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Referitor la adresa d-voastră nr.02/331 din 14.01.2020, prin care ne solicitați 

opinia asupra propunerilor de măsuri stabilite în proiectul Strategia de Dezvoltare a 

Sectorului Justiției pentru anii 2019-2022 și în Planul de acțiune la acesta, și 

prezentarea de noi propuneri la acest subiect, vă comunicăm următoarele. 

Judecătoria Strășeni își expune acordul și susține activitățile stabilite de 

Ministerul Justiției în proiectul Strategia de Dezvoltare a Sectorului Justiției pentru 

anii 2019-2022 și în Planul de acțiune la acesta, considerându-le de importanță 

proeminentă pentru  respectarea drepturilor și libertăților omului ca valori supreme 

garantate, motiv pentru care, ne asumăm implementarea acestor obiective și acțiuni,  

în măsura competenței noastre.  

În acest scop Judecătoria Strășeni enunță următoarele propuneri cu comentarii. 

1. La capitolul IV - Obiectivele, Direcțiile Strategice, Domeniile de 

Intervenție și Rezultatele Scontate,  în lista principiilor a căror respectare 

este esențială pentru realizarea unui sistem judiciar modern, principiul 

asigurarea transparenței actului juridic, de modificat cu principiul 

asigurarea transparenței și previzibilității actului juridic. 

Corespunzător  de indicat acest principiu, asigurarea transparenței și 

previzibilității actului juridic, în tot textul proiectului al Strategiei și în 

Planul de acțiuni.    

Comentariu. Interpretarea și aplicarea uniformă a legislației este o obligație 

legală a judecătorilor, sarcină care este prevăzută și în proiectul  Strategiei. În acest 

scop  în Planul de acțiune de implementare, la pct.2.3 al Obiectivului Îmbunătățirea 

calității actelor judecătorești și uniformizarea practicii judiciare se prevede 

elaborarea de către Curtea Supremă de Justiție, în calitate de ultim for de control, a 

fișelor tematice privind jurisprudența sa pe diferite domenii și actualizarea în mod 

sistematic a acestora pentru a reflecta evoluțiile în jurisprudență, similar practicilor 

Curții Europene a Drepturilor Omului .  

Interpretarea și aplicarea uniformă a legislației asigură încrederea cetățenilor 

în actul de justiție și echivalează, în cele din urmă, cu încrederea în instituțiile 

statului. 

Rezultatul uniformizării practicii judecătorești exprimă previzibilitatea 

actului juridic și are ca scop să permită oricărei persoane să își corecteze conduita şi 

să fie capabilă ca în circumstanțe asemănătoare și cu reglementări legale aplicabile 

la aceiași situație, să prevadă, într-o măsură rezonabilă, eventualitatea  unei soluții 

în hotărâri penale (civile) împotriva sa. 
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2. Obiectivul 2.2 – Consolidarea autoadministrării, independenței și 

responsabilității profesiilor conexe justiției, a-l completa cu următoarele 

subiecte:  

a) A institui specializarea avocaților și a mediatorilor pe anumite domenii.   

Comentariu. Calitatea actului juridic este dependentă și de asistența juridică 

calificată acordată de avocat în fața instanțelor de judecată şi a altor organe de 

jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților şi instituțiilor publice.  

Avocații au o formare juridică generală, iar complexitatea tot mai mare a 

aspectelor de drept, generată de evoluția societății, impune specializarea acestora pe 

diferite ramuri de drept (drept comercial, drept civil, drept penal, drept fiscal etc) 

sau pe categorii de activități. Or, statul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor 

juridice în măsura în care persoana nu va obține satisfacție efectivă din partea 

instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile sale 

(prin prisma accesului liber la justiție, consacrat în art. 20 din Constituție). 

Oportunitatea specializării a avocaților este dictată și de faptul că în 

majoritatea instanțelor de judecată activează judecători sau complete specializate. 

Acest obiectiv va permite accederea în profesia de avocați și mediatori a mai 

multor juriști și se va asigura o calitate mai bună a serviciilor juridice. 

 Asigurarea specializării judecătorilor, procurorilor și altor actori este 

prevăzută în Obiectivul 2.3 al Strategiei. Aceste motive impun și specializarea 

mediatorilor. 

 

b) Modificarea Legii cu privire la statul judecătorului prin care  a prevede că 

pot candida la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție persoana 

cu o vechime în muncă efectivă în funcția de judecător de cel puțin  10 ani, 

dintre care cel puțin 3 ani activați la curtea de apel. 

Comentariu. Promovarea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 

trebuie să fie bazată pe cunoștințe, responsabilități și profesionalism. 

Profesionalismul este experiența acumulată de judecător în instanțele de judecată de 

toate nivelele. Cunoștințele obținute de judecător în curtea de apel, juridic vor 

contribui la luarea unor decizii de o mai bună calitate, ceea ce va spori autoritatea 

instanței de recurs. Or, conform competenței Curtea Supremă de Justiție examinează 

recursurile împotriva deciziilor Curților de Apel, astfel este și logic ca judecătorul 

Curții Supreme de Justiție să dispună și de o experiență profesională acumulată la 

curtea de apel. Candidații trebuie să aibă o vechime de muncă efectivă în funcția de 

judecător, întrucât se vor afla într-o poziție neechitabilă în raport cu ai cei candidați, 

care întrunesc condițiile de vechime de muncă, însă efectiv au activat în această 

funcție o perioadă mai scurtă (ex. perioada de timp în care judecătorul a fost 

suspendat din funcții din diferite motive).   

3. Obiectivul 3.1  – Eficientizarea procedurilor în cadrul sectorului justiției,  

de completat cu următoarele subiecte: 

a)  Abrogarea capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă cu privire la 

Medierea judiciară.  
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Comentariu.  Din data implementării (2017), procedura medierii judiciare, nu 

s-a soldat cu obținerea unor rezultate dorite.   

Practica judecătorească demonstrează că în majoritatea cazurilor părțile refuză 

soluționarea litigiului în procedura medierii judiciare.  Datele statistice indică un 

număr mic de tranzacții în raport cu numărul de cauze în care s-a recurs la medierea 

judiciară,  ceea ce denotă o ineficacitate a acestei proceduri. Legislația procedurii 

civile garantează dreptul părților de a încheia o tranzacție de împăcare la orice fază 

a procesului. Din această cauză abrogarea procedurii medierii judiciare va micșora 

cheltuielile și volumul de lucru al judecătorului și al personalului instanței de 

judecată. 

  

b) A institui procedura prealabilă obligatorie de soluționare amiabilă a unor 

categorii de cauze civile - în procedura medierii extrajudiciare. De exemplu 

pe cauzele enumerate în art. 1821  Cod de procedură civilă (ce țin de  

protecția consumatorilor; litigiile de familie; litigiile privind dreptul de 

proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept 

privat; litigiile de muncă; litigiile care rezultă din răspunderea delictuală; 

litigiile succesorale; alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de 

lei.) 

Comentariu. Scopul instituirii unei proceduri prealabile obligatorie de 

soluționare a unor categorii de cauze este ca  litigiul dintre părți să fie rezolvat în-

afara procedurii judiciare. Beneficii vor avea în primul rând părțile litigante deoarece 

medierea  extrajudiciară este relativ neformală, lipsită de complicațiile și durata 

procedurilor juridice legale, cu costuri (financiare si de timp) incomparabil mai mici 

fața de procedurile judiciare.  Această procedură simțitor ar micșora numărul de 

acțiuni în instanțele de judecată, respectiv și volumul de lucru al judecătorilor și 

personalului instanțelor de judecată. Și nu în ultimul rând, această procedură ar 

forma mai multe locuri noi de muncă. Această practică există în multe țări europene. 

În acest scop este necesar de a dispune specializarea mediatorilor ca și în cazul 

avocaților.   

c) A  modificat procedura de examinare și soluționare a acțiunii în 

  contencios administrativ, din ședință publică – în procedura scrisă.   

Comentariu. Activitatea instanțelor de judecată în procedura contenciosului 

administrativ constă în controlul judecătoresc asupra activității administrative, în 

vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale 

persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile 

statului de drept (art.3 din Codul administrativ). În procesul contenciosului 

administrativ este prevăzută procedura prealabilă obligatorie. În sarcina autorității 

publice intră întocmirea dosarului administrativ care se prezintă instanței de judecată 

concomitent cu referința. Participanții la proces au acces la dosarul instanței de 

judecată și la dosarul administrativ. Documentele și alte probe suplimentare se 

prezintă la faza de pregătire a procesului. Toate aceste circumstanțe fac posibil 

soluționarea acțiunii în contencios administrativ în procedură scrisă. Examinarea 



acțiunii în fond în ședință publică poate avea loc în cazul în care participanții la 

proces vor conveni de comun acord asupra acestei proceduri cât și în cazul când 

judecătorul  apreciază acest fapt ca fiind necesar. 

d) Modificarea procedurii de examinarea a cauzelor civile în instanța de  

recurs prin asigurarea publicității ședințelor de judecată. 

 

Comentariu. Recursul este o cale ordinară de atac.  Părțile procesului civil au 

dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. În prezent ședințele 

instanței de recurs au loc fără citarea părților. În situația dată partea care a pierdut 

procesul în ultima instanță, rămâne cu senzația că nu a fost auzită și lipsită de un 

proces echitabil. Din această cauză ele trebuie să aibă dreptul de a participa la 

ședințele de judecată și în instanța de recurs, ca și în celelalte instanțe de judecată 

ierarhic inferioare. 

 

e) A abroga dispoziția legii prevăzută la lit.b) al art.445 din Codul de 

procedură civilă care prevede că instanța după ce judecă recursul este în drept 

să admită recursul şi să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel şi 

hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre. 

 

Comentariu.  Prin faptul că  instanță de recurs este în drept să pronunțe  

o hotărâre nouă, aceste acțiuni ale instanței încalcă dreptul părții care a pierdut 

procesul la  o cale de atac eficientă. Or, hotărârea nouă pronunțată de instanța de 

recurs devine irevocabilă de la pronunțare iar partea este lipsită de dreptul la atac,  

respectiv de a-i fi verificată legalitatea acestei hotărâri de o instanță superioară. 

 

c) A completa Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală cu 

dispozițiile privind încheierea interlocutorie a instanței de judecată. 

     Comentariu. Încheierea interlocutorie se va emite în procesul de judecare 

al apelului sau a recursului, cu privire la fapte de încălcare a legalității şi a drepturilor 

omului, odată cu pronunțarea unei decizii de casare a hotărârii emisă de o instanță 

ierarhic inferioară. Acest aspect va disciplina și responsabiliza judecătorul la 

emiterea actului juridic, atât al acelui care a casat hotărârea cât și al acelui a cărui 

hotărâre a fost casată. 

În concluzie, considerăm că obiectivele propuse vor contribui la crearea unui 

sistem judiciar eficient, transparent, modern adaptat cerințelor societății și care să 

răspundă provocărilor viitorului.   

 Prin dispoziția Președintelui Judecătoriei Strășeni nr.1 din 21.01.2020, 

judecătorul Judecătoriei Strășeni, sediul Călărași, Valeriu ARHIP, a fost desemnat 

persoana responsabilă care va fi antrenată în procesul de discuții ulterioare asupra 

proiectelor respective. 

Președintele Judecătoriei Strășeni                                        Sergiu OSOIANU  

Executor judecătorul Valeriu ARHIP 


