NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 514 din 6 iulie 1995
privind organizarea judecătorească
Condiţiile ce au condiționat elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
La elaborarea proiectului au fost luate în considerare propunerile prezentate de
Curtea Supremă de Justiție (Demersul Curții Supreme de Justiție nr. 5s-101/15 din
04.09.2015.). Menționăm că inițiativa de divizare a actualei Curți de Apel Chișinău
aparține Centrului pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc.
Prin intermediul prezentului proiect se propune atingerea următoarelor
obiective:
- eficientizarea activității Curții de Apel Chișinău;
- sporirea randamentului Curții de Apel Chișinău prin diminuarea volumului
de dosare per judecător;
- planificarea optimă a ședințelor de judecată în cadrul curților de apel, ca
urmare a reorganizării;
- sporirea accesibilității sistemului judecătoresc;
- îmbunătățirea calității justiției prin asigurarea judecării în termen rezonabil a
cauzelor.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Problemele cu care se confruntă Curtea de Apel Chișinău în activitatea sa
denotă necesitatea efectuării unei schimbări în organizarea acesteia.
Menționăm că comparativ cu alte curți de apel din țară, Curtea de Apel
Chișinău are cel mai mare volum de lucru. De asemenea, litigiile din or. Chişinău
şi cele din alte localități din circumscripția Curții de Apel Chișinău au specific
diferit, dat fiind faptul că majoritatea instituțiilor publice și agenților economici sunt
concentrați în raza or. Chișinău, iar în zonele rurale predomină litigiile de
vecinătate, funciare și succesorale.
În acest context, propunem divizarea actualei Curți de Apel Chișinău în: Curtea
de Apel Chișinău și Curtea de Apel de Circumscripție Chișinău.
Astfel, în circumscripția Curții de Apel Chișinău va rămîne doar Judecătoria
Chișinău cu cele cinci sedii ale sale (Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și
Ciocana), Judecătoria Militară și Judecătoria Comercială de Circumscrupție, iar
Curții de Apel de Circumscripție Chișinău îi vor reveni judecătoriile Orhei, Strășeni,
Criuleni, Hîncești, Anenii Noi și Căușeni (cu toate sediile acestora, conform Legii
nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești).
Precizăm că, conform ultimei informații afișate pe pagina web oficială a
Consiliului Superior al Magistraturii (Hotărîrea CSM nr. 70/2 din 27 ianuarie 2015),
pentru Curtea de Apel Chișinău au fost repartizate 245 unități de personal, dintre
care 54 de judecători.
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Odată cu reorganizarea Curții de Apel Cișinău, Consiliul Superior al
Magitraturii va organiza optimizarea numărului de judecători și alt personal, va
restructura bugetul acesteia și va oganiza concursurile necesare pentru suplinirea
funcțiiilor de de președinte și vicepreședinte a Curții de Apel de Circumscripție
Chișinău.
Urmare a ceastei reorganizări specializarea judecătorilor va deveni mai
eficientă şi vor fi simplificata procedurile de examinare a cauzelor. Specializarea
judecătorilor pe cauze specifice va duce la reducerea timpului de judecare a
cauzelor, la emiterea hotărîrilor judecătorești argumentate mai corect, precum și la
o mai bună organizare internă a instanțelor de apel din Chișinău.
În contextul celor expuse supra, precum și avînd în vedere că pentru asigurarea
bunei funcționări a Curții de Apel de Circumscripție Chișinău va fi necesară
diivizarea bugetului actualei curți de Apel Chișinău, se propune proiectul să intre în
vigoare la 1 ianuarie 2017.
Concomitent, art. II din proiectul Legii oferă soluții pentru dosarele în curs de
examinare în cadrul Curții de apel Chișinău. Astfel, se propune ca cauzele civile,
penale şi contravenţionale depuse la Curtea de Apel Chişinău pînă la data de 1
ianuarie 2017 să fie examinate de către aceasta, iar cele depuse după această dată,
să fie transmise după competență spre examinare Curţii de Apel de Circumscripţie
Chişinău pînă la 15 ianuarie 2017.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu necesită resurse financiare suplimentare
de la bugetul de stat. Or, conform prevederilor proiectului, sediul şi bunurile
materiale ale Curţii de Apel de Circumscripţie vor fi asigurate din contul Curţii de
Apel Chişinău.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.
Urmare a adoptării prezentului proiect de lege, cadrul normativ conex nu
necesită a fi modificat.
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