, este benefică pentru garantarea înfăptuirii justiţiei şi 

respectării drepturilor şi libertăţilor justiţiabililor. Eficienţa acestor specializări, fiind 

confirmată prin Avizul nr. 15 (2012) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni, privind specializarea judecătorilor, în pt. 4 se expune că în urma analizei 

chestionarului efectuat între statele membre şi a raportului expertului s-a constatat că 

specializarea judecătorilor sau a instanţelor este foarte răspîndită la nivelul statelor 

membre. Specializarea reprezintă o realitate care îmbracă formele cele mai diverse, fie 

prin crearea de secţii specializate chiar în cadrul instanţelor, fie prin crearea de instanţe 

specializate. Aceasta este tendinţa generală în Europa. 

Astfel, aceste argumente, precum şi datorită faptului că cunoştinţele aprofundate 

într-un anumit domeniu juridic (penal, civil, comercial, infracţiuni militare), favorizează 

luarea unor decizii de o mai bună calitate. Judecătorul specializat poate dobîndi o 

experienţă mai mare în domeniul său şi poate asigura o consecvenţă în luarea deciziilor, 

ceea ce poate spori autoritatea şi calitatea justiţiei înfăptuite. Astfel, specializarea în 

rîndul judecătorilor care e preconizată a fi efectuată prin intermediul proiectului 

respectiv în urma fuzionării instanţelor de judecată e binevenită, dar cu menţinerea 

specializărilor în domeniul infracţiunilor săvîrşite de militare şi cauzele comerciale, în 

complete specializate sau judecătorii specializate, după cum se practică la ora actuală în 

sistemul actual de justiţie din Republica Moldova şi într-un număr mare de ţări europene 

în care funcţionează instanţe specializate: Belgia, (Tribunale de Poliţie şi Tribunale 

comerciale, Tribunale de dreptul muncii etc), Bulgaria (Instanţe militare şi o Curte 

Militară de Apel, Instanţe Administrative etc), Cipru ( funcţionează Instanţe de dreptul 

familiei, Instanţe de Control Locativ, Instanţe pentru litigiile de muncă, Instanţa Militară, 

etc.) Danemarca ( Tribunalul Maritim şi Comercial, Tribunalul Cadastral etc.) Grecia ( 

Curtea marţială, instanţele maritime şi ale foiţelor aeriene, instanţe penale, instanţe 

civile, instanţe specializate pentru procesele de corupţie etc), Italia ( Instanţe militare, 

curţi de apel militare, Comisii fiscale provinciale şi regionale), Polonia (Instanţe de drept 

comun, Instanţe administrative, Instanţe militare).  

unul din raționamentele pentru care a fost 

stabilit numărul minim de 9 judecători 

pentru judecătorie. Totuși, asupra 

domeniilor de specializare a judecătorilor 

urmează să decidă CSM în comun cu 

președinții judecătoriilor. 
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40.  In partea a doua, prevăzută în secţiunea a 3-a a proiectului, în care e planificată 

unificarea sediilor judecătoriilor, pe lîngă faptul că duce la cheltuieli enorme şi în mare 

parte iraţionale, v-a crea dificultăţi în ceea ce priveşte accesul liber al justiţiabililor la 

justiţie. In prima etapă a acestui proces, sediile judecătorilor vor fi menţinute pînă cînd 

nu vor fi renovate sau construite sedii centrale. Astfel, după reorganizarea judecătoriilor 

în sedii centrale v-a fi barat accesul justiţiabililor care se află la distanţe mari de aceste 

sedii. Autorii proiectului au menţionat în nota informativă că s-au ghidat de Raportul 

Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, pentru anii 2011-2012 privind reforma justiţiei, 

care recomandă următoarele criterii pentru a fi luate în calcul în procesul unei 

optimizări: răspîndirea populaţiei, distanţele geografice şi accesul la transportul public 

etc., şi de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 175/7 din 26 februarie 2013 

prin care a fost aprobat Regulamentul privind criteriile de stabilire a numărului de 

judecători în instanţele judecătoreşti, fiind incluse aşa criterii ca: organizarea 

administrativ-teritorială, numărul minim de judecători stabilit pentru o instanţă 

judecătorească, numărul de locuitori din regiune, numărul de dosare noi parvenite şi s-a 

propus includerea criteriului ce se referă la infrastructura din diferite regiuni ale ţării, 

care la etapa actuală este slab dezvoltată în majoritatea regiunilor din Republica 

Moldova. 

Astfel, pentru ca un asemenea proiect să aducă rezultatele preconizate, ar fi raţional 

ca înainte de promovarea unui proiect de o asemenea amploare să fie realizate reforme 

ce ţin de modernizarea infrastructurii actuale din toate regiunile ţării  şi  stabilirea  unei   

forme  de  organizarea  administrativ  teritoriale în corespundere cu necesităţile 

justiţiabililor, în vederea asigurării unui acces neîngrădit la justiţie indiferent de regiune 

în care aceştia îşi au viza de reşedinţă sau domiciliul. In acelaşi timp, menţinerea sediilor 

actuale şi renovarea acestora, produc cheltuieli mult mai mici decît cele calculate pentru 

construcţia sediilor centrale noi, fiind astfel o opţiune mai rezonabilă menţinerea sediilor 

actuale.  

Deci, în baza celor expuse anterior, Judecătoria militară consideră că scopurile 

preconizate în acest proiect sunt binevenite, în special cele ce ţin de specializarea 

judecătorilor şi echilibrarea volumului de lucru între aceştia, însă nu au fost luaţi în 

calcul toţi factorii actuali care ar asigura eficienţa implementării unei reforme a 

sistemului judiciar de o asemenea amploare, în special partea ce se referă la unificarea 

sediilor judecătoriilor în sedii centrale. De aceea nu considerăm oportună adoptarea la 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct. 1 din 

prezenta sinteză. 
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ora actuală a proiectului de lege înaintat spre avizare, fiind necesară o ajustare prealabilă 

a acestuia la situaţia social-economică reală din ţară. 

Centrul 

de 

Resurse 

Juridice 

din 

Moldova 

41.  Propunem să se renunțe la fuzionarea judecătoriilor specializate cu Judecătoria 

Chișinău. Nu există nici o logică în a fuziona judecătoriile specializate. Judecătoriile 

specializate urmează a fi lichidate și nu fuzionate, deoarece competența acestora la 

moment se întinde pe tot teritoriul țării, iar în cazul fuzionării competența este transferată 

instanței cu care are loc fuziunea. Aceasta va presupune și examinarea tuturor cauzelor 

din instanțele specializate de către judecătoriile cu care are loc fuzionarea, ceea ce este 

contrar conceptului proiectului de lege și menține problemele generate de existența 

judecătoriilor specializate. Lichidarea judecătoriilor specializate este recomandată și de 

Studiul cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului 

instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova. În consecință, art. 1 alin. 

1 lit. a) a Legii urmează a fi ajustată; 

Se acceptă. 

Prevederile respective au fost 

modificate. 

42.  Propunem ca încetarea activității judecătoriilor specializate să aibă loc începând cu 1 

aprilie 2016. Cu toate acestea, ele nu vor putea primi dosare sau cereri noi după 31 

decembrie 2015. În perioada 1 ianuarie 2016 - 31 martie 2016, acestea doar vor finaliza 

dosarele care se află într-o fază avansată de examinare. Propunem că toate dosarele și 

cererile în care, până la 31 decembrie 2015, nu a fost fixată prima ședință de judecată, să 

fie expediate, până la 15 ianuarie 2016, judecătoriei competente conform competenței 

teritoriale. De asemenea, propunem ca, cauzele examinarea cărora nu a fost încheiată 

până la 31 martie 2016 să fie expediate judecătoriei competente conform competenței 

teritoriale până la 10 aprilie 2016. Acest mecanism va permite o examinare mai rapidă a 

cauzelor aflate în fază avansată de examinare și un transfer rapid al celorlalte dosare 

către noile judecătorii competente. În vederea implementării propunerilor noastre, 

sugerăm introducerea în art. 1 a unui nou alineat care să indice că judecătoriile 

specializate își încetează activitatea începând cu 1 aprilie 2016, iar în art. 6 a unui alt 

alineat care să menționeze modul de examinarea a cererilor și dosarelor de către 

judecătoriile specializate între 1 ianuarie și 31 martie 2016. 

Se acceptă. 

Textul propus a fost inclus în art. 5. 

43.  Propunem ca fuzionarea fizică a instanțelor să aibă loc odată cu crearea condițiilor 

fizice pentru fuzionare și nu la 31 decembrie 2018, după cum prevede art. 3 alin. 2) al 

proiectului. Aceasta va permite amplasarea unor instanțe în noile clădiri până în anul 

2018. 

Se acceptă. 

Fostul art. 9 a fost comasat cu art. 3, 

fiind efectuate modificările corespunzătoare. 

Textul se regăsește la art. 2. 

44.  Având în vedere că judecătoriile se vor contopi, este logic ca și judecătorii din instanțele Se acceptă. 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Specializ-Jud-MD_ro.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Specializ-Jud-MD_ro.pdf
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contopite vor deveni automat judecători în instanța nou creată. Reconfirmarea în funcție 

este o procedură complexă și de durată. Președintele Țării are dreptul să refuze 

propunerea de reconfirmare. Mai mult, prin acesta procedură de reconfirmare vor trece o 

parte considerabilă din judecătorii actuali, iar tot procesul ar trebui să se finalizeze până 

la 31 decembrie 2015. Pentru a asigura o mai mare independență a judecătorilor și un 

proces mai ușor de implementare a reorganizării judecătorești este recomandată 

renunțarea la reconfirmarea în funcția nouă a fiecărui judecător prin decret prezidențial. 

Legea poate prevedea că judecătorii din judecătoriile contopite se consideră judecători ai 

judecătoriilor nou formate. Recomandăm modificarea art. 4 alin. 1) al proiectului. 

Textul a fost redactat și se regăsește la 

art. 3. 

45.  Cu toate acestea, urmează a fi soluționată problema judecătorilor din instanțele lichidate. 

Propunem ca aceștia să fie transferați fără concurs în orice funcție vacantă. Având în 

vedere că vor fi mai mulți judecători care vor trebui transferați și mai multe funcții 

vacante, propunem ca judecătorii să aleagă posturile disponibile în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut în cadrul ultimei evaluări a performanțelor în 

calitate de judecător. Acest mecanism va asigura o previzibilitate a procesului de transfer 

și va reitera importanța evaluării performanțelor. 

Se acceptă parțial. 

Cu referire la propunerea de a utiliza 

punctajul ultimei evaluări a performanțelor, 

considerăm necesar a menține practica 

actuală a CSM-ului de selectare a posturilor 

vacante unde urmează a fi transferați 

judecătorii. 

46.  După cum rezultă din art. 4 alin. 4) și 5) ale proiectului, modul de specializare a 

judecătorilor urmează să fie decis de CSM. Conform reglementărilor actuale, acest fapt 

este decis de către președintele instanței de judecată. Sistemul existent asigură o 

administrare mai eficientă a instanței și recomandăm menținerea acestuia. Președinții de 

instanță ar putea informa CSM despre specializările efectuate. În consecință, 

recomandăm modificarea art. 4 alin. 4) și 5) ale proiectului. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

47.  Având în vedere că la 1 ianuarie 2016 vor fi contopite mai multe instanțe judecătorești, 

urmează a fi soluționată problema mandatului președinților și vicepreședinților acestor 

instanțe. Nu susținem ideea încetării de drept a mandatului președinților și 

vicepreședinților tuturor judecătoriilor începând cu 1 ianuarie 2016 (art. 5 al proiectului). 

Aceasta nu poate fi justificat și pune în pericol independența sistemului judecătoresc. 

Propunem ca președinții actuali ai instanțelor râmase după contopire să își ducă 

mandatul până la sfârșit. Având în vedere că judecătorii din instanțele care vor dispare, 

vor activa o anumită perioadă de timp în sediile vechi, recomandăm ca acestea să fie 

administrate de un vicepreședinte, care din oficiu să fie până la expirarea mandatului 

președintele actual al instanței comasate. Din acest motiv, mandatul vicepreședinților 

judecătoriilor comasate ar trebui să înceteze la 1 ianuarie 2016. Prin urmare, art. 5 alin. 

Nu se acceptă. 

Avînd în vedere faptul că toate 

judecătoriile vor fi reorganizate, precum și 

pentru a evita avantajarea unor președinți ai 

judecătoriilor în raport cu alții, considerăm 

corectă încetarea concomitentă a mandatelor 

acestora. 
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1) al proiectului urmează a fi ajustat în mod corespunzător iar alin. 6) lit. b) urmează a fi 

exclus. 

 

În ceea ce privește mandatul președinților și vicepreședinților judecătoriilor lichidate, 

acesta ar trebui să înceteze odată cu dispariția instanțelor. 

48.  Propunem să se renunțe la textul actual al alin. 2 al art. 5. Acesta creează premisa ca 

președinții și vicepreședinții actuali de judecătorii să mai poată deține încă două 

mandate. Această novație nu o putem explica. 

Nu se acceptă. 

Conform art. 16, alin. (3) din Legea nr. 

514 din 6 iulie 1995, preşedinţii şi 

vicepreşedinţii pot deţine funcţiile respective 

pe durata a cel mult două mandate succesiv.  

În acest context ar putea apărea situații 

cînd un mandat a încetat de drept (avînd deci 

o durată mai mică decît cea stabilită prin 

hotărîrea CSM) va fi considerat drept un „al 

doilea mandat consecutiv” și, astfel, 

președintele/vicepreședintele respectiv nu va 

putea participa la concursul pentru 

suplinirea funcției vacante, fapt care ar fi 

incorect și inechitabil. 

Pentru evitarea unor asemenea situații,  

se propune o excepție de la regula generală, 

stabilită în art. 16, alin. (3) din Legea nr. 514 

din 06.07.1995 - Dacă mandatul pentru care 

a fost numit președintele sau 

vicepreședintele instanței ar fi trebuit să 

expire după 1 ianuarie 2016, acesta nu se va 

lua în considerație la calcularea numărului 

de mandate deținute consecutiv de către 

președinte sau vicepreședinte. 

49.  Propunem ca investițiile capitale pentru construcția noilor sedii sau reconstrucția 

sediilor vechi ale instanțelor judecătorești să se efectueze în perioada 2016 - 2027 și nu 

în perioada 2019 - 2029, după cum propune proiectul. Textul actual al proiectului ar 

încuraja suspendarea lucrărilor de construcții pentru 3 ani, ceea ce este greu de înțeles. 

Se acceptă parțial. 

Perioada a fost modificată. La stabilirea 

acesteia a fost luat în considerație și 

propunerea USAID ROLISP de a amîna cu 
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Art. 9 alin. 2) urmează a fi ajustat corespunzător. un an intrarea în vigoare a proiectului, 

pentru a se reuși cu modificările PIGD-ului. 

50.  Propunem modificarea Legii privind organizarea judecătorească și introducerea 

criteriilor pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și a curților de apel. 

Formularea din proiectul de lege în acest sens ni se pare mai puțin reușită. Propunem că 

aceasta (art. 21) să fie reformulată după cum urmează: 

 

”(12) Decizia cu privire la fuzionarea judecătoriei sau a curții de apel se ia în 

baza aprecierii cumulative a următoarelor aspecte: 

a) numărul de dosare parvenite spre examinare pe parcursul a 5 ani și 

complexitatea acestora; 

b) volumul de muncă suficient pentru cel puțin 9 judecători; 

c) distanța pînă la cea mai apropiată instanță de judecată, inclusiv timpul 

necesar pentru parcurgerea acesteia; 

d) organizarea administrativ-teritorială; 

e) starea clădirilor instanțelor de judecată.” 

Se acceptă parțial 

Textul propus  a fost redactat și se 

regăsește în art. 7. Pentru detalii, a se vedea 

nota informativă la proiect. 

51.  Conform Anexei 3 la Legea privind organizarea judecătorească, Curtea de Apel 

Comrat va fi competentă să examineze apelurile și recursurile depuse împotriva actelor 

emise de Judecătoria Căușeni. Din considerente de accesibilitate pentru părți, 

recomandăm ca acestea să fie contestate la Curtea de Apel Chișinău. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

52.  Proiectul de lege propune detalierea prevederilor art. 38 și 39 CPC în sensul 

menționării că acțiunea poate fi depusă în oricare sediu al instanței. Această detaliere nu 

este necesară, iar din textul actual al legii aceasta rezultă implicit. Mai mult, după 

finalizarea optimizării instanțele judecătorești vor avea un singur sediu și aceasta va 

necesita modificarea din nou a CPC.  Recomandăm de a nu modifica art. 38 și 39 CPC. 

Nu se acceptă. 

Modificările prevăzute pentru art. 38 și 

39 CPC sînt necesare pentru a evita 

posibilele interpretări eronate ale normelor 

ce țin de competența teritorială a 

judecătoriei și competența la alegerea 

reclamantului.  

 

 

 

Ministru                                                      Vladimir CEBOTARI 


