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SINTEZA OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  organizarea şi funcţionarea 

 Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti 

(în baza avizelor prezentate) 

Denumirea  

autorităţii/ins

tituţiei 

Nr. Obiecţia/propunerea Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

1. Denumirea Agenţiei în redacţia proiectului sugerează idea 

greşită că instanţele judecătoreşti ar putea fi dirijate de Agenţie 

sau s-ar putea afla în subordinea acesteia, ceea ce vine în 

contradicţie cu principiul independenţei puterii judecătoreşti. În 

realitate Agenţia nu va administra instanţele judecătoreşti, ci va 

asigura activitatea acestora din punct de vedere administrativ şi 

logistic. Din acest motiv, propunem modificarea denumirii 

Agenţiei în „ Agenţia pentru asigurarea activităţii instanţelor 

judecătoreşti”, cu operarea modificărilor de rigoare în tot 

cuprinsul proiectului. 

Nu se acceptă. 

În prezent, autoritatea administrativă la care se referă proiectul are 

denumirea de ”Departament de administrare  judecătorească”. Pentru a aduce 

în conformitate Regulamentul privind funcţionarea departamentului 

menţionat cu prevederile Legii nr. 98 din 04.05.12 privind administraţia 

publică centrală de specialitate, cuvîntul ”departament” a fost substituit cu 

cuvîntul ”agenţie”. Cuvîntul ”judecătorească” a fost substituit cu cuvintele ”a 

instanțelor judecătorești” pentru a asigura corespunderea denumirii cu cercul 

de subiecți ai căror activitate, din punct de vedere administrativ și logistic, va 

fi asigurată de către Agenție (menționăm că Curtea Supremă de Justiție, 

chiar dacă este o instanță judecătorească, nu poate fi încadrată aici).  

Drept urmare, noua denumire nu trebuie să genereze interpretări 

distorsionate  referitor la rolul și competențele Agenţiei.  

2. Din cîte se poate înţelege din nota informativă, Agenţia se 

creează în baza Departamentului de administrare judecătorească, 

care funcţionează din 2007 în subordinea Ministerului Justiţiei. 

În acest context, proiectul Hotărîrii urmează să reflecte 

continuitatea activităţii structurii respective, stipulînd expres, 

într-un punct separat, că Departamentul se reorganizează în 

Agenţie sau îşi schimbă denumirea, aprobînd un nou regulament 

de activitate şi o nouă organigramă. 

Se acceptă propunerea de a indica expres faptul că se schimbă 

denumirea. 

3. Cu referire la pct. 3 menţionăm că, în opinia noastră, 

reorganizarea Departamentului nu ar trebui să implice concedieri 

ale salariaţilor, din moment ce atribuţiile vechi ale acestuia se 

păstrează, iar efectivul de personal se măreşte. Concedierile în 

legătură cu reorganizarea unei unităţi pot avea loc în mod legal 

doar atunci cînd în noile state de personal nu se regăsesc 

funcţiile existente anterior, iar transferul în alte funcţii nu este 

posibil sau nu este acceptat de salariaţi. 

Se acceptă parțial, dat fiind faptul că în noul stat de personal unele 

funcţii existente nu se mai regăsesc. Art. 63, alin. (1), lit c.) al Legii nr.158 

prevede expres eliberarea din funcţie publică ca urmare a intrării în vigoare a 

statului de personal în care nu se mai regăseşte funcţia ocupată de 

funcţionarul public respectiv.  
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4. Punctul 4 se propune a fi exclus din Hotărîre, cu renumerotarea 

punctelor următoare – conţinutul acestuia nu armonizează cu 

restul Hotărîrii şi dublează pct. 15 din Regulamentul Agenţiei. 

Se acceptă. 

Pct. 4 (în redacția remisă spre avizare) a fost exclus. 

5. Funcţiile atribuite, prin proiectul de Hotărîre înaintat, Agenţiei 

Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, dublează 

unele din competenţele de bază ale Consiliului Superior al 

Magistraturii, atribuţiile preşedintelui judecătoriei/Curţii de 

Apel şi a şefului secretariatului instanţei judecătoreşti, precum 

şi atribuţiile unor subdiviziuni interne din cadrul instanţelor 

judecătoreşti, ca: Serviciul resurse umane sau Serviciul 

financiar – economic. 

Nu se acceptă.  

Agenția (DAJ) nu dublează competențele CSM, deoarece atribuțiile 

Agenției (DAJ-lui) nu sînt îndeplinite nici de CSM şi nici de preşedinţii sau 

şefii secretariatelor (a se vedea în Nota informativă).  

Chiar dacă art. 4, alin. (2) din Legea nr. 947 cu privire la CSM prevede 

”Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are 

următoarele competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a 

judecătorilor şi a personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti:”, 

competențele care sînt ulterior desfășurate la literele a)-e)  se referă doar la 

instruirea judecătorilor. 

În practică, pînă în prezent, organizarea personalului secretariatului 

instanţelor judecătoreşti  pentru participarea la  cursurile de instruire sunt 

asigurate de către DAJ (Agenţie). 

În același context prezentă, și alte exemple. 

Spre exemplu, actualii angajați din Secțiile resurse umane din judecătorii, 

din momentul instituirii acestor funcţii, nu au fost antrenaţi la cursuri de 

instruire. Serviciile resurse umane din cadrul instanţelor de judecată nu pot 

organiza pentru sine cursuri de instruire. Chiar și în cazul în care  ar face 

acest lucru, instruirea acestora ar fi neuniformă atît ca conținut, durată, cît și 

ca calitate, deoarece fiecare va organiza cursurile respective reieșind din 

resursele financiare alocate de Ministerul Finanțelor,care diferă de la o 

instanță la alta.  

Drept urmare, considerăm necesar ca anume Agenţia (DAJ-ul) să 

coordoneze organizarea cursurilor de instruire  a personalului din instanţe 

(bineînțeles că cu excepția judecătorilor) şi să contribuie la implementarea 

politicilor în acest domeniu la nivel naţional. Astfel se va asigura atît 

calitatea, cît și uniformizarea acestor cursuri  de instruire. 

Trebuie să menționăm că anume DAJ-ul este autoritatea care organizează 

activitatea instanțelor din punct de vedere al tehnologiilor informaționale 

(IT). Această atribuție rezultă și din Strategia de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016. 

Astfel, anume cu asistenţa Ministerului Justiției (prin intermediul DAJ-

ului) au fost perfectate emailuri pentru judecători, asistenţi judiciari, şefii 
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secretariatelor, grefieri şi contabili. La solicitarea DAJ-ului a fost procurată 

aplicaţia (softul) pentru evidenţa contabilă din instanţe.  

Cu contribuţia DAJ-ului a fost lansat portalul unic al instanţelor 

judecătoreşti.  

DAJ-ul achiziţionează anual serviciile pentru mentenanţa sistemului 

informaţional judecătoresc (PIGD) şi SRS Femida.  

De asemenea, trebuie să remarcăm că sediile instanţelor judecătoreşti 

sunt transmise de către Guvern în gestiunea Ministerului Justiţiei și, drept 

urmare, sînt administrate de către DAJ. Astfel, resursele financiare alocate 

Ministerului Justiției de la bugetul de stat pentru întreținerea clădirilor 

instanțelor de judecată nu pot fi transmise CSM,  care nu este o autoritate 

administrativă din subordinea Guvernului. 

Astfel, rămîne incontestabil faptul că DAJ (Agenția) este autoritatea care 

trebuie și în continuare să coordoneze alocarea fondurilor de la bugetul de 

stat pentru investiţiile capitale ale instanţelor, procurarea serviciilor IT şi 

echipamentului. În rest, executori primari ai bugetelor vor rămîne şi în 

continuare instanţele judecătoreşti. 

6. Totodată, nu este argumentată majorarea numărului de personal 

de la 11 la 31 de unităţi în condiţiile activităţii cu acelaşi număr 

de instituţii judecătoreşti. 

Nu se acceptă. 

Majorarea numărului de personal derivă din complexitatea atribuţiilor 

Agenţiei şi instituirii noilor funcţii care actualmente nu se regăsesc în statele 

de personal dar sunt strict necesare pentru  îndeplinirea atribuţiilor DAJ 

(Agenţiei). Pentru detalii, a se vedea Nota informativă. 

Ministerul 

Finanțelor 

7. La punctul 3 din proiectul hotărîrii Guvernului, menţionăm 

că, la etapa de prezentare a propunerilor de buget, Ministerul 

Justiţiei n-a înaintat propuneri de reorganizare a 

Departamentului de administrare judecătorească cu majorarea 

efectivului de personal. Astfel, în proiectul bugetului de stat pe 

anul 2015 se regăseşte Departamentul de administrare 

judecătorească cu 11 unităţi de personal, respectiv cu cheltuieli 

de personal şi cheltuieli necesare pentru întreţinerea acestor 

unităţi. Dat fiind faptul că, proiectul bugetului de stat pe anul 

2015 este deja elaborat, resursele disponibile fiind repartizate 

după priorităţile şi necesităţile înaintate de autorităţi la etapa de 

elaborare a bugetului, suplimentarea numărului de unităţi şi a 

cheltuielilor de personal, precum şi a altor cheltuieli de 

întreţinere nu este posibilă. în acest context, se propune sintagma 

Nu se acceptă. 

Conform art. 5 din Legea nr. 837 din 24.05.1996 privind sistemul 

bugetar și procesul bugetar, Legea bugetară anuală intră în vigoare la 1 

ianuarie a fiecărui an sau la o altă dată prevăzută în textul ei.  

Reieșind din faptul că proiectul Legii bugetare încă nu a fost adoptat de 

către Parlament (termenul-limită de adoptare este 31 decembrie), în proiectul 

Legii încă mai pot fi operate modificări în vederea prevederii resurselor 

financiare pentru salarizarea începînd  cu  01.01.2015 a celor 20 de unități de 

personal suplimentare. 

De asemenea, remarcăm că, chiar dacă proiectul Legii bugetului nu va 

fi adoptat pînă la finele anului curent, conform art. 39, alin. (2) din Legea nr. 

837 din 24.05.1996,  Ministerul Finanţelor poate propune Guvernului, iar 

Guvernul Parlamentului, efectuarea oricăror cheltuieli adiţionale, în cazul 

cînd legea bugetară anuală nu este adoptată pînă la 31 decembrie şi în 
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„în număr de 31 de unităţi" de substituit cu sintagma „în număr 

de 11 unităţi." 

situaţii excepţionale (calamităţi naturale sau război). Dacă Parlamentul 

aprobă propunerea Guvernului sau nu întreprinde nici o acţiune în decurs 

de 15 zile lucrătoare de la prezentarea propunerilor, cheltuielile adiţionale 

se efectuează. 

Reieșind din cele expuse, nu considerăm drept un impediment în 

promovarea și implementarea prezentului proiect, faptul că la etapa 

elaborării proiectului Legii bugetare, Ministerul Justiției nu a propus 

majorarea statelor de personal pentru Departament/Agenție.  

Or, Ministerul nu a putut face propuneri de acest gen fără a avea la bază 

un act normativ, deoarece proiectul Hotărîrii Guvernului nu era aprobat de 

Guvern la acel moment. 

8. La anexa nr. 1 la proiectul hotărîrii Guvernului 

„Regulamentul Agenţiei de administrare a instanţelor 

judecătoreşti", pe parcursul întregului text, după cuvîntul 

„investiţiile capitale" este necesar de completat cu sintagma „şi 

reparaţiile capitale", la cazul gramatical corespunzător. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

9. Totodată, la pct.7, subpct. 1), litera d) şi la subpct. 5), litera 

a) urmează de specificat, dacă asigurarea instanţelor 

judecătoreşti cu bunuri, lucrări şi servicii, mijloace fixe şi 

sisteme informaţionale, etc., necesare pentru funcţionarea 

acestora, se va efectua centralizat din contul mijloacelor 

financiare prevăzute pentru fiecare instanţă judecătorească, sau 

din contul alocaţiilor aprobate în scopul menţionat Agenţiei.  

În acelaşi timp, menţionăm că, procurarea tuturor bunurilor 

şi achiziţionarea întregului spectru de servicii curente, necesare 

bunei funcţionări a instituţiei se atribuie la capitolul „Plata 

mărfurilor şi serviciilor" şi nu pot fi separate pentru o instituţie 

din două surse de finanţare, bugetul instanţei judecătoreşti şi 

bugetul Agenţiei. La fel şi cheltuielile pentru procurările de 

mijloace fixe, sisteme informaţionale, care se atribuie la 

capitolul „Procurarea mijloacelor fixe" nu pot fi planificate 

pentru o instituţie din două bugete separate. în acest context se 

propune revizuirea prevederilor de la literele menţionate. 

Se acceptă. 

A fost specificată sursa mijloacelor financiare. 

10. 

 

În acelaşi timp, dat fiind faptul că, proiectul hotărîrii 

Guvernului prevede noi atribuţii funcţionale în domeniul 

managementului mijloacelor financiare pentru dotarea, 

Se acceptă. 
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renovarea şi reparaţia sediilor instanţelor judecătoreşti, de către o 

instituţie din subordinea Ministerului Justiţiei, considerăm 

relevant operarea modificărilor respective în Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 3 octombrie „Cu privire la organizarea si 

funcţionarea Ministerului Justiţiei". 

11. De rînd cu cele expuse mai sus, întru respectarea prevederilor 

art. 38 (1) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, considerăm necesară coordonarea 

prezentului proiect de hotărîre cu Consiliul Superior al 

Magistraturii, organul care asigură autoadministrarea 

judecătorească. Mai mult, atribuţiile conferite noii structuri din 

cadrul Ministerului Justiţiei presupun necesitatea operării unor 

ajustări şi la cadrul legislativ existent, în partea ce ţine de 

asigurarea materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti. 

Se acceptă parțial. 

Proiectul a fost remis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii. 

În partea ce ține de modificarea legislației, nu considerăm necesar acest 

lucru, deoarece în art. 55 din Legea nr. 514 privind organizarea 

judecătorească deja este prevăzut faptul că ministerul Justiției exercită 

controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice, 

iar în vederea explicării detaliate a acestei atribuții, în baza propunerii nr. 10 

din prezenta sinteză, a fost completat Regulamentul de activitate al 

Ministerului Justiției.  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

12. Cu referire la crearea unui mecanism centralizat de 

achiziţii publice de către Agenţia Naţională de Administrare 

Judecătorească, menţionăm că, la 28 mai 2013 de către Consiliul 

Superior al Magistraturii a fost adoptată Hotărîrea nr. 426/17, 

prin care cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţa 

Consiliului, a fost respins demersul domnului Oleg Efrim, 

ministrul justiţiei, referitor la oportunitatea asocierii instanţelor 

judecătoreşti în scopul desfăşurării unei singure proceduri de 

achiziţii a mijloacelor fixe. Conform hotărîrii nominalizate, 

majoritatea instanţelor judecătoreşti au considerat că, gestionarea 

în mod independent a resurselor financiare este mai eficientă, 

mai practică, deoarece duce la acoperirea la timp a necesităţilor 

judecătoriei şi la procurarea mijloacelor fixe mai calitative la un 

preţ redus. 

Reieşind din prevederile Hotărîrii Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 426/17 din 28 mai 2013, este peremptoriu că 

instanţele judecătoreşti nu acceptă ideea unui mecanism 

centralizat de achiziţii publice pentru procurarea centralizată a 

mărfurilor, bunurilor şi serviciilor pentru acestea. Respectiv, la 

momentul actual instanţele pot dispune de aceste fonduri în mod 

independent şi fără influenţă din exterior. Această procedură 

Nu se acceptă. 

Referitor la Hotărîrea CSM nr. 426/1 din 28.05.2013, subliniem faptul că 

nu toate instanțele judecătorești au fost contra asocierii pentru efectuarea 

achizițiilor publice centralizat.  

Unele instanţe au optat pentru asocierea în scopul desfăşurării unei 

singure proceduri de achiziţii, pe care le-au considerat utile, raţionale şi 

eficiente, fapt menționat expres și în Hotărîrea nr. 426/17. De asemenea, 

remarcăm că însuși CSM a propus instanţelor ”după necesitate, asocierea în 

scopul desfăşurării unei singure proceduri de achiziţii a mijloacelor fixe”. 

Drept urmare, CSM a recunoscut necesitatea de a efectua în unele cazuri 

achiziții comune/centralizate pentru instanțele judecătorești. 

Considerăm că asemenea necesitate reprezintă așa domenii  ”sensibile” 

ca achizițiile pentru investiţiile capitale și cele pentru procurarea serviciilor 

şi echipamentului IT, care urmează a fi efectuate centralizat de către DAJ 

(Agenție), iar instanţele judecătorești vor avea calitatea de asociaţi ai acestor 

achiziţii.  

Potrivit art. 121 al Constituţiei Republicii Moldova, resursele financiare 

ale instanţelor judecătoreşti sînt aprobate de Parlament şi sînt incluse în 

bugetul de stat. 

Constituţia Republicii Moldova nu face diferenţă între bugetul de stat şi 

bugetul instanţelor judecătoreşti. Mai mult ca atît, bugetul instanţelor 
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bugetară permite instanţelor să ia decizii independente cu privire 

la personal şi în special, cu privire la stabilirea priorităţilor de 

cheltuire a fondurilor. Nu în ultimul rând, fondurile disponibile 

pot fi folosite ca urmare a acestui fapt într-o manieră mai 

focalizată şi economică. 

Potrivit Avizului Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni nr. 10 (2007), ,Jn opinia CCJE instanţele nu sunt cu 

adevărat independente decît dacă dispun de un buget propriu, 

administrat de o instanţă independentă a puterii executive sau 

legislative, indiferent dacă este vorba despre Consiliul Justiţiei 

sau o Agenţie independentă". In acest sens, art. 22 alin. (1) din 

Legea privind organizarea judecătorească stabileşte că 

mijloacele financiare necesare bunei funcţionări a instanţelor 

judecătoreşti sînt aprobate de Parlament, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii, şi sînt incluse la bugetul de 

stat. Iar art. 4 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 947 din 19.07.1996 

Consiliul Superior al Magistraturii examinează, confirmă şi 

propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul 

bugetelor instanţelor judecătoreşti. Prin urmare, atribuţiile care 

urmează a fi atribuite Agenţiei Naţionale de Administrare 

Judecătorească dublează mandatul Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Totodată, conform pct. 40 şi 41din Recomandarea 

CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre 

cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi 

responsabilităţile ''Consiliile judiciare, acolo unde există, sau 

alte autorităţi independente care au responsabilitatea 

administrării instanţelor judecătoreşti, instanţelor înseşi şi/sau 

organizaţiile profesionale a judecătorilor pot fi consultate în 

procedura de elaborare a bugetului sistemului judiciar"... 

Judecătorii trebuie să fie încurajaţi să se implice în 

administrarea instanţelor judecătoreşti". 

judecătoreşti este încorporat în bugetul de stat şi respectiv, se subordonează 

aceloraşi rigori de elaborare, aprobare, executare şi raportare. Aprecierea 

bugetelor instanţelor judecătoreşti ca fiind unul separat este în afara 

reglementărilor constituţionale, prin care fapt poate genera grave 

disfuncţionalităţi nu doar de ordin financiar. 

În conformitate cu art. 107 și art. 131 alin. (2) din Constituţia Republicii 

Moldova, Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi bugetului 

asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării 

Parlamentului, iar ministerele sînt organele centrale de specialitate ale 

statului, care traduc în viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului. 

Ţinînd cont de faptul, că gestionarea sediilor instanţelor judecătoreşti 

sunt atribuite prin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 în 

administrare Ministerului Justiţiei, iar Departamentul de administrare 

judecătorească este instituţia subordonată Ministerului, care se ocupă 

nemijlocit de această administrare, considerăm raţională alocarea bugetului 

pentru investiţiile capitale a clădirilor/sediilor instanţelor judecătorești DAJ-

ului (Agenției), iar mijloacele financiare (salarizarea și procurarea mărfurilor 

şi serviciilor) necesare pentru buna funcţionare a instanţelor  - instanţelor 

judecătoreşti. 

Astfel, Agenţia/DAJ va coordona alocarea fondurilor de la bugetul de 

stat numai pentru investiţiile capitale şi echipamentul IT, utilizînd eficient 

resursele financiare disponibile. 

Potrivit Avizului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 

10 (2007), ,În opinia CCJE instanţele nu sunt cu adevărat independente 

decît dacă dispun de un buget propriu, administrat de o instanţă 

independentă a puterii executive sau legislative, indiferent dacă este vorba 

despre Consiliul Justiţiei sau o Agenţie independentă". 

Prevederile proiectului sînt în corespundere cu Avizul menţionat supra, 

deoarece agenţia, fiind o autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Justiţiei, de fapt este un reprezentant al Guvernului. Astfel se 

atinge obiectivul trasat prin Avizul menționat supra – bugetul să fie 

administrat de o instanţă independentă a puterii executive, adică de un 

reprezentant al executivului – Agenția (DAJ-ul). 

13. Ce ţine de atribuirea funcţiilor de administrare a instanţelor 

judecătoreşti Agenţiei Naţionale de Administrare 

Judecătorească, precum: asigurarea activităţii instanţelor 

Nu se acceptă. 

După cum a menţionat CSM în avizul său, preşedinţii şi vicepreşedinţii 

instanţelor de judecată trebuie să prezinte atît CSM-lui, cît şi DAJ-lui 
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judecătoreşti, colectarea statisticii judiciare, gestionarea 

investiţiilor capitale şi managementul finanţelor, funcţionarea 

sistemului informaţional precum şi managementul resurselor 

umane, invocăm următoarele. 

Conform art. 16
1
 alin. (1) lit. i), k), o) şi p) din Legea 

privind organizarea judecătorească, în competenţa preşedinţilor 

şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti intră: verificarea 

procesului de repartizare aleatorie a dosarelor parvenite în 

instanţă spre examinare; conducerea activităţii de generalizare a 

practicii judiciare şi de analiză a statisticii judiciare şi 

prezentarea informaţiei asupra acestor activităţi Consiliului 

Superior al Magistraturii şi, respectiv, Departamentului de 

administrare judecătorească în partea ce ţine de analiza statisticii 

judiciare; numirea în funcţie a funcţionarilor publici, 

modificarea, suspendarea şi încetarea, în condiţiile legii, a 

raporturilor de muncă ale acestora: angajarea, modificarea, 

suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului 

contractual al secretariatului instanţei judecătoreşti; aplicarea 

sancţiunilor disciplinare şi adoptarea măsurilor de stimulare a 

personalului secretariatului instanţei judecătoreşti. 

Iar, conform art. 45 alin. (3) din legea sus menţionată, şeful 

secretarului instanţei judecătoreşti îşi asumă toată 

responsabilitatea pentru organizarea activităţii administrative a 

instanţei. Astfel, acesta conduce secretariatul instanţei, avînd aşa 

atribuţii precum: angajarea şi eliberarea din funcţie a 

personalului aparatului instanţei judecătoreşti, coordonarea 

activităţii subdiviziunilor aparatului instanţei judecătoreşti, 

asigurarea administrării şi utilizării optime a resurselor 

financiare, materiale, intelectuale şi informaţionale în procesul 

implementării planurilor strategice de activitate a instanţei 

judecătoreşti, etc. 

Totodată, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 

activează Direcţia administrare judecătorească şi Serviciul 

analiza statisticii judiciare, în competenţa cărora intră 

organizarea procesului de elaborare a proiectului bugetului şi 

planificării cheltuielilor de către judecătorii şi curţile de apel; 

generalizarea propunerilor de buget, coordonarea procesului de 

informaţia ce ţine de analiza statisticii judiciare.  

Reiterăm că atribuţiile ce ţin de generalizare a statisticii judiciare de 

către Agenție sunt o continuitate a atribuţiilor actuale ale DAJ-lui, care la 

moment sînt reglementate în HG nr. 1202 din 06.11.2007, iar după aprobarea 

prezentului proiect vor fi reglementate în noul Regulament, rămînînd 

neschimbate.  

Organizarea internă a activităţii personalului instanţelor judecătoreşti 

este pusă în seama şefului secretariatului, însă activităţile de instruire externă 

ale personalului secretariatului se efectuează cu aportul şi contribuţia DAJ, 

respectiv nu poate fi invocată ca argument dublarea atribuțiilor șefului 

secretariatului. 

După cum s-a menționat în comentariul de la pct. 5 din Sinteză, este 

imperioasă organizarea centralizată a cursurilor atît pentru serviciile 

resurselor umane din cadrul instanţelor, care din momentul instituirii 

acestora nu au fost antrenate la cursuri de instruire, dar  le consideră 

oportune, cît și pentru întreg personalul secretariatelor, 

Cît priveşte bugetul instanţelor, Agenția (DAJ) va coordona numai 

alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru investiţiile capitale ale 

instanţelor și procurarea serviciilor şi echipamentului IT, dat fiind faptul că 

sediile instanţelor, potrivit Anexei nr. 22
4
 din Hotărîrea Guvernului nr. 351 

din 23.03.2005 sunt gestionate de către Ministerul Justiției prin intermediul 

DAJ-lui, la fel serviciile pentru întreţinerea sistemului informaţional 

judecătoresc (PIGD şi SRS Femida) sunt achiziţionate de către DAJ. 

Coordonarea înlăturării deficienţilor în PIGD la fel are loc prin intermediul 

DAJ-lui, deoarece acesta este  beneficiar al serviciilor acordate de către CTS, 

în baza contractului încheiat în acest sens.  

Drept urmare, referitor la aceste domenii nu putem atribui dublarea 

activităţilor de către Agenție (DAJ). 
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elaborare a statelor de personal şi a schemelor de încadrare de 

către judecătorii şi curţile de apel, asigurarea aprobării acestora 

şi înregistrării la Ministerul Finanţelor; verificarea şi 

generalizarea rapoartelor financiare prezentate de către 

judecătorii şi curţile de apel şi întocmirea raportului final; 

coordonarea activităţii de utilizare a Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor şi a sistemelor de înregistrare audio a 

şedinţelor de judecată de către instanţele judecătoreşti; 

analizarea adresărilor parvenite de la instanţele judecătoreşti 

referitor la deficienţele Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor şi propunerea modalităţilor de înlăturare; analiza 

statisticii judiciare şi a calităţii actului de justiţie şi publicarea 

rapoartelor statistice pe site-ul CSM, etc. 

Din cele enunţate mai sus, rezultă deci că, funcţiile şi 

atribuţiile care autorii proiectului Hotărîrii de Guvern, le-au 

prevăzut pentru Agenţia Naţională de Administrare 

Judecătorească, sunt deja atribuite expres prin lege şi exercitate 

de către preşedinţii şi şefii secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti şi de către Consiliul Superior al Magistraturii. 

Astfel, se face inutilă acordarea aceloraşi funcţii şi atribuţii 

Agenţiei Naţionale de Administrare Judecătorească. Or, 

atribuţiile şi sarcinile enumerate sunt exercitate în mod deplin de 

către autorităţile menţionate conform prevederilor legale. 

14. Conform art. 23
1
 alin. (1) şi (4) din Legea privind 

organizarea judecătorească, independenţa instanţelor 

judecătoreşti reprezintă independenţa organizaţională şi 

funcţională a acestora, care este realizată prin autoadministrare 

judecătorească. Organele autoadministrării judecătoreşti sînt 

Adunarea Generală a Judecătorilor şi Consiliul Superior al 

Magistraturii. Reglementarea explicită a sistemului organelor 

autoadministrării judecătoreşti, care sunt Consiliul Superior al 

Magistraturii şi Adunarea Generală a Judecătorilor pe care se 

întemeiază independenţa instanţelor judecătoreşti, exclude 

orişice participare a Departamentului/Agenţiei Naţionale de 

Administrare Judecătorească la procesul de administrare a 

instanţelor judecătoreşti. Respectiv, prin intermediul Consiliului 

Nu se acceptă. 

Prin Anexa nr. 22
4
 din Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005, 

clădirile instanţelor judecătoreşti au fost atribuite în administrarea 

Ministerului Justiţiei. Autoritatea din subordinea ministerului, care se ocupă 

nemijlocit de aceasta administrare este DAJ, care după adoptarea prezentului 

proiect va fi redenumit în Agenția de administrare a instanțelor judecătorești. 

De asemenea, DAJ (Agenţia), în beneficiul sistemului judecătoresc din 

republică, gestionează PIGD şi SRS Femida prin achiziţionarea serviciilor 

prestate de către CTS, care asigură securitatea tuturor sistemelor 

informaţionale, echipamentelor şi infrastructurii informaţionale din 

instanţele judecătoreşti prin prestarea unui complex de servicii de întreţinere 

şi deservire tehnică a echipamentului din sistemul informaţional judiciar, a 

platformei unice de hostare a paginilor web şi  a echipamentului de 
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(organ de autoadministrare a instanţelor judecătoreşti separate de 

puterea legislativă şi executivă) se asigură în mod direct 

necesităţile materiale, suportul logistic necesar pentru instanţele 

judecătoreşti. 

înregistrare audio. La fel, CTS asigură mentenanţa şi perfecţionarea PIGD, 

ţinînd cont de modificările în legislaţie, regulamente şi procedurile 

administrative.  

Reieșind din faptul că serviciile pentru întreținerea PIGD și SRS Femida 

sînt contractate de către DAJ, rolul acestuia în acest domeniu nu poate fi 

negat și ignorat. 

De asemenea, reiterăm în calitate de contraargument comentariul 

Ministerului Justiției de la pct. 5 din prezenta Sinteză. 

15. In final, prezentul proiect al Hotărîrii de Guvern 

soluţionează, la prima vedere, aducerea în concordanţă a 

denumirii Departamentului de Administrare Judecătorească, nu 

şi chestiunile referitoare la funcţiile şi atribuţiile Agenţiei. 

Proiectul dat, contravine Legii cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Legii privind organizarea judecătorească şi Legii 

cu privire la statutul judecătorului. 

Astfel, restructurarea Departamentului de Administrare 

Judecătorească, propusă de autorii proiectului Hotărîrii de 

Guvern sus menţionate, va duce nemijlocit la existenţa 

paralelismului şi dublării funcţiilor şi atribuţiilor care deja sunt 

exercitate de către administratorii instanţelor judecătoreşti şi 

Consiliul Superior al Magistraturii. Instituirea mai multor organe 

cu aceleaşi atribuţii sau atribuţii similare este inutilă şi 

ineficientă.   Totodată,  o  astfel  de  restructurare  implică 

nemijlocit cheltuieli suplimentare, atît pentru întreţinerea 

activităţii Agenţiei cît şi a personalului acesteia, costuri care 

desigur sunt neargumentate ce se vor solda cu cheltuirea 

nerezonabilă a banilor publici. 

Activitatea unei autorităţi instituite prin Hotărîrie de 

Guvern nu poate substitui mandatul organelor de 

autoadministrare judecătorească instituite prin Constituţie şi 

lege. 

De altfel, unicul argument invocat în vederea susţinerii 

restructurării Departamentului de Administrare Judecătorească, 

de către autorii proiectului Hotărîrii de Guvern, ţine de 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2015. Însă, conform Strategiei de reformă a sectorului 

Nu se acceptă. 

Restructurarea DAJ-lui este strict necesară nu numai pentru aducerea în 

concordanţă cu legislaţia a denumirii acestuia, ci şi în vederea divizării 

atribuţiilor subdiviziunilor structurale ale acestuia şi asigurarea exercitării 

calitative a acestora. 

Cît privesc funcţiile şi atribuţiile Agenției (DAJ), reiterăm că acestea nu 

contravin normelor constituţionale fiind atribuții, de care nu se ocupă nici 

CSM şi nici  altă structură din sistemul judiciar (argumentele au fost expuse 

mai sus, a se vedea pct. 5 și 8 din prezenta Sinteză). Din ceastă cauză, pentru 

a asigura activitatea eficiență a Agenției (DAJ-lui) este necesară o finanţare 

adecvată şi un număr de personal suficient pentru îndeplinirea tuturor 

sarcinilor propuse. 
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justiţiei întotdeauna a fost susţinută ideea evitării dispersării 

responsabilităţilor manageriale între diferite instituţii şi dublării 

funcţiilor între acestea, în scopul utilizării mai eficiente a 

resurselor financiare şi umane. 

Asociaţia 

Judecătorilor 

16. Consiliul Superior al Magistraturii a fost instituit în 

baza art. 124 şi 125 al Constituţiei Republicii Moldova. 

Conform art. 231 alin. (4) din Legea nr. 514-XIII din 

06.07.1995 privind organizarea judecătorească, organele 

autoadministrării judecătoreşti sunt Adunarea Generală a 

Judecătorilor şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

Instituirea Agenţiei Naţionale de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti, de fapt subminează organul de 

autoadministrare judecătorească 

Art. 4 alin. (6) a Legii nr. 947 din 19.07.1996, 

prevede că, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este 

instituţia ce aprobă acte normative întru executarea 

prevederilor legislaţiei din domeniul organizării şi 

funcţionării sistemului judecătoresc.  

Prin Legea nr. 153 din 07.07.2012 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative, au fost introduse mai 

multe modificări în Legea privind organizarea 

judecătorească şi Legea privind Consiliul Superior al 

Magistraturii: de ex. au fost completate competenţele 

CSM, au fost instituite funcţiile  de asistenţi judiciari şi de 

şefi ai secretariatelor instanţei judecătoreşti, ş.a.  

Prin Hotărîrea CSM nr. 683/33 din 30.10.2012, 

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat 

Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului Republicii 

Moldova iniţierea procedurilor de modificare a cadrului 

legislativ în vederea transferării Departamentului de 

Administrare Judecătorească în subordinea CSM.  

Art. 61 şi art. 16 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 514 din 6 

iulie 1995 privind organizarea judecătorească, 

Regulamentul CSM privind înregistrarea audio digitală a 

şedinţelor de judecată (Hotărîrea CSM nr. 338/13 din 

12.04.2013) şi Regulamentul privind modul de distribuire 

Nu se acceptă. 

Art.124 şi 125 ale Constituţiei prevăd atribuţiile şi structura procuraturii, 

mandatul procurorilor.  Prin aceste trimiteri neconforme se atestă examinarea 

superficială a proiectului în cauză.  

Constituţia Republicii Moldova (art.123, alin.(1)) atribuie Consiliului 

Superior al Magistraturii doar competenţe ce ţin de cariera judecătorilor şi 

anume „numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în funcţie şi 

aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători” . 

Potrivit art. 121 al Constituţiei Republicii Moldova, resursele financiare 

ale instanţelor judecătoreşti sînt aprobate de Parlament şi sînt incluse în 

bugetul de stat. 

Constituţia RM nu face diferenţă între bugetul de stat şi bugetul 

instanţelor judecătoreşti. Mai mult ca atît bugetul instanţelor judecătoreşti 

este incorporat în bugetul de stat şi respectiv se subordonează aceloraşi rigori 

de elaborare, aprobare, executare şi raportare. Aprecierea bugetelor 

instanţelor judecătoreşti ca fiind unul separat este înafara reglementărilor 

constituţionale, prin care fapt poate genera grave disfuncţionalităţi nu doar 

de ordin financiar. 

În conformitate cu art. 107 și art. 131 alin. (2) a Constituţiei Republicii 

Moldova, Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi bugetului 

asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării 

Parlamentului, iar ministerele sînt organele centrale de specialitate ale 

statului, care traduc în viaţă, în temeiul legii, politica Guvernului. 

Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor 

Constituţiei nu are putere juridică. Organizarea şi funcţionarea instanţelor 

judecătoreşti este reglementată prin lege organică. Potrivit art.55 al Legii nr. 

514 privind organizarea judecătorească, Ministerul Justiţiei exercită 

controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice. 

Ministerul exercită această atribuție anume prin intermediul DAJ-lui (în 

viitor – al Agenției) 

Atribuția Agenției (DAJ-lui) de a ține evidența și a face analiza 

statisticii judiciare derivă din prevederile art.16
1
 lit. k) al Legii nr. 514, care  
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aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele 

judecătoreşti (Hotărîrea CSM nr. 110/5 din 05.02.2013) , 

prevede că responsabil de Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor este Consiliul Superior al 

Magistraturii, iar la nivel de introducere a informaţiei sunt 

persoanele responsabile din instanţele judecătoreşti.  

Art. 5, 6, 7 al proiectului Hotărîrii de Guvern, în partea ce 

ţine de asigurarea activităţii organizatorice şi 

administrative a judecătoriilor şi curţilor de apel, 

contravine prevederilor: 

1. art. 231 alin. (1), (2), (4); art. 161 alin. (1) lit. 

k); art. 45 alin. (2), alin. (3) lit. c), alin. (3) lit. d); art. 46 

alin. (2), (3); art. 54 a Legii nr. 514 din 06.07.1995 

privind organizarea judecătorească;  

2. art. 1 alin. (1), art. 4 a Legii nr. 947 din 

19.07. 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

stipulează că preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti prezintă 

informaţia în partea ce ţine de analiza statisticii judiciare Consiliului 

Superior al Magistraturii şi, respectiv, Departamentului de administrare 

judecătorească.  

După cum s-a menţionat supra, în cadrul altor comentarii (a se vedea 

comentariile ministerului la pct. 5 și 8 din prezenta Sinteză), mentenanţa 

sistemului informaţional judecătoresc (PIGD şi SRS Femida), la fel este 

asigurată de către DAJ, urmînd a fi asigurate de către Agenție. 

17. Art. 2 al proiectului de Regulament al Agenţiei Naţionale 

de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti stabileşte că 

Agenţia este autoritate administrativă în subordinea 

Ministerului Justiţiei. Subordonarea Agenţiei unei 

instituţii a puterii executive afectează activitatea 

organului de autoadministrare judecătorească şi încalcă 

principiul constituţional privind separarea puterilor în 

stat. 

Nu se acceptă. 

Potrivit Avizului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 

10 (2007), ,În opinia CCJE instanţele nu sunt cu adevărat independente 

decît dacă dispun de un buget propriu, administrat de o instanţă 

independentă a puterii executive sau legislative, indiferent dacă este vorba 

despre Consiliul Justiţiei sau o Agenţie independentă". 

Prevederile proiectului sînt în corespundere cu Avizul menţionat supra, 

deoarece agenţia, fiind o autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Justiţiei, de fapt este un reprezentant al Guvernului. Astfel se 

atinge obiectivul trasat prin Aviz – bugetul să fie administrat de o instanţă 

independentă a puterii executive, adică de un reprezentant al executivului – 

Agenția (DAJ-ul). 

18. Reieşind din cele expuse mai sus, recomandăm 

următoarele: 

Modificarea prevederilor Hotărîrii de Guvern cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, în măsura în care 

să nu contravină Constituţiei Republicii Moldova, Legii 

privind organizarea judecătorească, Legii cu privire la 

Nu se acceptă. 

Constituţia Republicii Moldova (art.123, alin.(1)) atribuie Consiliului 

Superior al Magistraturii doar competenţe ce ţin de cariera judecătorilor şi 

anume „numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în funcţie şi 

aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători” . 

Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor 

Constituţiei nu are putere juridică. Organizarea şi funcţionarea instanţelor 



12 
 

Consiliul Superior al Magistraturii, Legii nr. 153 din 

07.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, ş.a. 

judecătoreşti este reglementată prin lege organică. Potrivit art. 55 al Legii 

nr.514 privind organizarea judecătorească, Ministerul Justiţiei exercită 

controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice. 

Ministerul exercită această atribuție anume prin intermediul DAJ-lui (în 

viitor – al Agenției). 

Atribuția Agenției (DAJ-lui) de a ține evidența și a face analiza 

statisticii judiciare derivă din prevederile art.16
1
 lit. k) al Legii nr. 514, care  

stipulează că preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti prezintă 

informaţia în partea ce ţine de analiza statisticii judiciare Consiliului 

Superior al Magistraturii şi, respectiv, Departamentului de administrare 

judecătorească.  

 După cum s-a menţionat supra, în cadrul altor comentarii (a se vedea 

comentariile ministerului la pct. 5 și 8 din prezenta Sinteză), mentenanţa 

sistemului informaţional judecătoresc (PIGD şi SRS Femida), la fel este 

asigurată de către DAJ, urmînd a fi asigurate de către Agenție. 

Prin urmare, proiectul în cauză este în strictă conformitate cu 

prevederile constituţionale şi nu contravin altor legi în vigoare. 

19. Adoptarea cadrului normativ al organizării şi funcţionării 

Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti în limitele prevederilor Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei, aprobată prin Legea nr. 

231 din 25.11.2011. 

Se acceptă. 

Reieșind din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, realizarea acțiunilor ce țin de 

asigurarea mentenanței și îmbunătățirii PIGD,  renovarea clădirilor 

instanțelor de judecată, achiziționarea echipamentului IT pentru instanțe ș.a. 

sînt puse pe seama Ministerului Justiției și sînt realizate de către acesta prin 

intermediul DAJ-lui. 

Astfel, la elaborarea proiectului s-a ținut cont și de acțiunile din 

Strategie, care trebuie executate de către Ministerul Justiției prin intermediul 

DAJ-lui.  

Drept urmare, prevederile proiectului corespund acțiunilor și obiectivelor 

trasate de Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. 

20. Decizia asupra instituirii Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Instanţelor Judecătoreşti să fie luată după 

o consultare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Ministerul Justiţiei, şi luarea unei decizii comune. 

Consiliul Superior al Magistraturii este organul de 

autoadministrare judecătorească. 

Se acceptă parțial. 

Prezentul proiect nu creează o autoritate administrativă nouă, ci propune 

unele modificări ce țin de denumirea actualului Departament de administrare 

judecătorească și detalierea atribuțiilor acestora, menținînd funcțiile actuale 

ale acestuia.  

Luarea deciziei cu privire la crearea, lichidarea, reorganizarea sau 
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modificarea denumirii unei autorități administrative din subordinea unui 

minister ține de competența exclusivă a Guvernului, ca exponent al puterii 

executive. 

În partea ce ține de atribuțiile și competențele DAJ-lui (viitoarei Agenții), 

aducem la cunoștință că proiectul a fost remis spre avizare CSM-lui, fiind 

recepționat și avizul acestuia. 

21. Adoptarea şi publicarea hotărârii asupra organizării şi 

funcţionării AgenţieiNaţionale de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti să fie luată după expunerea 

opiniei de către Consiliul Consultativ al Judecătorilor 

Europeni (CCJE), la care Republica Moldova este parte.  

Necesitatea efectuării unei asemenea consultări urmează a fi decisă de 

către Guvern. 

 

Jud. 

Comercială 

de 

circumscripţi

e 

22. Judecătoria expune aviz negativ asupra acestui proiect, pe 

motivul că Consiliul Superior al  Magistraturii este 

organul ce deţine în competenţa sa atribuţiile prevăzute 

pentru Agenţia Naţională de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti. 

Nu se acceptă. 

Constituţia Republicii Moldova (alin.(1) art.123) atribuie Consiliului 

Superior al Magistraturii doar competenţe ce ţin de cariera judecătorilor şi 

anume „numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în funcţie şi 

aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători” . 

Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor 

Constituţiei nu are putere juridică. Organizarea şi funcţionarea instanţelor 

judecătoreşti este reglementată prin lege organică. Potrivit art.55 al Legii 

nr.514 privind organizarea judecătorească, Ministerul Justiţiei exercită 

controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice. 

Acest control este efectuat prin intermediul DAJ-lui. 

Potrivit art.16
1
 lit. k) a Legii nr.514 privind organizarea judecătorească 

stipulează că, preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti prezintă 

informaţia în partea ce ţine de analiza statisticii judiciare Consiliului 

Superior al Magistraturii şi, respectiv, Departamentului de administrare 

judecătorească.  

Reiterăm că atribuţiile ce ţin de generalizare a statisticii judiciare de 

către Agenție sunt o continuitate a atribuţiilor actuale ale DAJ-lui, care la 

moment sînt reglementate în HG nr. 1202 din 06.11.2007, iar după aprobarea 

prezentului proiect vor fi reglementate în noul Regulament, rămînînd 

neschimbate.  

Organizarea internă a activităţii personalului instanţelor judecătoreşti 

este pusă în seama şefului secretariatului, însă activităţile de instruire externă 

ale personalului secretariatului se efectuează cu aportul şi contribuţia DAJ 

(Agenției).  
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Cît priveşte bugetul instanţelor, DAJ va coordona numai alocarea 

fondurilor de la bugetul de stat pentru investiţiile capitale ale instanţelor, 

procurarea serviciilor IT şi echipamentului, dat fiind faptul că sediile 

instanţelor potrivit HG nr.351 din 23.03.2005 sunt gestionate de către 

Ministerul Justiției (DAJ), la fel serviciile pentru întreţinerea sistemului 

informaţional judecătoresc (PIGD şi SRS Femida) sunt achiziţionate de către 

DAJ. Coordonarea înlăturării deficienţilor în PIGD la fel are loc prin 

intermediul DAJ, ca beneficiar al serviciilor acordate de către CTS.  

Astfel, reiterăm că atribuţiile şi funcţiile DAJ(Agenţiei) sunt unele, de 

care nu se ocupă nici CSM şi nici altă structură din sistemul judiciar. 

Jud. Rîşcani, 

mun. 

Chişinău 

23.        Conform art.23
1
 al.(1), (2) al Legii nr. 514 din 06.07.1995 

cu privire la organizarea judecătorească, independenţa 

instanţelor judecătoreşti reprezintă independenţa organizaţională 

şi funcţională a acestora, care este realizată prin autoadministrare 

judecătorească. Autoadministrarea judecătorească este dreptul şi 

capacitatea reală a instanţelor judecătoreşti şi a judecătorilor de a 

soluţiona problemele funcţionării sistemului judecătoresc în mod 

autonom şi responsabil.    

       Conform art. 45 al. 3 lit. c), d) al aceleiaşi Legi, Şeful 

secretariatului gestionează mijloacele financiare alocate instanţei 

judecătoreşti; coordonează şi verifică activitatea subdiviziunilor 

secretariatului instanţei judecătoreşti, asigură administrarea şi 

utilizarea optimă a resurselor financiare, materiale, intelectuale 

şi informaţionale în procesul implementării planurilor strategice 

de activitate a instanţei judecătoreşti. 

Avînd în vedere faptul că prin Lege este desemnată o 

persoană responsabilă de administrarea resurselor financiare 

atribuite în gestiune, nu este necesară constituirea unei Agenţii 

care să dubleze atribuţiile exercitate de către Şeful 

secretariatului. 

Nu se acceptă. 

Reiterăm, că după cum s-a comentat la pct.8 şi 10 din Sinteză, funcţiile şi 

atribuţiile DAJ (Agenției), sunt unele, care nu se regăsesc printre cele ale 

CSM şi nici ale altei structuri din sistemul judiciar.  

Executori primari ai bugetelor vor fi şi în continuare instanţele, Agenția 

(DAJ) va coordona numai alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru 

investiţiile capitale ale instanţelor și procurarea serviciilor şi echipamentului 

IT, dat fiind faptul că sediile instanţelor potrivit HG nr.351 din 23.03.2005 

sunt gestionate de către Ministerul Justiției (DAJ), precum şi serviciile 

pentru întreţinerea sistemului informaţional judecătoresc (PIGD şi SRS 

Femida) se achiziţionează an de an de către DAJ.  

În contextul expus, nu poate fi invocat drept argument  dublarea de 

către Agenție (DAJ) a atribuţiilor și responsabilităţilor şefilor secretariatelor, 

care sunt total diferite.  

Cu atît mai mult, Agenţia nu se constituie drept o autoritate 

administrativă nouă, ci este doar un rezultat al substituirii cuvîntului 

„departament” cu cuvîntul  „Agenţie”. Drept urmare Departamentul de 

administrare judecătorească se redenumeşte în Agenţie de administrare a 

instanţelor judecătoreşti. Noua denumire nu trebuie să genereze interpretări 

distorsionate referitor la rolul Agenţiei. 

24.        Totodată Şeful secretariatului instanţei judecătoreşti 

evaluează necesităţile şi elaborează planul anual de achiziţii în 

care se indică şi perioada de executare fapt pentru care nu se 

necesită centralizarea achiziţiilor care pot să nu corespundă 

calităţii, perioadei de achiziţionare cît şi parametrilor tehnici ale 

cerinţelor personalului instanţei. 

Nu se acceptă 

Sistemul de achiziţii centralizate a fost propus de către consultantul în 

achiziţii centralizate Ecaterina Grib din cadrul USAID ROLISP, care a 

elaborat Ghidul privind achiziţiile centralizate în sectorul judiciar al 

Republicii Moldova. Instituirea la nivel central în cadrul Agenţiei a 

serviciului cu atribuţii de procurare centralizată a unor mărfuri şi servicii, 
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presupun procurarea serviciilor de mentenanţă a PIGD şi SRS Femida, a 

echipamentului IT, precum şi a serviciilor şi lucrărilor ce ţin de gestionarea 

sediilor  instanţelor, care sunt atribuite prin HG nr. 351 din 23.03.2005 în 

administrarea Ministerului Justiţiei (DAJ/Agenţiei). 

Totodată, CSM prin hotărîrea nr.426/17 din 28.052013 a propus 

instanţelor asocierea în scopul desfăşurării unei singure proceduri de achiziţii 

a mijloacelor fixe. Agenţia va gestiona anumite tipuri de achiziţii - pentru 

investiţiile capitale, procurarea serviciilor şi echipamentului IT, iar instanţele 

vor avea calitatea de asociaţi, participînd nemijlocit la aceste achiziţii. 

25. La fel, prin implementarea atribuţiilor de către Agenţie se va 

infiltra protecţionismul şi influenţa asupra instanţelor de 

judecată, care contravin prevederilor legale. 

Nu se acceptă 

Prin exercitarea acestor atribuţii de către Agenţie se va asigura 

uniformizarea condiţiilor de muncă în toate instanţele judecătoreşti din ţară. 

Totodată, se va oferi posibilitatea de a utiliza mai eficient mijloacele 

financiare şi a  încheia  contracte  mai  favorabile cu prestatorii serviciilor la 

care se vor recurge. 

Jud. Bender 26. Corpul de magistraţi al Jud. Bender a apreciat drept 

neargumentată necesitatea revenirii la o practică existentă 

anterior, fiind constatat că aceasta a fost ineficientă, 

mergîndu-se pe calea de autonomie financiară a 

instanţelor naţionale, reieşind din specificul activităţii 

acestora, or activitatea financiară la moment fiind pasibilă 

de monitorizare potrivit prevederilor legisla ţiei în vigoare. 

Nu se acceptă 

Proiectul nu încalcă principiul autonomiei financiare  a instanţelor 

judecătoreşti. Instanţele de judecată vor fi în continuare executori primari ai 

bugetului. Agenţia doar va organiza anumite tipuri de achiziţii centralizate 

pentru instanţe şi va fi responsabilă de managementul financiar în acest 

domeniul acestor achiziții.  

Jud. mun. 

Bălţi 

27. În vederea respectării garanţiilor prevăzute de 

legislaţie şi întru atingerea scopului şi obiectivelor 

strategiei, urmează să fie întreprinse măsuri direc ţionate 

spre înlăturarea dificultăţilor existente în acest domeniu.  

Analizînd cadrul normativ intervenim de asemenea cu 

sugestii să se ţină cont de specificul activităţii instanţelor 

de judecată, deoarece structura tipică care este propusă 

pentru instanţa de judecată diferă de la o instanţă la alta. 

Întru armonizarea cadrului instituţional şi legal din 

sectorul justiţiei cu standardele europene, şi corespunderii 

unor exigenţe sporite, considerăm că este necesar ca 

nevoile să fie justificate, negociate şi exprimate în mod 

eficient. Numai în aşa mod sectorul dat va beneficia de o 

finanţare adecvată şi o gestionare eficientă a bugetului 

Nu se acceptă. 

Propunerea este vagă şi neclară. 
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sistemului judecătoresc. 

A.O. Centrul 

de Resurse 

Juridice 

28. Pct. 5 şi 6.        

Deşi hotărârea prevede funcţia ANAIJ de „gestionarea şi 

promovarea politicii de personal în instanţele judecătoreşti”, nu 

este reglementat clar:  

- La ce se referă „politica de personal” – probabil se are în 

vedere personalul non-judiciar? Acest lucru trebuie clarificat în 

regulament pentru a asigura realizarea corespunzătoare a acestei 

funcţii;  

Se acceptă parţial. 

Pct. 8 alin. 4) a fost completat.  

DAJ   permanent contribuie la organizarea cursurilor de instruire a 

asistenţilor judiciari, a şefilor de secretariate, a contabililor instanţelor, a 

grefierilor, fapt care necesită a fi reglementat în regulamentul de activitate, 

deoarece se depune un efort enorm pentru realizarea acestui obiectiv.  

În sensul expus se prezumă asigurarea instruirii întregului personal al 

secretariatului instanţelor judecătoreşti. 

Resursele umane din instanţe se confruntă cu un şir de probleme legate 

de politica de personal, dar din lipsa antrenării acestora la cursurile de 

instruire nu le pot soluţiona.  

Agenţia va promova organizarea cursurilor de instruire și pentru 

personalul Serviciilor resurselor umane din instanţe şi nemijlocit va contribui 

la elaborarea politicilor în acest domeniu la nivel naţional. 

29. - modul de formare şi aprobare a statelor de personal şi 

ţinerea evidenţei personalului instanţelor judecătoreşti.  CSM 

ţine evidenţa respectivă şi a coordonat cu Cancelaria de Stat 

aprobarea statelor de personal. Dacă funcţia de gestionare şi 

promovare a politicii de personal se atribuie ANAIJ, atunci acest 

lucru ar trebui să fie clar explicat cel puţin în nota informativă şi 

coordonat cu prevederile legale relevante.  

 Nu se acceptă. 

Nu se atentează la modul de formare şi aprobare a statelor de personal ale 

instanţelor, ci se suplinesc unele activităţi care nu sînt atribuite nici unei 

instituţii şi care au fost enumerate mai sus. 

30. Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească: 

- Art. 45 alin. (1) - activitatea instanţei judecătoreşti în domeniul 

înfăptuirii justiţiei este condusă de către preşedintele instanţei 

judecătoreşti. 

- Art. 45 alin. (2) - activitatea organizatorică şi cea 

administrativă a instanţei judecătoreşti este asigurată de 

secretariatul instanţei judecătoreşti, condus de un şef numit în 

funcţie de către preşedintele instanţei judecătoreşti în 

conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 privind 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

 

Din prevederile de mai sus reiese că activitatea 

Nu se acceptă. 

Art.55 al Legii nr.514 privind organizarea judecătorească, prevede 

expres exercitarea controlului asupra judecătoriilor, curţilor de apel în 

probleme organizatorice de către Ministerul Justiţiei. 

Introducerea funcţiei de Şef a secretariatului în instanţe ar trebui să 

contribuie la delimitarea mai clară a funcţiei de administrare a instanţei din 

punct de vedere organizatoric-financiar de funcţia ce ţine de înfăptuirea 

justiţiei şi să permită preşedintelui instanţei să se distanțeze de funcţiile 

tehnice de administrare a instanţei, inclusiv de cele ce vizează gestionarea 

mijloacelor financiare, însă realizarea acestor obiective în practică se 

prezumă a fi mult  mai problematice. 

Insuficienţa capacităţii de planificare bugetară a instanţelor duce 

necondiţionat la supraestimarea necesităţilor de finanţare. Totodată, nevoile 
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organizatorică şi cea administrativă a instanţei judecătoreşti este 

condusă de şeful secretariatului, care este numit de preşedintele 

instanţei. Legea nu indică subordonarea ierarhică a şefului 

secretariatului, dar aceasta reiese din modalitatea de numire a 

acestuia. Respectiv, şefii secretariatelor se subordonează 

preşedinţilor de instanţă. Ultimii sunt independenţi în activitatea 

lor şi activitatea acestora este coordonată de CSM. Respectiv, în 

cazul în care este creată ANAIJ, în modul propus de proiect, nu 

este clar cum aceasta îşi va putea realiza sarcinile atât timp cât nu 

este soluţionată problema cu privire la subordonarea ierarhică a 

şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi a personalului 

secretariatelor. 

bugetare ale sectorului judiciar trebuie să fie justificate, negociate şi 

exprimate în mod eficient, numai în aşa mod sectorul dat va beneficia de o 

finanţare adecvată şi o gestionare eficientă a bugetului sistemului 

judecătoresc.  

Totodată, remarcăm că nu se creează o autoritate administrativă nouă, ci 

doar se modifică denumirea Departamentului de Administrare 

Judecătorească, pentru a fi se adusă în concordanţă cu prevederile Legii nr. 

98. Totodată,  se propun și unele ajustări  referitoare la atribuţiile şi 

organigrama DAJ-lui.  

31. Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii: 

- Art. 7
1
 alin. (6) lit. a) – Inspecţia judiciară verifică activitatea 

organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea 

justiţiei.  

 

Din prevederile hotărârii de Guvern cu privire la ANAIJ nu 

este clară distincţia dintre  rolul ANAIJ şi rolul Inspecţiei 

Judiciare în asigurarea activităţii organizatorice a instanţelor 

judecătoreşti. Ori, reiese că ANAIJ va asigura „uniformizarea şi 

eficientizarea activităţii şi funcţionalităţii instanţelor 

judecătoreşti”, iar Inspecţia Judiciară va verifica activitatea 

acesteia. Fiind o instituţie a puterii executive, pentru ca Inspecţia 

Judiciară să poată efectua verificări şi să poată aplica efectiv 

recomandări, competenţa aceasta urmează a fi prevăzută expres 

de lege.  

Nu se acceptă.  

Sunt noţiuni total diferite. Pct. 3 din dispoziţiile generale ale 

regulamentului propus prevede exercitarea atribuţiilor Agenţiei fără nici un 

amestec în înfăptuirea justiţiei cu respectarea strictă a garanţiilor şi 

independenţei sistemului judecătoresc, pe cînd Inspecţia judiciară verifică 

activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei. 

 

32. Pct. 6, alin. 2) şi pct. 7, alin. 2), lit. a), b), c). 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern, în ceea ce priveşte 

competenţa ANAIJ privind evidenţa şi analiza statisticii 

judiciare, nu este suficient de coordonată cu următoarelor 

prevederi ale Legii nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească: 

- Art. 16
1
 alin. (1) lit. k) - Preşedintele instanţei judecătoreşti 

Nu se acceptă. 

Acumularea şi generalizarea rapoartelor statistice prezentate de instanţe  

se realizează  de către DAJ. Reiterăm că atribuţiile ce ţin de generalizare a 

statisticii judiciare de către Agenție sunt o continuitate a atribuţiilor actuale 

ale DAJ-lui, care la moment sînt reglementate în HG nr. 1202 din 

06.11.2007, iar după aprobarea prezentului proiect vor fi reglementate în 

noul Regulament, rămînînd neschimbate.  

Atribuția Agenției (DAJ-lui) de a ține evidența și a face analiza 
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conduce activitatea de generalizare a practicii judiciare şi de 

analiză a statisticii judiciare. 

- Art. 45 alin. (3) lit. d) – Şeful secretariatului instanţei 

judecătoreşti coordonează şi verifică activitatea 

subdiviziunilor secretariatului instanţei judecătoreşti, asigură 

administrarea şi utilizarea optimă a resurselor financiare, 

materiale, intelectuale şi informaţionale. 

- Art. 46 alin. (2) - În cadrul grefei se instituie subdiviziuni 

pentru generalizarea statisticii judiciare, pentru analiza, 

sistematizarea şi unificarea practicii judiciare. 

- Art. 54 - Instanţele judecătoreşti prezintă informaţii statistice 

referitoare la cauzele examinate în materie civilă, comercială, 

de contencios administrativ, contravenţională şi penală. 

 

Din prevederile de mai sus reiese că activitatea ce ţine de 

statistica judiciară este coordonată de preşedintele instanţei şi 

şeful secretariatului. Pentru a permite ANAIJ realizarea 

corespunzătoare a funcţiilor sale, legea nr. 514 ar trebui să 

prevadă în mod expres coordonarea centralizată a activităţii ce 

şine de statistica judiciară de către ANAIJ şi, respectiv, obligaţia 

instanţelor judecătoreşti de a prezenta informaţiile statistice 

ANAIJ pentru generalizare. 

statisticii judiciare derivă din prevederile art.16
1
 lit. k) al Legii nr. 514, care  

stipulează că preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti prezintă 

informaţia în partea ce ţine de analiza statisticii judiciare Consiliului 

Superior al Magistraturii şi, respectiv, Departamentului de administrare 

judecătorească.  

 

33. În nota informativă la proiectul Hotărârii de Guvern prin 

termenul de „sistemul informaţional judiciar” se are în vedere 

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi 

sistemului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată SRS 

FEMIDA. În acest context, urmează a fi luate în considerare 

prevederile art. 6
1
 şi art. 16 alin. (1) lit. i) a Legii nr. 514, 

prevederile Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a 

şedinţelor de judecată
1
 şi Regulamentului privind modul de 

distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele 

judecătoreşti
2
. 

Funcţionarea şi buna administrare a PIGD şi SRS FEMIDA 

este importantă pentru sistemul judecătoresc. În cazul în care 

Nu se acceptă. 

În proiectul regulamentului este specificat clar ca atribuţie a Agenţiei în 

domeniul sistemului informaţional judiciar - asigurarea mentenanţei şi 

dezvoltarea sistemului informaţional judiciar. 

De asemenea, DAJ (Agenţia), în beneficiul sistemului judecătoresc din 

republică, gestionează PIGD şi SRS Femida prin achiziţionarea serviciilor 

prestate de către CTS, care asigură securitatea tuturor sistemelor 

informaţionale, echipamentelor şi infrastructurii informaţionale din 

instanţele judecătoreşti prin prestarea unui complex de servicii de întreţinere 

şi deservire tehnică a echipamentului din sistemul informaţional judiciar, a 

platformei unice de hostare a paginilor web şi  a echipamentului de 

înregistrare audio. 

                                                           
1
 CSM, Hotărâre nr. 338/13 din 12 aprilie 2013, disponibil la http://csm.md/files/Hotaririle/2013/13/338-13.pdf 

2
 CSM, Hotărâre nr. 110/5 din 5 februarie 2013, disponibil la http://csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf.  

http://csm.md/files/Hotaririle/2013/13/338-13.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/regulament_dosare.pdf
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responsabilitatea pentru administrarea şi menţinerea bunei 

funcţionări a acestora ţine de ANAIJ, atunci această 

responsabilitate urmează a fi prevăzută în mod expres.   

Reieșind din faptul că serviciile pentru întreținerea PIGD și SRS Femida 

sînt contractate de către DAJ, rolul acestuia în acest domeniu nu poate fi 

negat și ignorat. 

34. P. 2 hotărârea de Guvern:  

Se stabileşte efectivul limită al Agenţiei de administrare a 

instanţelor judecătoreşti în număr de 31 unităţi, cu fondul anual 

de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. 

Creşterea numărului de personal al ANAIJ de la 11 la 31 

este o sarcină considerabilă pentru buget. Având în vedere 

hotărârea CSM nr. 106/3 din 28 ianuarie 2014, prin care a fost 

aprobat Statul de personal al CSM pentru anul 2014 în limita a 

50 de unităţi, ar fi oportună evaluarea statului de personal din 

cadrul CSM şi propunerile pentru ANAIJ pentru a evita 

suprapuneri şi dublări de funcţii. 

Nu se acceptă. 

După cum s-a mai menţionat, este exclusă dublarea şi/sau suprapunerea 

funcţiilor, acestea fiind total diferite.  

Detaliile  sunt expuse în comentariile Ministerului Justiției de la pct. 5, 6 

și 10 din prezenta Sinteză. 

35. Hotărârea de guvern nu reglementează clar rolul ANAIJ în 

procesul de elaborare a bugetelor instanţelor judecătoreşti. Dat 

fiind rolul atribuit în procesul de asigurare a activităţii 

instanţelor judecătoreşti, inclusiv prin coordonarea centralizată a 

investiţiilor şi elaborarea propunerilor de eficientizare a 

activităţii instanţelor judecătoreşti, ar fi logică atribuirea funcţiei 

acordare sprijinului CSM în elaborarea bugetelor prin 

coordonarea proiectului de elaborare a bugetului instanţelor 

judecătoreşti şi prezentarea acestuia spre aprobare CSM-ului, 

pentru ca CSM ulterior să prezinte bugetul mai departe conform 

procedurii reglementate de legislaţia relevantă. 

La determinarea şi reglementarea rolului ANAIJ în 

elaborarea proiectului bugetului instanţelor judecătoreşti, 

urmează să se ţină cont de următoarele prevederi legale:  

 

Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii: 

- Art. 1 alin. (1) – CSM exercită autoadministrarea 

judecătorească. 

- Art. 4 alin. (4) lit. c) – CSM examinează, confirmă şi 

propune proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti. 

Art. 22 alin. (1) – Mijloacele financiare necesare bunei 

Nu se acceptă. 

Referitor la bugetul instanţelor reiterăm că, Agenția (DAJ) va coordona 

numai alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru investiţiile capitale ale 

instanţelor, procurarea serviciilor şi echipamentului IT. Ca executori primari 

ai bugetelor vor rămîne şi în continuare instanţele judecătoreşti. 

Amintim, că prin HG nr. 351 din 23.03.2005 sediile instanţelor 

judecătoreşti sunt atribuite pentru administrare Ministerului Justiţiei, iar 

DAJ, ca autoritate administrativă subordonată Ministerului se ocupă 

nemijlocit de această administrare. 

 Serviciile pentru întreţinerea sistemului informaţional judecătoresc 

(PIGD şi SRS Femida) sunt achiziţionate de către DAJ. Pentru detalii, a se 

vedea comentariile anterioare și Nota informativă. 
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funcţionării a instanţelor judecătoreşti sunt aprobate de 

Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

36. În concluzie, prezentul proiect al Hotărârii de Guvern 

soluţionează, la prima vedere, aducerea în concordanţă a 

denumirii DAJ, nu şi chestiunile referitoare la funcţiile şi 

atribuţiile ANAIJ. Considerăm că documentul nu este coordonat 

suficient cu prevederile Legii nr. 947 şi Legii nr. 514. Activitatea 

unei autorităţi instituite prin Hotărâre de Guvern nu poate 

substitui mandatul organelor de autoadministrare judecătorească 

instituite prin Constituţie şi lege. Reiterăm că instituirea ANAIJ 

este o măsură complexă iar decizia finală cu privire la rolul 

acesteia urmează a fi luată de Parlament şi Guvern prin 

consultarea cu CSM.  Instituirea ANAIJ, în forma propusă, nu 

poate avea loc fără revizuirea cadrului legal relevant. Pentru a se 

asigura corespunderea tratatelor internaţionale, proiectele de 

modificare ar putea fi consultate cu Consiliul Consultativ al 

Judecătorilor Europeni (CCJE), Comisia Europene pentru 

Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) sau Oficiul 

OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului 

(OSCE/ODIHR).  

Nu se acceptă. 

 După cum s-a menţionat în comentariile anterioare, funcţiile şi atribuţiile 

Agenţiei sunt unele, care nu se regăsesc printre cele ale CSM şi nici ale altei 

structuri din sistemul judiciar. Unele activităţi realizate pe parcursul anilor 

de către DAJ urmează a fi clar reglementate, anume de aceea s-a recurs la 

unele ajustări.  

Atribuţiile ce ţin de generalizarea statisticii judiciare sunt o continuitate a 

atribuţiilor actuale care derivă şi din regulamentul aprobat prin HG nr. 1202 

din 06.11.2007, acestea nefiind modificate în noul regulament.  

Organizarea internă a activităţii personalului instanţelor judecătoreşti este 

pusă pe seama şefului secretariatului, însă activităţile de instruire externă ale 

personalului secretariatului se efectuează cu aportul şi contribuţia DAJ.  

Trebuie să menționăm că anume DAJ-ul este autoritatea care organizează 

activitatea instanțelor din punct de vedere al tehnologiilor informaționale 

(IT). Această atribuție rezultă și din Strategia de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. 

Astfel, anume cu asistenţa Ministerului Justiției (prin intermediul DAJ-

ului) au fost perfectate emailuri pentru judecători, asistenţi judiciari, şefii 

secretariatelor, grefieri şi contabili. La solicitarea DAJ-ului a fost procurată 

aplicaţia (softul) pentru evidenţa contabilă din instanţe.  

Cu contribuţia financiară a DAJ-ului a fost lansat portalul unic al 

instanţelor judecătoreşti.  

DAJ-ul achiziţionează anual serviciile pentru mentenanţa sistemului 

informaţional judecătoresc (PIGD) şi SRS Femida.  

De asemenea, trebuie să remarcăm că conform HG nr. 351 din 23.03.2005, 

sediile instanţelor judecătoreşti sunt transmise de către Guvern în gestiunea 

Ministerului Justiţiei și, drept urmare, sînt administrate de către DAJ. Astfel, 

resursele financiare alocate Ministerului Justiției de la bugetul de stat pentru 

întreținerea clădirilor instanțelor de judecată nu pot fi transmise CSM,  care 

nu este o autoritate administrativă din subordinea Guvernului. 

Astfel, rămîne incontestabil faptul că DAJ (Agenția) este autoritatea care 

trebuie și în continuare să coordoneze alocarea fondurilor de la bugetul de 

stat pentru investiţiile capitale ale instanţelor, procurarea serviciilor IT şi 
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echipamentului. În rest, executori primari ai bugetelor vor rămîne şi în 

continuare instanţele judecătoreşti. 

Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor 

Constituţiei nu are putere juridică. Organizarea şi funcţionarea instanţelor 

judecătoreşti este reglementată prin lege organică. Potrivit art. 55 al Legii 

nr.514 privind organizarea judecătorească, Ministerul Justiţiei exercită 

controlul asupra judecătoriilor, curţilor de apel în probleme organizatorice. 

Ministerul exercită această atribuție anume prin intermediul DAJ-lui (în 

viitor – al Agenției). 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

37. Analizând proiectul de hotărîre, cît şi regulamentul propriu-

zis al Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, 

constatăm că atribuţiile Agenţiei prevăzute în pct.7 al 

Regulamentului referitor la crearea unui mecanism centralizat 

de achiziţii publice de către Agenţie, atribuirea funcţiilor de 

administrare a instanţelor judecătoreşti precum: asigurarea 

activităţii instanţelor judecătoreşti, colectarea statisticii 

judiciare, gestionarea investiţiilor capitale şi managementul 

finanţelor, funcţionarea sistemului informațional precum şi 

managementul resurselor umane se suprapun cu cele ale 

Consiliului Superior al Magistraturii. Or, potrivit prevederilor 

art.23
1
 alin.(4) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 

514-XIII din 06.07.1995, organele autoadministrării 

judecătoreşti sunt Adunarea Generală a Judecătorilor şi Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

Art.22 alin.(l) din legea menţionată statuează că mijloacele 

financiare necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti 

sînt aprobate de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii, şi sînt incluse la bugetul de stat. Iar, dispoziţiile 

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

Magistraturii nr. 947-XIII din 19.07.1996 prevăd competenţa 

Consiliului Superior a! Magistraturii de a examina, confirma şi 

de a propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul 

bugetelor instanţelor judecătoreşti. 

Astfel, în opinia Curţii Supreme de Justiţie, atribuţiile ce 

urmează a fi conferite Agenţiei de administrare a instanţelor 

judecătoreşti dublează competenţa Consiliului Superior al 

Nu se acceptă 

Agenția nu dublează atribuțiile/competențele CSM. Pentru detalii, a se 

vedea argumentele de la pct. 5 din prezenta Sinteză. 

Referitor la corespunderea proiectului cu Avizul Consiliului Consultativ 

al Judecătorilor Europeni nr. 10 (2007), reiterăm argumentele expuse la pct. 

12 din prezenta Sinteză: 

Potrivit Avizului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 

10 (2007), ,În opinia CCJE instanţele nu sunt cu adevărat independente 

decît dacă dispun de un buget propriu, administrat de o instanţă 

independentă a puterii executive sau legislative, indiferent dacă este vorba 

despre Consiliul Justiţiei sau o Agenţie independentă". 

Prevederile proiectului sînt în corespundere cu Avizul menţionat supra, 

deoarece agenţia, fiind o autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Justiţiei, de fapt este un reprezentant al Guvernului. Astfel se 

atinge obiectivul trasat prin Avizul menționat supra – bugetul să fie 

administrat de o instanţă independentă a puterii executive, adică de un 

reprezentant al executivului – Agenția (DAJ-ul). 

Referitor la corespunderea proiectului cu pct. 26 din Recomandarea 

CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu privire 

la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, reiterăm că atît 

DAJ-ul (în prezent), cît și Agenția (în viitor) nu încalcă prin activitatea sa 

nici independența CSM-ului ca organ independent și nici independența 

justiției sau sistemului judecătoresc. Acest fapt este stipulat expres în pct. 3 

din Regulament. 

De asemenea, trebuie să subliniem faptul că Recomandarea 

CM/Rec(2010)12  la care se face trimitere CSJ în avizul său, face o distincție 

între ”autoadministrarea judecătorească” și ”administrarea instanțelor 
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Magistraturii. 

Cele expuse găsesc reflectarea şi în Avizul Consiliului 

Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 10 (2007), unde printre 

altele se stipulează că ,, instanţele nu sunt cu adevărat 

independente decît dacă dispun de un buget propriu, administrat 

de o instanţă independentă a puterii executive sau legislative, 

indiferent dacă este vorba despre Consiliul Justiţiei sau o 

agenţie independentă ". Modificări le  propuse sunt  

contrare şi  Recomandării CM/Rec(2010) 12 Comitetului 

Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: 

independenţa, eficienţa şi responsabilităţile - cît priveşte  

administrarea instanţelor  judecătoreşti .  In particular,  

pct .  26 din Recomandare prevede că ,, Consiliile judiciare 

sunt acele organisme independente, stabilite prin lege sau prin 

constituţie, care urmează să garanteze independenţa puterii 

judecătoreşti şi a judecătorilor individual, promovînd astfel 

funcţionarea eficientă a sistemului judiciar " .  

In consecinţă,  duali tatea atribuţi i lor  ce s-ar  

admite este inacceptabilă  şi  ar  putea duce la 

instabil i tate  şi  la crearea condiţi i lor  difici le  în 

organizarea şi  funcţionarea  eficientă  a sistemului  

judecătoresc,  f i ind admise eventuale perturbări  în 

administrare şi  activitatea instanţelor  de judecată. . 

judecătorești”. Astfel, referitor la administrarea instanțelor, pct. 40 din  

Recomandarea CM/Rec(2010)12 prevede următoarele: ”Consiliile judiciare, 

acolo unde există, sau alte autorităţi independente care au responsabilitatea 

administrării instanţelor judecătoreşti, instanţelor înseşi şi/sau organizaţiile 

profesionale a judecătorilor pot fi consultate în procedura de elaborare a 

bugetului sistemului judiciar.” Drept urmare, constatăm că comitetul de 

miniștri admite faptul că administrarea instanțelor judecătorești poate fi 

efectuată și de către alte autorităţi independente. 
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