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I. INTRODUCERE 

 

Consorțiul care include Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Centrul pentru 

Cooperare Juridică Internațională (CILC) și GIP Cooperare Juridică Internațională (JCI) - denumit în 

continuare "Consorțiul") a câștigat licitația pentru Sporirea Eficienței, Responsabilității și Transparenței 

Instanțelor Judecătorești din Moldova (Proiectul ATRECO). Partenerii Consorțiului Proiectului ATRECO, 

CILC si JCI sunt puternic legate de sectorul justiției din țările lor - Olanda și Franța - și au acces la experți 

de nivel înalt de la diferite instituții judiciare care pot oferi cunoștințe directe și expertiză pentru 

autoritățile moldovenești în domeniile lor de specialitate. Cadrul instituțional puternic va contribui la 

abordarea oricărei necesități specifice de sprijin, în timp ce cadrele diferite ale țărilor celor trei parteneri 

ai Consorțiului vor oferi o gamă de practici și perspective de care vor putea beneficia partenerii 

moldoveni. În cele din urmă, Consorțiul este conștient de faptul că reformele din sectorul justiției 

constituie unul dintre cele mai complicate domenii de reformă. O schimbare pozitivă reală în sistemul de 

administrare a justiției poate fi realizată doar printr-o îmbunătățire semnificativă a mentalității care să 

însoțească schimbările statutare și instituționale. Astfel, Proiectul ATRECO este conceput pentru a 

contribui la implementarea anumitor părți ale Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției și a Planului 

de Acțiune 2011-2016 al Republicii Moldova, având obiectivul fundamental general de a construi un 

sector al justiției accesibil, eficient, independent, transparent și profesional, și obiectivul special de a 

spori eficiența, imparțialitatea, responsabilitatea și transparența instanțelor judecătorești din Republica 

Moldova.  

Proiectul a fost solicitat de către unul dintre principalii beneficiari, și anume Ministerul Justiției, pentru a 

contribui la implementarea activităților din "lista de priorități pentru asistență externă" a Ministerului. 

Acest document enumeră activitățile care, în conformitate cu SRSJ sunt necesare sau neîndeplinite și 

care, din diferite motive, nu pot fi implementate fără sprijin extern. Ținând cont de faptul că proiectul a 

făcut deja un raport cu privire la îmbunătățirea posibilă în domeniul căilor de atac în cauzele penale, s-a 

decis că Proiectul ATRECO va prelua exercitarea "1.2.5. p. 2 Monitorizarea Implimentării Modificărilor 

Legislative privind Folosirea Căilor de Atac" din SRSJ. 

Tabelul de implementare a SRSJ existente actualizat de Guvern prevede că acțiunea respectivă ar fi 

trebuit să fie efectuată în 2012 (semestrele III și IV) - 2016 (semestrul IV).1 În conformitate cu Raportul 

grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului I al Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiției2, această acțiune este raportată ca Neimplementată, din cauza lipsei de 

resurse financiare. 

                                                           
1 2013 Raportul Anual privind Implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, versiunea în formă de tabel 
în limba română,http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2014/RAPORT_2013.pdf 
2Raportul este disponibil aici: 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Raportul_anual_al_Pilonului_I_pentru_anul_2015_1.pdf 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2014/RAPORT_2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Raportul_anual_al_Pilonului_I_pentru_anul_2015_1.pdf
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Acest raport oferă o evaluare a implementării domeniului de intervenție 1.2.5. p. 2 - al Strategiei și 

Planului de Acțiune de Reformare a Sectorului Justiției al Republicii Moldova 2011-2016 (denumită în 

continuare "Strategia3" și "Planul de Acțiune4"). 

Evaluarea implementării domeniului de intervenție 1.2.5 p.2 conform Pilonului I al Strategiei și Planului 

de Acțiune are următoarele obiective: 

a. Identificarea modificărilor legislative privind exercitarea căilor de apel elaborate și adoptate; 

b. Stabilirea faptului dacă sistemul căilor de atac și competențele au fost revizuite și implementate; 

c. Identificarea nivelului de îmbunătățire și eficiență a dreptului procesual atins prin revizuirea 

sistemului căilor de atac, repartizarea competențelor între instanțe de-a lungul axei orizontale și 

prin simplificarea și clarificarea sistemului căilor de atac. 

Procesul de evaluare a inclus cercetare documentară și evaluare concentrate pe selectarea legislației 

relevante, studii și documente stategice. Documentele juridice au fost studiate și analizate. Acestea au 

inclus legislația relevantă a Republicii Moldova, Strategia și Planul de Acțiune, diverse documente 

strategice și recomandări, studii ale diferitor organizații ale societății civile și ale autorităților 

moldovenești, recomandări ale Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova. 

 

 

                                                           
3 Strategia a fost publicată ca anexă la Legea privind Aprobarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 nr. 231 din 25.11.2011 
4 Planul de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 6 din 25.11.2011 
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III. ANALIZA MODIFICĂRII FOLOSIRII CĂILOR DE ATAC  

 

 

Modificările legislative privind căile de atac în procedurile judiciare au vizat două legi fundamentale 
pentru sistemul juridic din Republica Moldova: CPC și CPP. Modificări importante ale căilor de atac: apel, 
recurs și revizuire, au fost introduse în principal în conținutul CPC, în timp ce modificările CPP au vizat, în 
special, doar calea de atac - recurs în anulare. 
 
Principala restructurare conceptuală care a vizat ambele coduri a fost de a exclude competența curților 
de apel de a examina cauzele penale și civile ca primă instanță, curțile de apel fiind învestite cu 
competența exclusivă de a examina apelul și, după caz, recursul. Cu toate acestea, atât în procedurile 
civile, cât și în procedurile penale, acestea au păstrat unele competențe ale curților de apel ca curți de 
primă instanță (în cazurile de insolvență privind procedura civilă și examinarea cauzelor privind 
infracțiunile comise de către Președintele Republicii Moldova în procedurile penale). 
 
Modificările abordate în acest Capitol fac parte din pachetul de legi care au schimbat într-o manieră 
structurală și consecventă majoritatea normelor de procedură penală și civilă. Ambele legi (Legea 
66/2012 și Legea 155/2012) au fost adoptate în 2012 și au început să fie implementate până la sfârșitul 
anului respectiv: modificările aduse CPP - în octombrie 2012 și modificările aduse CPC - în decembrie 
2012. În ceea ce privește CPP nu au existat neconcordanțe majore, dar în ceea ce privește CPC 
implementarea noilor norme a fost marcată de incertitudini și neconcordanțe în legătură cu întârzierea 
în promovarea și adoptarea cadrului legislativ respectiv, în mod implicit legile care conțineau referințe la 
normele de procedură civilă5. 
 
Acest Capitol oferă o analiză a elaborării acestor norme pentru fiecare dintre codurile vizate din 
următoarea perspectivă: necesitatea modificării căilor de atac (în conformitate cu argumentele 
autorului formează nota explicativă)6; normele modificate, scopul autorilor și amploarea modificărilor în 
practică, inclusiv datele statistice (când a fost posibil să se identifice). 
 

III. 1 Codul de Procedură CIvilă 

 

III.1.1.Reformarea Curții de Apel 

 
După cum s-a arătat mai sus, în conformitate cu noile modificări, curțile de apel au competența exclusivă 
de a examina în calitate de curte de apel apelurile împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate de curțile 
de primă instanță, cu excepția cazurilor de insolvență, examinate în calitate de primă instanță (curte de 
primă instanță). 
 

                                                           
5http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/09/Studiu-reforma-justitiei-web.pdf , pag. 47 
6Notele explicative la proiectele de legi au fost oferite de către reprezentanții MJ. 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/09/Studiu-reforma-justitiei-web.pdf
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În esență, curtea de apel în CPC nu a suferit modificări semnificative, cea mai proeminentă referindu-se la 
limitarea cazurilor de restituire a cauzelor spre reexaminare la curtea de primă instanță (modificări în art. 
376 și 385 din CPC). 
 
Până la 1 decembrie 2012, cauzele civile puteau fi trimise spre reexaminare atât de către CSJ, cât și de 
către curțile de apel. Prin Legea 155/2012, art. 385 din CPC a fost modificat și posibilitățile curții de apel 
de a trimite cauzele spre reexaminare au fost limitate la doar două cazuri: în cazul în care competența a 
fost încălcată și în cazul în care curtea a decis cu privire la drepturile persoanelor care nu au participat la 
proces. Curtea de apel, de asemenea,  poate trimite o cauză spre reexaminare în cazul în care procedura 
de citare a fost încălcată și în cazul în care părțile solicită trimiterea cauzei spre reexaminare. Prin 
aceeași lege, dreptul CSJ de a trimite cauzele civile spre reexaminare curții de primă instanță, de 
asemenea, a fost limitat. CSJ poate trimite o cauză spre reexaminare curții de prima instanță numai în 
cazurile în care curțile de apel pot face același lucru. 
 
Nota explicativă la proiectul de lege prevede următoarele motive pentru modificările de funcționare: 
"Conform art. 373, curtea de apel verifică în limitele apelului și obiecțiile prezentate în prima instanță, 
legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește stabilirea faptelor și aplicarea legii în prima 
instanță. Curtea de apel nu este obligată să respecte temeiul apelului în ceea ce privește legalitatea 
deciziei primei instanțe, dar trebuie să verifice legalitatea hotărârii în totalitate. 
 
Apelul, fiind o cale de atac devolutivă care permite continuarea examinării cauzei în esență, prin proiectul 
de lege se propune limitarea cazurilor de restituire a cauzelor spre reexaminare de către curtea de primă 
instanță. 
 
În prezent, conform art. 385 alin. (1) lit. d), curtea de apel va admite apelul și va anula în totalitate sau în 
parte hotărârea primei instanțe, trimițînd cauza spre reexaminare în prima instanță, în toate cazurile în 
care se constată o încălcare sau aplicarea eronată a normelor procedurale menționate în art. 388. În urma 
modificărilor aduse art. 385, restituirea cauzelor spre reexaminare se limitează la următoarele cazuri: 
 
1) Instanța de judecată a soluționat problema privind drepturile persoanelor neimplicate în proces; 
2) Cauza a fost examinată cu încălcarea competenței teritoriale. 
 
Pentru temeiul prevăzut în art. 388 alin. (1) lit. b) și anume - cauza a fost examinată fără un participant la 
proces care nu a fost citat și informat despre locul, data și ora ședinței de judecată, la cererea 
participanților la proces, curtea de apel poate restitui cauza pentru rejudecare în prima instanta ". 
 
De asemenea, promotorii proiectului de lege de modificare a CPC au arătat în Nota Explicativă impactul 
modificărilor propuse. Așteptările autorilor sunt punctual evidențiate în textul de mai jos, care reflectă 
constatările lor cu privire la nivelul la care vor ajunge (atunci când a fost posibil de estimat). 
 

1. Excluderea abuzurilor nejustificate de restituire a cauzei spre reexaminare în prima instanță 
 

Până la 1 decembrie 2012, cauzele civile puteau fi trimise spre reexaminare atât de către CSJ, cât și de 
către curțile de apel. Prin Legea 155/2012, art. 385 din CPC a fost modificat și posibilitățile curții de apel 
de a trimite cauzele spre reexaminare au fost limitate la doar două cazuri: în cazul în care competența a 
fost încălcată și în cazul în care curtea a decis cu privire la drepturile persoanelor care nu au participat la 
proces. Curtea de apel, de asemenea,  poate trimite o cauză spre reexaminare în cazul în care procedura 
de citare a fost încălcată și în cazul în care părțile solicită trimiterea cauzei spre reexaminare. Prin 
aceeași lege, dreptul CSJ de a trimite cauzele civile spre reexaminare curții de primă instanță, de 
asemenea, a fost limitat. CSJ poate trimite o cauză spre reexaminare curții de prima instanță numai în 
cazurile în care curțile de apel pot face același lucru. 
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Statisticile furnizate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în Raportul privind "Executarea 
Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova: 2013-2014"7 arată că în 
perioada 2012-2014, Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al CSJ a trimis spre 
reexaminare aproximativ 35% din cauzele civile, atunci când recursul împotriva hotărârilor judecătorești 
a fost admis. În anul 2009 acest coeficient a reprezentat 53%, ceea ce este cu 18% mai puțin decât cu 
cinci ani în urmă. Scăderea numărului de cauze trimise spre reexaminare a fost constantă în perioada 
2012-2014. În această perioadă, rata recursurilor împotriva hotărârilor civile care au fost admise, de 
asemenea, a fost în scădere. 
 

Metodologia de redactare a acestui raport nu identifică gradul de realizare a acestui scop. Nu există 
criterii obiective de evaluare, deoarece aprecierea faptului dacă restituirea cauzelor de către curțile de 
apel spre reexaminare în prima instanță a fost sau nu abuzivă implică o anumită subiectivitate. Mai mult 
decât atât, trebuie remarcat faptul că nici unul dintre modulele utilizate pentru generalizarea și 
sistematizarea informației privind activitatea instanței, utilizate de către Ministerul Justiției8, precum și 
de către CSM9, nu permit urmărirea acestui aspect (numărul de cauze restituite de către curțile de apel 
în prima instanță și temeiurile juridice pentru restituire). În consecință, identificarea unor statistici 
fiabile este imposibilă și este dificil de determinat dacă impactul așteptat a fost obținut. 

 
În cazul în care se va considera important să se evalueze anume acest impact al schimbărilor în 2012, va 
fi oportun ca rapoartele statistice elaborate și sintetizate de către instituțiile menționate mai sus să 
conțină o secțiune specială dedicată acestui aspect: numărul cauzelor restituite și temeiurile juridice 
pentru restituire în prima instanță. În plus, este important să se efectueze o cercetare calitativă prin 
sondaje reprezentative, interviuri, pe baza liniilor directoare privind intervievarea în mod explicit în 
rândul judecătorilor (atât în curțile de primă instanță, precum și în curțile de apel) și avocaților, care ar 
permite crearea unei imagini mai clare a efectelor modificărilor. 
 

2. Asigurarea unui termen rezonabil pentru examinarea cauzelor civile. 
 

Rapoartele statistice privind activitatea instanțelor, disponibile pe site-urile web ale CSM și MJ, nu 
conțin o secțiune separată care să arate termenul pentru examinarea cauzelor, de la curtea de primă 
instanță la CSJ. Pe site-ul MJ sunt disponibile doar statistici cu privire la durata examinărilor cauzelor în 
curțile de primă instanță. Cu toate acestea, date privind durata procedurilor judiciare pot fi identificate 
în Raportul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ). Astfel, unul dintre criteriile de evaluare 
a eficienței sistemelor judiciare europene, pe lângă rata de finalizare a cauzelor naționale, este durata 
procedurilor. Cele mai recente date disponibile ale evaluării CEPEJ arată că media calculată în zile pentru 
finalizarea cauzelor civile în Moldova este de 106 zile (date colectate în 2012) 10. 
 
Conform Raportului CRJM privind "Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către 
Republica Moldova: 2013-2014"11, în general, Republica Moldova nu a avut și nu are probleme sistemice 
cu durata procedurilor judiciare. Examinarea cauzelor de lungă durată reprezintă o excepție. Astfel, atât 
în cauzele civile, cât și în cele penale, prima ședință de judecată are loc peste maximum șase săptămâni 
de la sesizarea instanței. Examinarea unei cauze de complexitate medie de toate cele trei niveluri de 
jurisdicție (prima instanță, curtea de apel și curtea de casație) nu durează mai mult de 18-24 de luni, 
ceea ce este sub media din țările vest-europene. Dimpotrivă, deoarece judecătorii acordă o atenție 
deosebită termenului de examinare a cauzelor, mulți dintre ei neglijează calitatea muncii lor. În ciuda 
faptului că durata examinării judiciare a unei cauze este în general acceptabilă, problema persistentă a 
sistemului moldovenesc o constituie amânările frecvente ale ședințelor de judecată și practica trimiterii 

                                                           
7 Raportul este disponibil aici: http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/page/2/ 
8 http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56& 
9 http://csm.md/statistica-judiciara.html 
10 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf, pag.198 
11 Raportul este disponibil aici: http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/page/2/ 

http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/page/2/
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&
http://csm.md/statistica-judiciara.html
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/page/2/
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cauzelor spre reexaminare. Acest fapt conduce la examinarea întârziată a cauzelor simple și la 
examinarea superficială a cauzelor complexe. 
 
La momentul redactării prezentului raport nu există alte surse pentru a determina, prin comparație, 
dacă durata medie a examinării cauzelor civile a prevăzut anumite dificultăți sau evoluții. În astfel de 
circumstanțe, este evidentă necesitatea revizuirii metodei statistice de evidență a activității instanțelor 
judecătorești (prima instanță, curtea de apel și curtea de casație), de asemenea, ar trebui să fie inclus 
modulul care va urmări durata procedurilor, și nu doar rata de finalizare a cauzelor. 
 
 
 

 
3.  Motivarea participanților la proces de a-și apăra drepturile cu bună-credință. 

 
Acest impact, de asemenea, nu poate fi evaluat, deoarece presupune efectuarea cercetărilor la fața 
locului, care pot fi obținute numai prin colectarea datelor calitative (sondaje, interviuri etc.), care 
depășesc termenul și metodologia de realizare a acestui raport. ????????????  

 
4. Asigurarea unui echilibru între volumul de muncă al primei instanțe și al curților de apel, ca 

urmare a modificărilor competenței materiale 
 

Datele statistice12 arată următoarea evoluție a volumului de muncă pe instanță începând cu anul 2013 și 
până la sfârșitul anului 2015. 

 
 

Anul Volumul de muncă 
Curțile de primă 

instanță 

Volumul de 
muncă 

Curțile de apel 

2012 234600 30072 

2013 184793 29171 

2014 186478 32538 

2015 198566 37053 

Pe baza datelor prezentate în tabel se poate 
observa că, atât în cazul curților de primă 
instanță, cât și al curților de apel, volumul lor 
de muncă pentru perioada 2012-2015 este în 
creștere. În același timp, se poate observa că, 
din cauza modificărilor procedurale din 2012, 
nu au existat discrepanțe semnificative între 
volumul de muncă al curților de primă instanță 
și al curților de apel, fiind astfel asigurat un 
echilibru între volumul de muncă al curților de 
primă instanță și al curților de apel. 

 
În încheierea acestei secțiuni, constatăm că normele necesare pentru reformarea curții de apel au fost 
implementate în mod efficient și și-au produs parțial efectul. Nu există date statistice din sondaje, studii, 
cercetări care să arate inoportunitatea reformelor efectuate. 

 

III.1.2. Reformarea Curții de Casație 

 
1. Excluderea recursului împotriva hotărârilor conform Secțiunii 1. 

 
Ca urmare a modificărilor introduse prin Legea 155/2012, recursul a fost exclus în conformitate cu 
Secțiunea 1 (recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea apelului). 
Necesitatea excluderii a fost motivată de faptul că "recursul (Secțiunea 1) este un remediu parțial similar 
apelului, cu unele excepții, printre care se poate menționa că părțile pot prezenta ca mijloc de probă 
numai documente și că în unele cazuri, instanța competentă este Curtea Supremă de Justiție. [...] 
Această cale de atac se exercită în principal împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de către 

                                                           
12Report of SCM is available here:http://csm.md/files/Hotaririle/2016/06/134-6.pdf (pag.71) 

http://csm.md/files/Hotaririle/2016/06/134-6.pdf
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curțile de apel. [...] și cu condiția că curțile de apel nu vor examina cauzele în calitate de curte de primă 
instanță". 
 
Modificările respective au început să fie implementate în decembrie 2012. Nu există studii sau date 
statistice care să arate prezența unor deficiențe și neconcordanțe în aplicarea acestor norme, în special 
având în vedere faptul că excluderea recursului conform Secțiunii 1 a fost inevitabilă odată cu 
excluderea competenței curților de apel de a evolua ca curte de primă instanță. Anumite neconcordanțe 
detectate în stadiul incipient al aplicării acestor norme au fost eliminate prin emiterea a două 
Recomandări ale CSJ: nr. 9 și nr. 24 privind implementarea normelor de procedură civilă și privind 
implementarea Legii 155/2012. 13 

 
 

2. Reformarea recursului conform Secțiunii 2. 
 
În conformitate cu noile modificări introduse în CPC prin Legea 155/2012, recursul conform Secțiunii 2 a 
fost reformat stabilindu-se în art. 429 că "pot fi atacate cu recurs deciziile curților de apel ca instanțe de 
apel, precum și hotărârile curților de apel în procedurile de insolvență". 
 
De asemenea, această reformă include două elemente novice: 

 Procedura scrisă în fața CSJ; 

 Consolidarea procedurii de admisibilitate în fața CSJ. 
 

Necesitatea acestor modificări a fost motivată de faptul că "curtea de casație examinează numai 
probleme de drept, ci nu probleme de fapt [...] Legislația altor țări, și anume a Greciei, Franței, Irlandei, 
Estoniei, Statelor Unite ale Americii, Danemarcii permite instanței superioare să organizeze numai forma 
scrisă a procedurilor fără participarea obligatorie a părților; [...] Procedura de efectuare a actelor 
procedurale în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului prevede că părțile se pot adresa Curții 
numai cu cerere scrisă și pot prezenta Grefierului toate documentele complementare. Procesul are loc 
în fața Curții în scris și numai dacă este necesar, prin decizia judecătorilor, pot participa părțile. [...] 
Consolidarea "admisibilității recursului" presupune stabilirea unor criterii clare și complete de 
admisibilitate. Inadmisibilitatea cererii de recurs va fi decisă de către un complet format din 3 judecători 
în unanimitate, printr-o decizie motivată, care va fi comunicată părților și va fi plasată pe site-ul web al 
CSJ. În conformitate cu noile modificări operate la prezentul capitol, recursul admisibil va fi examinat de 
același complet care a decis cu privire la admisibilitate [...] Prin micșorarea completului care examinează 
temeinicia recursului de la 5 la 3 judecători, ar fi posibil de optimizat activitatea CSJ și de minimizat 
cazurile de incapacitate a judecătorilor de a participa la examinarea unei cauze, ca urmare a participării 
anterioare. Recursul va fi examinat în termen de 6 luni de la data depunerii sale". 
 
Impactul dorit a fost: 

 Asigurarea unui mecanism eficient de standardizare a practicii judiciare; 

 Optimizarea pierderilor de timp și resurse atât pentru instanța de judecată, cât și pentru 
participanți. 

 
Această reformă a fost una dintre cele mai profunde întrucât a schimbat în mod substanțial modul de 
adresare către CSJ. Ca și în cazul altor reforme privind căile de atac, nu există sondaje sau studii 
relevante care să demonstreze eficacitatea sau ineficacitatea acestei reforme. 
 

                                                           
13Recomandările sunt disponibile aici: http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=24; 
http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=41 

http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=24
http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=41
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Cele mai recente date statistice din Raportul de Activitate al CSJ pentru 201514 arată că erau 9472 de 
cauze pendinte (din toate categoriile) pe rolul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ 
al CSJ, din acestea au fost examinate 8798 cauze sau 93%, numărul de cauze nesoluționate constituind 
674 de cauze sau 7%. În aceeași perioadă a anului 2014, din 10216 cauze pendinte, Colegiul Civil, 
Comercial şi de Contencios Administrativ al CSJ a judecat 9533 cauze sau 93,3%, cauzele nesoluționate 
constituind 683 de cauze sau 6,7%. În acest fel, în 2015 s-a înregistrat o scădere a numărului de cauze 
pendinte de 744 de cauze sau 7%. 
 
Ar trebui remarcat faptul că unul dintre obiectivele reformei stabilite mai sus a fost consolidarea 
activității CSJ orientate spre armonizarea practicii judiciare. Potrivit informațiilor disponibile, este 
evident că această activitate a fost intensificată după 2012, odată cu efectuarea reformelor enunțate, 
inclusiv a reformei căilor de atac. Conform documentului analitic al Centrului de Resurse Juridice din 
Moldova (CRJM) "Creșterea retroactivă a taxelor vamale - este o practică judiciară uniformă în acest 
domeniu?"15 lansat în noiembrie 2015: "Începând cu anul 2012, CSJ a devenit mai activă în eforturile sale 
de a armoniza practica judiciară. Până la 1 noiembrie 2015, CSJ a adoptat mai mult de 30 de decizii ale 
Plenului, mai mult de 80 de recomandări și mai mult de 30 de avize cu privire la aplicarea legii. În plus, 
motorul de căutare pentru căutarea jurisprudenței relevante de pe site-ul web al CSJ a fost îmbunătățit. 
În documentul citat, autorii au încercat să determine uniformitatea practicii judiciare într-un domeniu 
îngust - metoda de calcul al taxelor vamale. Acest studiu de caz elaborat de CRJM a arătat că "Practica 
CSJ privind implementarea Recomandării sale [...] este foarte inconsecventă și nu există nici o prevalență 
clară a unei sau altei poziții [...] nu s-a observat nici o tendință de a consolida poziția exprimată de 
Recomandarea CSJ. Dimpotrivă, în una din deciziile adoptate în iunie 2015, Curtea Supremă a remarcat 
că o altă practică diametral opusă celei sugerate de Recomandarea nr. 65 a fost deja stabilită, fără 
anularea Recomandării nr. 65. [. ..] Astfel de practici nu pot duce la o practică judiciară uniformă, nici în 
instanțele inferioare, nici în CSJ. Acest lucru poate duce la pierderea încrederii în justiție." 
 
Spre deosebire de constatările prezentate mai sus, într-un alt document analitic privind uniformitatea 
practicii judiciare în pedepsirea cazurilor de corupție lansate în decembrie 2015, CRJM16 menţionează că 
"CSJ poate unifica în mod eficient și într-un timp scurt propria jurisprudență. În acest sens, voința sinceră 
poate fi mai productivă decât schimbările sau mecanismele legislative create în plus. [...] " 
 
În ceea ce privește obiectivul legat de optimizarea pierderilor de timp și resurse, odată cu introducerea 
procedurii scrise și consolidarea instituției admisibilității în fața CSJ, acestea par a fi dificil de măsurat în 
absența unor cercetări calitative aprofundate. O astfel de cercetare ar trebui elaborată pe baza unei 
metodologii complexe care implică indicatori cantitativi și calitativi precişi, cercetări de teren și la faţa 
locului etc. 
 
Pentru a asigura aplicabilitatea normelor prin care a fost reformat recursul, au fost întreprinse 
majoritatea acțiunilor necesare: 
• Pentru a explica modul de implementare a noilor prevederi ale CPC, CSJ a adoptat Recomandări și 
avize consultative; 
• Pentru a implementa normele CSJ (inclusiv deciziile privind completele de admisibilitate etc.), au fost 
adoptate regulamente de organizare internă; 
• Deficienţa atestată o reprezintă întârzierea aprobării ajustărilor normative la cadrul legislativ aplicabil, 
care a cauzat unele neconcordanțe în procesul de implementare a noilor norme, care au fost soluționate 
în mod provizoriu de Recomandările Explicative ale CSJ; 
• Modulele statistice de evidență a activității instanțelor de judecată nu au fost pe deplin legate de noile 
norme și impactul urmărit de acestea nu poate fi identificat în mod clar. 

                                                           
14Raportul este disponibil aici: http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=122 
15Raportul este disponibil aici: http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/11/CRJM-DA-Plati-vamale-2015-11-12.pdf 
16http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/12/CRJM-DA-Sanct-cazuri-coruptie-23.12.2015.pdf 

http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=122
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/11/CRJM-DA-Plati-vamale-2015-11-12.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/12/CRJM-DA-Sanct-cazuri-coruptie-23.12.2015.pdf
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Cu toate acestea, în ciuda faptului că constituie unul dintre obiectivele declarate ale reformei căilor de 
atac, asigurarea uniformităţii practicii judiciare rămâne o provocare pentru CSJ și în prezent se pare că 
nu poate fi realizată în totalitate, persistând o serie de inadvertenţe în acest domeniu. 
 
 

III.1.3. Reformarea Curţii de Revizuire 

 

Calea de atac – revizuirea a fost modificată în conformitate cu Legea 155/2012 pentru precizarea 
suplimentară a temeiurilor menționate în art. 449 din CPC. Unul dintre temeiurile pentru această 
schimbare, în conformitate cu nota explicativă, a fost "pentru a preveni destabilizarea raporturilor 
juridice abuzive". ??? 
 
Astfel, prin Legea 155/2012, toate circumstanțele anterioare de la lit. a), lit. d), lit. e), care ar putea 
constitui un motiv de revizuire au fost comasate fiind formulată lit. a), potrivit căreia revizuirea intervine 
în cazul în care "s-a constatat, prin sentință penală irevocabilă, comiterea infracțiunii în legătură cu 
judecarea cauzei". De asemenea, lit. c) a fost exclusă din considerentul că descoperirea unor noi 
documente probatorii într-o serie de circumstanțe care nu depind de voința participantului la proces 
este inclusă în conținutul lit. b) oferind temei pentru revizuirea situației în care au devenit cunoscute 
anumite circumstanțe sau fapte, care nu au fost cunoscute anterior. 
 
Scopul modificării respective a fost de "a asigura respectarea principiului res judicata (principiului 
autorității de lucru judecat), și anume principiul caracterului definitiv al hotărârilor." 
 
Conform Raportului de Activitate al CSJ în 201517, s-au înregistrat în total - 669 de cauze pentru 
revizuire, dintre care - 623 cauze primite în 2015, iar restul în 2014 - 46 de cauze. Din numărul total de 
cauze au fost examinate 631 de cauze (94,3%), dintre care 582 (92%) au fost respinse ca inadmisibile, 34 
de cereri (5,6%) au fost admise, 15 cereri (24%) au fost retrase. Se observă o scădere a numărului de 
cauze înregistrate ale acestei categorii cu 86 de cauze sau 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. 
 
Temeiurile pentru admiterea cererilor de revizuire au fost următoarele: 
• Art. 449 lit. b) din CPC (au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei care nu 
au fost și nu au putut fi cunoscute persoanei care a depus cererea de revizuire, dacă acesta dovedește 
că a întreprins toate măsurile necesare pentru a afla circumstanțele și faptele esențiale în timpul 
judecării anteriare a cauzei) - 14 cauze.; 
• Art. 449 lit. c) din CPC (instanța a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost 
implicate în proces) - 4 cauze; 
• Art. 449 lit. a) din CPC (s-a constat prin sentință penală irevocabilă, comiterea unei infracțiuni în 
legătură cu cauza care să judecă) - 3 cauze; 
• Art. 449 lit. h) din CPC (Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărâre, sau 
Guvernul a recunoscut, printr-o declarație, o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale care 
poate fi remediată, cel puțin parțial, prin anularea hotărârii pronunțate de instanța de judecată 
națională) - 3 cauze. 
 
În raportul CSJ s-a menționat că: "numărul limitat de cereri acceptate pentru revizuire este justificat de 
dispozițiile Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, în 
special, prin respectarea principiului res judicata (principiului autorității de lucru judecat), și anume a 
principiului caracterului definitiv al hotărârilor judecătorești. " 

 

                                                           
17http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=122 

http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=122
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Referindu-ne la impactul acestor reforme, nu există studii, sondaje, cercetări dedicate în mod specific 
evaluării eficacității acestora. 
 
În 2014, a fost introdus un nou temei de revizuire, și anume: "e / 1) a fost aplicată o lege declarată 
neconstituțională de către Curtea Constituțională și în timpul ședinței de judecată a fost ridicată 
excepția de neconstituționalitate, iar instanța de judecată sau CSJ a respins cererea de a sesiza Curtea 
Constituțională sau din decizia Curții Constituționale rezultă că a fost încălcat un drept garantat de 
Constituție sau de tratatele internaționale privind drepturile omului." 
 
 

III.1.4 Noi intenții privind reformarea căilor de atac în procedurile civile. 

  
În vara anului 2015, Centrul pentru Reformă în Sistemului Judecătoresc (un grup de judecători care au 
lucrat sub auspiciile CSJ) a inițiat un nou val de reforme, inclusiv în ceea ce privește căile de atac în 
procedurile civile. 
 
În conformitate cu nota explicativă a proiectului inițiat de Centru: "Practica examinării cauzelor în ultimii 
2 ani și jumătate, după intrarea în vigoare la 30 noiembrie 2012 a Legii nr. 155 din 5 iulie 2012 privind 
Modificarea și Completarea CPC, demonstrează necesitatea reintroducerii recursului conform Secțiunii I 
împotriva deciziilor curților de apel ca primă instanță, deoarece, având în vedere necesitatea de a 
examina temeinicia lor în două niveluri de jurisdicție, recursurile împotriva hotărârilor curților de apel nu 
trec procedura de admisibilitate, fiind examinate de completul de 5 judecători; și în timp ce 
admisibilitatea cererilor de recurs împotriva deciziilor curților de apel ca primă instanță lipsește, nu 
există nici un sens legal să continue examinarea lor într-un complet extins, fiind oportună examinarea 
cauzei în recurs în cadrul formațiunii jurisdicționale compuse din trei judecători. Mai mult decât atât, la 
examinarea cererilor de recurs împotriva deciziilor care prin lege nu sunt supuse căilor de atac 
(Secțiunea 1), curtea de casație va verifica atât legalitatea, cât și temeinicia hotărârii primei instanțe de 
judecată, ceea ce este inacceptabil în Secțiunea II. Drept urmare a introducerii modificărilor propuse, se 
va spori eficiența actului de justiție printr-o examinare mai rapidă a acestor categorii de cauze civile, 
totodată, se va reduce volumul de muncă pentru curțile de apel, deoarece în curțile de casație, în 
conformitate cu Secțiunea I, cauzele civile vor fi examinate fără notificarea participanților cu privire la 
proces și fără întocmirea procesului-verbal al ședinței. Activitatea CSJ privind această categorie de cauze 
va fi mai eficientă și operativă din motiv că va duce la termene mai mici și că este mai simplu de 
organizat crearea unui complet format din 3 judecători decât a unui complet format din cinci 
judecători". 
 
În prezent, proiectul de lege respectiv a fost prezentat MJ pentru a asigura promovarea acestuia în 
cadrul procedurii legislative ordinare. 
 

III.2 Codul de Procedura Penală 

 
Codul de Procedură Penală s-a concentrat mai puțin pe restructurarea căilor de atac. În nota explicativă la 
Legea 66/2012 s-a făcut referire la reformarea recursului în anulare în calitate de cale extraordinară de 
atac. 
 
Conform notei explicative a fost invocat faptul că această cale de atac "afectează în mod direct res 
judicata (autoritatea de lucru judecat) și securitatea juridică. Cu toate acestea, luând în considerare 
diferite circumstanțe, se propune limitarea temeiurilor pentru depunerea unui recurs pentru următoarele 
situații: 
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1) În cazul în care Curtea Constituțională a recunoscut că legea aplicată în cauza respectivă a fost 
neconstituțională; 
2) În cazul în care persoana condamnată a fost extrădată, cu condiția ca unele părți ale pedepsei să fie 
excluse din sentința de condamnare; 
3) În cazul în care următoarele modificări elimină răspunderea penală sau pedeapsa a fost eliminată, sau 
legea prevede o pedeapsă mai indulgentă decât cea care a fost aplicată. " 
 
Cele mai recente date statistice din Raportul de Activitate al CSJ pentru anul 201518  arată că s-au 
înregistrat 192 de cauze în acest sens, inclusiv 20 de cauze nesoluționate din anul 2014. Din numărul total 
de cauze au fost judecate 159 (83%), cauzele nesoluționate constituind 33 de cauze (17%). Din cele 
reflectate, compararea datelor statistice arată o scădere a numărului de cauze înregistrate în aceeași 
perioadă a anului 2014 cu 93 de cauze sau 33%, aceasta fiind tendința din ultimii 2 ani consecutivi. 
 
Până în 2012, curțile de apel nu puteau trimite cauzele penale spre reexaminare. Doar CSJ era 
competentă să trimită cauzele spre reexaminare la curtea de apel. Drept urmare a modificărilor aduse la 
CPP, posibilitățile curții de apel de a trimite cauzele spre reexaminare au fost extinse. Prin urmare, curțile 
de apel pot trimite acum cauzele spre reexaminare, totuși doar în cazul în care pârâtul nu a fost citat, în 
cazul în care pârâtului nu i s-a acordat dreptul la interpret, nu a fost asistat de un avocat sau dispozițiile 
privind incompatibilitatea judecătorilor au fost încălcate (art. 415 alin. 1 p. 3). Recursul împotriva 
sentinței pronunțate de instanța de apel poate fi admis numai în cazul în care se încadrează în temeiurile 
prevăzute de art. 444 din CPP. Se pare că recursul a fost privit de legiuitor ca un remediu în favoarea 
pârâtului (a se vedea art. 444 alin. 2 din CPP), iar curtea de casație nu poate agrava situația acestuia. Din 
acest motiv, CSJ trimite mai multe dosare penale spre reexaminare. 
 
Statisticile oferite de CRJM în Raportul privind "Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor 
Omului de către Republica Moldova: 2013-2014"19 arată că în perioada 2012-2014, CSJ a trimis înapoi 
spre reexaminare mai mult de 70% din recursurile penale care au fost admise. Conform Raportului de 
Activitate al CSJ pentru anul 2011, în 2011, Secția Penală a CSJ a admis recursurile în legătură cu 292 de 
persoane. 198 de cauze (68%) au fost remise pentru reexaminare. În 2014, CSJ a remis pentru 
reexaminare 79,8% din cauzele penale pentru care au fost admise recursurile. Această creștere poate fi 
explicată prin scăderea ponderii recursurilor admise. 
 
CSJ a recunoscut în Decizia Plenului nr. 4 din 21 ianuarie 2013 că practica trimiterii cauzelor spre 
reexaminare se explică în principal prin examinarea slabă a cauzelor de către instanțele inferioare. Prin 
urmare, problema stabilită în 2012 în ceea ce privește numărul mare de cauze trimise spre reexaminare 
și, respectiv, examinarea lor pe termen lung, este încă relevantă în 2015. 
 

 

                                                           
18Raportul este disponibil aici: http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=122 
19Raportul este disponibil aici: http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/page/2/ 

http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_csj.php?id=122
http://crjm.org/category/publications/drepturile-omului/page/2/
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IV. CONCLUZII 

 

Pentru a asigura aplicabilitatea normelor prin care a fost reformat recursul, au fost întreprinse 
majoritatea acțiunilor necesare: 
• Pentru a explica modul de implementare a noilor prevederi ale CPC, CSJ a adoptat Recomandări și 
avize consultative; 
• Pentru a implementa normele CSJ (inclusiv deciziile privind completele de admisibilitate etc.), au fost 
adoptate regulamente de organizare internă; 
• Deficienţa atestată o reprezintă întârzierea aprobării ajustărilor normative la cadrul legislativ aplicabil, 
care a cauzat unele neconcordanțe în procesul de implementare a noilor norme, care au fost soluționate 
în mod provizoriu de Recomandările Explicative ale CSJ; 
• Modulele statistice de evidență a activității instanțelor de judecată nu au fost pe deplin legate de noile 
norme și impactul urmărit de acestea nu poate fi identificat în mod clar. 
 

În ciuda faptului că constituie unul dintre obiectivele declarate ale reformei căilor de atac, asigurarea 
uniformităţii practicii judiciare rămâne o provocare pentru CSJ și în prezent se pare că nu poate fi 
realizată în totalitate, persistând o serie de inadvertenţe în acest domeniu. 
 

 

 

 

 

 


