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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  organizarea şi funcţionarea  

Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti 

 

Denumirea 

autorului 

avizului 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Finanțelor 

1.  Potrivit art.231 şi 24 din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995, 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, acesta din urmă fiind garantul 

independenţei autorităţii judecătoreşti şi asigură autoadministrarea judecătorească. 

Astfel, întru consolidarea capacităţilor de autoadministrare şi independenţă a 

sistemului judecătoresc, în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 

din 16 februarie 2012, au fost prevăzute domeniile specifice 1.1.5 şi 1.1.9, ce prevăd 

crearea funcţiilor de administratori judecătoreşti, reexaminarea funcţiilor 

preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, elaborarea şi instruirea administratorilor 

instanţelor judecătoreşti desfăşurate, revizuirea rolului şi competenţei Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

Astfel, întru executarea prevederilor sus menţionate, în statul de personal al 

instanţelor judecătoreşti au fost introduse 49 funcţii de „şef al secretariatului instanţelor 

judecătoreşti" şi 421 funcţii de „asistenţi judiciari", fiind alocate suplimentar mijloace 

financiare pentru cheltuieli de personal de circa 39,3 mii. lei anual. 

Mai mult ca atît, în scopul asigurării autoadministrării judecătoreşti, statul de 

personal al Consiliului Superior al Magistraturii a fost completat cu 24 de unităţi de 

personal. 

Se acceptă parțial. 

Potrivit art.55 alin.1 al Legii nr.514 

privind organizarea judecătorească 

„Ministerul Justiţiei exercită controlul 

asupra judecătoriilor, curţilor de apel în 

probleme organizatorice.” 

Aceste atribuţii au fost delegate de 

către Minister  Departamentului de 

Administrare Judecătorească (viitoarei 

Agenţiei).  

Astfel, tot ce ţine de problemele 

organizatorice, inclusiv gestionarea 

sediilor instanţelor judecătoreşti, 

gestionarea serviciilor de întreţinere 

tehnică a sistemului informaţional 

judiciar (Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor şi SRS Femida) 

este de competenţa Departamentului.  

Generalizarea statisticii judiciare a 

instanţelor, potrivit Hotărîrii Guvernului 

nr. 1202 din  06.11.2007 a fost atribuită 

la fel DAJ-ului. Astfel, suplinirea 

statului de personal al CSM şi instituirea 

Serviciului statistică judiciară în cadrul 

acestuia vine în contradicție cu 

prevederile HG nr. 1202 din  06.11.2007 

și prezintă o dublare a atribuțiilor DAJ-

ului. 
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2.  În partea ce ţine de funcţiile de bază propuse pentru Agenţie comunicăm următoarele: 

Asigurarea activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti. Potrivit Legii nr. 514-

XIII din 6 iulie 1995, 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.l58-XVI din 4 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Nu se acceptă. 

Potrivit art. 55 alin.1 al Legii nr.514 

privind organizarea judecătorească 

„Ministerul Justiţiei exercită controlul 

asupra judecătoriilor, curţilor de apel în 

probleme organizatorice.” 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 

23.03.2005 gestionarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti a fost atribuită 

în administrare Ministerului Justiţiei. 

DAJ-ul, ca autoritate administrativă din 

subordinea Ministerului, se ocupă 

nemijlocit de această administrare. 

Astfel, DAJ-ul coordonează toată 

activitatea ce ţine de: 

-  perfectarea/actualizarea dosarelor 

cadastrale ale instanţelor;  

- transmiterea terenurilor din 

proprietate publică locală în proprietate 

publică de stat pentru construcţia sediilor 

noi ale instanţelor, ca exemplu terenul 

judecătoriei Ungheni;  

- la fel a fost negociată clădirea din 

str. Gagarin 10 pentru a fi atribuită prin 

Hotîrăre de Guvern Judecătoriei Centru; 

- coordonează cu Primăriile în 

problemele legate de sediile instanţelor 

şi terenurilor aferente(efectuarea 

lucrărilor de modificare a hotarelor 

judecătoriei Bălţi);  

- participă în calitate de parte pe 

litigiile ce apar în legătură cu aceste sedii 

sau terenuri; achită costurile pentru 

lucrările Institutului de Proiectări pentru 

serviciile de elaborare a planurilor 
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geometrice, de proiectare/delimitare şi 

stabilire a terenurilor etc. 

În final, ținem să menționăm că pînă 

în prezent, toate activitățile enumerate 

supra nu se asigură de către șeful 

secretariatului și nici de secretariat în 

întregime ci anume de către 

Departamentul de Administrare 

Judecătorească (viitoarea Agenție). 

 

3.  Ţinerea evidenţei şi analizei statisticii judiciare. Potrivit legislaţiei în vigoare, 

activitatea ce ţine de statistica judiciară este coordonată de preşedintele instanţei şi şeful 

secretariatului. Pentru a permite Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, 

realizarea corespunzătoare a funcţiilor sale, Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 ar trebui 

să prevadă în mod expres coordonarea centralizată a activităţii ce ţine de statistica 

judiciară de către Agenţie şi, respectiv, obligaţia instanţelor judecătoreşti de a prezenta 

informaţiile statistice Agenţiei pentru generalizare. 

Totodată, este de menţionat că, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este 

instituită şi funcţionează Direcţia administrare judecătorească în cadrul căreia 

funcţionează deja Serviciul statisticii. Respectiv, nu este clară necesitatea de creare a 

unui serviciu similar în cadrul Agenţiei numit pentru generalizarea şi analiza statisticii 

judiciare. 

Nu se acceptă. 

Legea nr. 514 privind organizarea 

judecătorească deja  prevede expres la 

art.161 alin.1 lit. (k) că preşedintele 

instanţei judecătoreşti conduce 

activitatea de generalizare a practicii 

judiciare şi de analiză a statisticii 

judiciare şi prezintă informaţii asupra 

acestor activităţi Consiliului Superior al 

Magistraturii şi, respectiv, 

Departamentului de administrare 

judecătorească în partea ce ţine de 

analiza statisticii judiciare.  

Totodată la instituirea Serviciului 

statisticii judiciare din cadrul CSM nu s-

a ţinut cont de faptul că în cadrul 

Departamentului de Administrare deja 

exista Serviciul respectiv, care 

îndeplineşte aceste atribuţii pînă în 

prezent, iar atribuţiile de  „ţinerea 

statisticii judiciare” au fost atribuite 

Departamentului de administrare 

judecătorească prin HG nr.1202 

din  06.11.2007.  

Astfel, începînd cu anul 2014 CSM 
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dublează activitatea DAJ-ului (viitoarei 

Agenții). 

 

4.  Organizarea activităţii de management financiar, controlului şi auditului intern în 

cadrul judecătoriilor şi curţilor de apel. Nu este clară necesitatea creării Serviciului 

management financiar, control şi audit intern, ţinînd cont de faptul că, asigurarea 

activităţii instanţelor judecătoreşti, managementul financiar are loc prin intermediul 

Consiliului Superior al Magistraturii şi dublările de funcţii si atribuţii nu sînt utile. 

Nu se acceptă. 

Crearea unității de audit intern derivă 

din prevederile Legii nr. 229 din 

23.09.2010 privind controlul financiar 

public intern, precum și din 

angajamentele asumate de Republica 

Moldova în Acordul de Asociere RM-

UE - art. 49 Controlul intern, inspecția 

financiară și auditul extern. 

Menționăm că auditul extern se 

efectuează de către Curtea de Conturi, 

dar Legea nr.229 din 23.09.2010 impune 

necesitatea petrecerii și auditului intern 

în cadrul autorităților publice, care se va 

efectua de către DAJ/Agenție. 

 

5.  Gestionarea activităţii de instruire a personalului secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti. Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 8 iunie 2006 

stabileşte că, acordarea asistenţei de instruire a tuturor actorilor din sistemul judecătoresc 

se efectuează de către Institutul Naţional al Justiţiei. Prin urmare, prevederile din proiect 

vor dubla funcţia Agenţiei de acordare a asistenţei de instruire cu funcţiile Institutului 

Naţional al Justiţiei din acest domeniu. 

Nu se acceptă. 

Conform Legii nr. 152 din 

08.06.2006, INJ este instituția care 

organizează cursurile de formare inițială 

ș i continuă.  

Conform Legii nr. 947 din 

19.07.1996, coordonarea procesului de 

formare inițială și continuă a 

judecătorilor este CSM. 

Atragem atenția asupra faptului că 

coordonarea cursurilor de formate a 

personalului din secretariatele instanțelor 

nu o face nimeni.  În prezent, fiecare 

instanță de judecată, individual 

 

6.  De asemenea, menţionăm că, atribuţiile pe care şi le atribuie Agenţia la pct.9, literele Se acceptă parțial. 
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d) şi e) din proiectul Regulamentului dat nu pot fi acceptate, în contextul în care nu este 

posibilă separarea, în procesul de planificare şi utilizare a resurselor financiare, a 

cheltuielilor capitale, din care domeniul achiziţiilor şi investiţiilor capitale, de celelalte 

mijloace financiare de întreţinere/administrare ale instanţelor judecătoreşti. In acest 

context, nu pot fi planificate cheltuieli pentru o instituţie din două bugete separate. 

Astfel, deoarece responsabili de corectitudinea determinării volumelor de lucrări 

efectuate în instanţele judecătoreşti şi întocmirii documentelor, ce servesc temei pentru 

executarea cheltuielilor de investiţii şi reparaţii capitale, sunt Consiliul Superior al 

Magistraturii şi instanţele judecătoreşti, atunci şi achiziţionarea respectivelor lucrări 

urmează a fi efectuate de instanţele judecătoreşti. 

Totodată, menţionăm că, prin hotărîre de Guvern nu poate fi creată o Agenţie cu 

competenţe care sunt deja prevăzute de lege pentru Consiliul Superior al Magistraturii. 

Proiectul de hotărîre de Guvern propus urmează a fi adus în concordanţă cu cadrul legal 

în vigoare şi modificările relevante urmează a fi efectuate cel puţin în Legea nr. 947-XIII 

din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi Legea nr. 514-XIII 

din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, pentru a nu crea un cadru legal 

contradictoriu. Instituirea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, în forma 

propusă, nu poate avea loc fără revizuirea cadrului legal relevant. 

Dar în aceeaşi ordine de idei, atragem atenţia asupra faptului că, bugetul pe anul 

2015, precum şi cadrul bugetar pe termen mediu, sunt deja formate, resursele disponibile 

fiind repartizate după priorităţi şi necesităţile înaintate de autorităţi la etapa de elaborare 

a bugetului. In bugetul constituit pe anul 2015 se regăseşte Departamentul de 

administrare judecătoreasca cu 11 unităţi de personal şi respectiv cheltuielile de personal 

necesare pentru întreţinerea acestor unităţi. La etapa de prezentare a propunerilor de 

buget, nici Ministerul Justiţiei şi nici Consiliul Superior al Magistraturii n-au înaintat 

propuneri de reorganizare a acestei instituţii prin majorarea efectivului de personal. Mai 

mult ca atît, în situaţia economico-financiară actuală considerăm inoportun crearea unor 

noi subdiviziuni, raţional ar fi revizuirea celor actuale prin unificarea atribuţiilor şi 

funcţiilor care ar permite optimizarea de cheltuieli şi nu majorarea acestora. 

In urma celor relatate, proiectul de hotărîre înaintat pentru examinare nu poate fi 

susţinut. Totodată, pentru a asigura aplicabilitate transparentă şi eficientă a legislaţiei, 

considerăm indispensabil revizuirea primordială şi expunerea expres în cadrul legal 

existent a competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei 

asupra instanţelor judecătoreşti, după care reexaminarea atribuţiilor Departamentului de 

administrare judecătoreasca şi chiar necesitatea funcţionării acestei instituţii în 

Organizarea de facto a activităţilor de 

instruire a personalului instanțelor 

judecătoreşti se desfăşoară prin 

intermediul DAJ/Agenţiei în colaborare 

cu INJ. DAJ/Agenţia întocmeşte 

solicitări de detaşare a personalului 

secretariatului instanţelor (şefi de 

secretariate, contabili, asistenţi judiciari, 

grefieri) la cursuri, generalizează 

informaţia recepţionată şi întocmeşte 

listele de participanţi, formează grupe, 

coordonează cu INJ şi instanţele 

judecătoreşti planurile de instruire și 

tematica instruirilor etc. 

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 
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subordinea Ministerului Justiţiei. asigurate de către DAJ (Agenţie). 

 

Proiectul nu propune crearea unei 

Agenții noi, ci modificarea denumirii 

Departamentului de Administrare 

Judecătorească. Agenția va continua 

activitățile atribuite prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1202 din 15.06.2007 

Departamentului, care funcționează în 

subordinea Ministerului Justiției din anul 

2007 cu modificarea/completarea unor 

poziții în noul regulament. 

 

În partea ce ține de reexaminarea 

atribuțiilor departamentului și 

funcționarea acestuia în subordinea 

Ministerului Justiției menționăm că 

acesta nu poate fi privit ca o instituție 

separată, ci este o componentă a 

Ministerului Justiției, astfel încadrîndu-

se în prevederile Legii nr.514 cu privire 

la organizarea judecătorească. 

 

Ministerul 

Economiei 

7.  Anul aprobării proiectului în cauză urmează a fi redactat din „2014” în „2016” atît la 

proiectul hotărîrii, cît și la cele 4 Anexe aferente proiectului. 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

8.  La pct. 7 din proiect, sintagma „Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 septembrie 

2015” urmează a fi reconsiderată. 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

9.  La Capitolul II din Regulament, pct. 9, subpct. 3, urmează a se revedea numerotarea 

literelor, astfel încît lit. g) să se regăsească doar o singură dată. 

Aceeași remarcă se referă și la pct. 9 subpct. 5), referindu-se la lit. c). 

În cele din urmă, și Capitolul IV urmează a fi numerotat cu cifra III. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

Ministerul 

Muncii, 

10.  Prin prezenta Vă informăm că, în conformitate cu art. 40 al Legii privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
Se acceptă. 

Precizăm că structura Agenției va fi 
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Protecției 

Sociale și 

Familiei 

locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

examinat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti şi Vă comunică următoarele : 

Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, noţiunea de „logistică" înseamnă: 

 - ansamblu de operaţii de deplasare, de organizare, de aprovizionare care permit 

funcţionarea unei unităţi (subdiviziuni),  

- metodele şi mijloacele care se ocupă de organizarea funcţionării unui serviciu, a 

unei unităţi. 

Astfel, considerăm incorect să fie instituit un serviciu, ca structură autonomă, în care 

să activeze, potrivit notei informative la proiect, doar un şofer. In statele de personal al 

Agenţiei şoferul va putea fi inclus în cadrul oricărei alte subdiviziuni sau separat. 

aprobată prin Ordin al Ministrului 

Justiției. Unitatea de șofer va figura 

separat. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i 

11.  Avînd în vedere solicitarea Ministerului Justiţiei şi înscrisurile anexate, în raport cu 

dispoziţiile Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 19.07.1996, 

Consiliul va aviza negativ proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, din următoarele 

considerente. 

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 41 din Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului 

Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: "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". 

Nu se acceptă. 

Potrivit pct. 74 al 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). 
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12.  Ce ţine de atribuirea funcţiilor de administrare a instanţelor judecătoreşti Agenţiei de 

Administrare Judecătorească, precum: asigurarea activităţii instanţelor judecătoreşti, 

colectarea statisticii judiciare, gestionarea investiţiilor capitale şi managementul 

finanţelor, funcţionarea sistemului informaţional precum şi managementul resurselor 

umane, CSM invocă următoarele. 

Conform art. 161 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 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 

Nu se acceptă. 

A se vedea argumentele de la pct. 1-

5 din prezenta Sinteză. 

 

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 

Hotărîrii Guvernului 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-ului, ca beneficiar al 

serviciilor acordate de către CTS.  

Astfel, reiterăm că atribuţiile şi 

funcţiile DAJ-ului (Agenţiei) sunt unele, 

de care nu se ocupă nici CSM şi nici altă 

structură din sistemul judiciar. 

 

Coordonarea activităților de utilizare 

a PIGD-ului se efectuează de către DAJ 

încă din luna aprilie a anului 2014. 

Astfel, pentru perioada aprilie-decembrie 

2014 de către DAJ au fost examinate și 

coordonate 694 solicitări ale instanțelor 

judecătorești, iar numai pentru perioada 

ianuarie-august 2015 au fost examinate 

și coordonate în jur de 700 solicitări. 

DAJ/Agenția  în sensul dat a remediat 
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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 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 atribuirea aceloraşi funcţii şi atribuţii Agenţiei de Administrare 

Judecătorească. Or, atribuţiile şi sarcinile enumerate sunt exercitate în mod deplin de 

către autorităţile menţionate conform prevederilor legale. 

inconveniențele prin înaintarea soluțiilor 

în toate situațiile.  

Totodată, este important de remarcat 

că solicitările instanțelor de remediere a 

deficiențelor în PIGD sunt examinate de 

către DAJ în termeni destul de restrînși 

ce nu depășesc 24 ore, neafectînd 

activitatea instanțelor. Pe cînd CSM prin 

includerea acestora in ordinea de zi 

pentru ședințele care se petrec odată în 

săptămînă, nu poate remedia unele 

situații care necesită examinare în regim 

de urgență. 

Totodată, achiziționînd serviciile 

tehnice de la CTS, DAJ-ul în calitate de 

beneficiar, dispune de competențe 

directe de coordonare a modificărilor în 

PIGD în baza clauzelor contractuale. Or, 

potrivit acestora, prestatorul de servicii 

(CTS) nu poate opera modificări în 

PIGD fără acordul beneficiarului. 

13.  Conform art. 231 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 orice participare a 

Departamentului/Agenţiei Naţionale de Administrare Judecătorească la procesul de 

administrare a instanţelor judecătoreşti. Respectiv, prin intermediul Consiliului (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. IV. In final, prezentul proiect al Hotărîrii de Guvern soluţionează, 

aducerea în concordanţă a denumirii Departamentului de Administrare Judecătorească, 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse în  pct. 1 din 

prezenta Sinteză. 
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dar 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. 

In concluzie, restructurarea Departamentului de Administrare Judecătorească, 

propusă de autorii proiectului Hotărîrii de Guvern sus-menţionate, va duce nemijlocit la 

existenţa 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 gestionarea nerezonabilă a banilor publici. Totodată, 

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. Insă, 

potrivit Strategiei de reformă a sectorului 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. 

Curtea de 

Apel Bălți 

14.  Analizînd proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, Curtea de Apel Bălţi, în 

conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, consideră, că proiectul nominalizat nu este coordonat suficient cu 

prevederile Legii nr. 947 din 19.07.1996, cu privire la CSM şi Legii nr.514 din 

19.10.1995, privind organizarea judecătorească, astfel, în opinia instanţei Agenţia de 

Administrare a Instanţelor Judecătoreşti urmează a fi subordonată Consiliului Superior al 

Magistraturii, pentru a se asigura principiul independenţei puterii judecătoreşti într-un 

stat de drept. 

Nu se acceptă. 

Constituţia Republicii Moldova 

atribuie Consiliului Superior al 

Magistraturii doar competenţe ce ţin de 

cariera judecătorilor (alin.(1) art.123 

„numirea, transferarea, detaşarea, 

promovarea în funcţie şi aplicarea de 

măsuri disciplinare faţă de judecători”) 

și nu de soluționarea problemelor 

organizatorice ce țin de organizarea 

activității instanțelor. 

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. 
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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. 

Astfel, proiectul în cauză este în 

concordanță cu legislația. 

Judecătoria 

Bălți 

15.  Nota informativă conţine, potrivit prevederilor Legii nr.317 din 18.07.2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale, o serie de argumente în sprijinul ideilor ce stau la baza  elaborării și promovării 

prezentului proiect de hotărîre,  vîzînd/făcînd referire la practica altor state, principalele 

prevederi ale proiectului, evidențierea elementelor noi, fundamentarea economico-

financiară, modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare.  

Cu toate acestea, unele aspecte/sunt aspecte  care nu au fost menționate: 

 Deși s-au adus exemple privind experiența la așa state cum sunt Franța, Italia, 

Letonia, Finlanda, observăm că nu a fost reflectat în proiect argumentarea și gradul 

compatibilităţii acestuia cu reglementările legislaţiei comunitare; 

Nu se acceptă. 
Elaborarea prezentului proiect a fost 

condiţionată de  prevederile Legii nr. 98 

din 4 mai 2012 privind administrația 

publică centrală de specialitate, de 

responsabilitățile Ministerului Justiției 

determinate de implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 

231 din 25 noiembrie 2011, precum şi 

urmare a modificărilor operate prin 

Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea și completarea unor ace 

legislative în legislația ce reglementează 

organizarea și funcționarea sistemului  

judecătoresc. 

Menționăm că proiectul nu a fost 

elaborat pentru armonizarea legislației 

RM cu legislația UE. Drept urmare, nu 

există temei pentru completarea notei 

informative cu asemenea informație.  

16.   Totdată, în urma studierii proiectului avizat spre coordonare, cu referință la 

aspectul privind aducerea în concordanță a structurii Regulamentului Departamentului 

de administrare judecătorească cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 

noiembrie 2006  considerăm că, armonizarea structurii Regulamentului DAJ cu 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 14 noiembrie 2006, este un proces necesar, 

care are drept scop asigurarea compatibilităţii depline a normelor de drept intern cu cel 

Se acceptă. 

Structura regulamentului corespunde 

cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

1310 din 14.11.2006. 
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instituţional, cît şi sistematizarea, delimitarea şi detalierea expresă a funcțiilor și 

atribuțiilor DAJ, reglementarea expresă a acestora pentru a exclude interpretarea greșită 

a activităților realizate pe parcursul anilor de către DAJ. Astfel structura Regulamentului 

DAJ necesită a fi ajustată cu actele normative menționate în nota informativă, care 

impun această modificare, fiind în același timp consolidată structura internă a Agenției.  

17.   În ce priveşte aducerea în concordanță a denumirii Departamentului de 

administrare judecătorească cu prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate, acesta urmînd să fie redenumit în Agenţia 

Naţională de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, considerăm că prezenta denumire 

nu generează careva dificultăţi la interpretarea rolului şi competenţelor Departamentului. 

În acest sens considerăm inoportună/nu vedem necesitatea, schimbarea denumirii cu 

implicarea cheltuielilor suplimentare din bugetul de stat, reieşind din faptul că aceste 

două noţiuni nu sunt total diferite ca sens, iar schimbarea noţiunii nu produce careva 

efecte juridice.  

Nu se acceptă.  

Conform art.  14 alin. (1) din Legea 

nr. 98 din 4 mai 2012 privind 

administraţia publică centrală de 

specialitate „Pentru asigurarea 

implementării politicii statului în 

anumite subdomenii sau sfere din 

domeniile de activitate care îi sînt 

încredinţate unui minister, în subordinea 

acestuia pot fi create autorităţi 

administrative cu forma de organizare 

juridică de agenţii, servicii de stat şi de 

inspectorate de stat.”. Drept urmare, 

necesitatea modificări denumirii este 

incontestabilă. 

 

18.  Potrivit proiectului Hotărîrii Guvernului, Agenția în care se intenționează a fi 

reorganizat Departamentul de administrare judecătorească va avea mai multe atribuţii 

decît cele pe care le are în prezent. Printre acestea se vor număra extinderea și detalierea 

procesului de analiză a statisticilor judiciare, producerea analizelor narative, analizarea 

trendurilor, formularea propunerilor strategice pentru Consiliul Superior al 

Magistraturii, dar și organizarea și buna funcţionare a sistemului informaţional 

judecătoresc. Totodată, instituţia reorganizată va coordona desfăşurarea cursurilor de 

instruire a personalului din instanţe (cu excepția judecătorilor), va asigura calitatea și 

uniformizarea acestor cursuri și va contribui la implementarea politicilor în domeniu la 

nivel naţional.  

Reieşind din faptul instituirii noilor atribuții considerăm că pentru asigurarea 

eficientă a activităţii Agenţiei şi îndeplinirea tuturor sarcinilor propuse de Agenţie într-

adevăr a fost necesar implementarea unui număr de personal mai mare decît cel propus 

inițial. Astfel, drept urmare a complexității atribuțiilor, cît şi a instituirii noilor funcţii, 

Se acceptă. 
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numărul angajaţilor, care, în prezent la DAJ este de 11 persoane, se propune majorarea 

acestora minim 15 persoane după cum se menționează în proiect pentru viitoarea 

Agenție, cu fondul anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.  

 

Judecătoria 

Bender 

19.  Studiind  proiectul  prezentat  spre  avizare,  nota  informativă,  precum  şi  anexa  la 

aceasta  menţionăm  că  de  către Judecătoria  Bender  au  fost  expuse  sugestii  la  

proiectul enunţat,  susţinem  opiniile  enunţate,  reiterăm  însă  necesitatea de  micşorare  

a  statelor de personal preconizate pentru respectiva Agenţie dat fiind faptul crizei 

bugetare. 

Nu se acceptă. 

Pentru a asigura îndeplinirea 

calitativă a atribuțiilor Agenției este 

strict necesară mărirea statului de 

personal actual cel puțin  cu 3 unități. 

 

Judecătoria 

Comercială 

de 

Circumscrip

ție 

20.  Consideră ca prevederile pe care le conţine, vin în contradicţie cu dispoziţiile Legii 

nr. 514-XIII din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, Legea nr. 947-XIII 

din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Modificările conţinute în proiectul respectiv referitor Ia funcţiile Agenţiei stipulate în 

pct. 8 al Regulamentului, sunt în mare parte ca şi atribuţiile Consiliului Superior al 

Magistraturii, în timp ce Ministerul Justiţiei exercită doar controlul asupra judecătoriilor 

şi Curţilor de apel în probleme organizatorice. 

Nu se acceptă. 

Constituţia Republicii Moldova 

atribuie Consiliului Superior al 

Magistraturii doar competenţe ce ţin de 

cariera judecătorilor (alin.(1) art.123 

„numirea, transferarea, detaşarea, 

promovarea în funcţie şi aplicarea de 

măsuri disciplinare faţă de judecători”) și 

nu de soluționarea problemelor 

organizatorice ce țin de organizarea 

activității instanțelor. 

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. 

Astfel, proiectul în cauză este în 

concordanță cu legislația. 

Potrivit art.161 lit. k) a Legii nr.514 

privind organizarea judecătorească 
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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-ului 

(Agenției).  

Potrivit HG nr.351 din 23.03.2005 

sediile instanțelor 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-

ului, 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. 
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21.  Referitor la funcţia privind: asigurarea activităţii organizatorice a instanţelor 

judecătoreşti, menţionăm că potrivit art. 231 (1) Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 

Independenţa instanţelor judecătoreşti reprezintă independenţa organizaţională şi 

funcţională a acestora, care este realizată prin autoadministrare judecătorească. 

(2) 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. 

(3) Autoadministrarea judecătorească se realizează in baza principiului 

reprezentativităţii şi eligibilităţii organelor autorităţii judecătoreşti, precum şi în baza 

angajării răspunderii organelor de autoadministrare judecătoreşti pentru exercitarea în 

mod corespunzător a funcţiilor delegate. 

(4) Organele autoadministrăm judecătoreşti sînt Adunarea Generală a 

Judecătorilor şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

Conform art 24 al Legii nr. 514-XIII din 06.07.1995 Consiliul Superior al 

Magistraturii este un organ independent, format în vederea constituirii şi funcţionării 

sistemului judecătoresc, este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti şi asigură 

autoadministrarea judecătorească. 

Potrivit art. 4 (4) Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 întru exercitarea funcţiilor sale, 

Consiliul Superior al Magistraturii, pct. c) examinează, confirmă şi propune, în modul 

stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti; 

(6) In vederea realizării corespunzătoare a funcţiilor sale, Consiliul Superior al 

Magistraturii aprobă acte normative întru executarea prevederilor legislaţiei din 

domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc. 

 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct. 1-6 și 

18 din prezenta Sinteză. 

22.  Referitor la funcţia: 4) gestionarea activităţii de instruire a personalului 

secretariatelor instanţelor judecătoreşti, potrivit art. 4 (2) Legea nr. 947-XIII din 

19.07.1996 Consiliul Superior al Magistraturii întru exercitarea funcţiilor sale, are 

competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor şi a personalului 

secretariatului instanţelor judecătoreşti. 

 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct. 5 și 6 din 

prezenta Sinteză. 

 

23.  Cît priveşte funcţia: 5) organizarea activităţii de management financiar, controlului 

şi auditului intern în cadrul judecătoriilor şi curţilor de apel atenţionăm că potrivit art. 55 
Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct. 4 din 
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(1) al Legii nr. 514-XIII din 06.07.1995 Ministerul Justiţiei exercită controlul asupra 

judecătoriilor şi Curţilor de apel în probleme organizatorice, iar potrivit alin (l1) Auditul 

la instanţele judecătoreşti se efectuează de către Curtea de Conturi în conformitate cu 

procedura şi competenţele stabilite de lege. 

 

prezenta Sinteză. 

 

Judecătoria 

Sîngerei 

24.  Consimţind neconsistenţa statutului Departamentului de Administrare 

Judecătorească, estimăm drept favorabilă iniţiativa de a reorganiza şi a reglementa o 

nouă formă de organizare şi funcţionare a acestuia. Totodată, considerăm oportun 

instituirea unor subdiviziuni în cadrul Agenţiei, care vor acorda asistenţă metodologică şi 

informaţională instanţelor judecătoreşti în vederea evitării unor riscuri şi îmbunătăţirii 

sistemului administrativ. 

Cu referire la proiectul propriu-zis, putem menţiona că este redactat într-o formă şi 

cu o structură accesibilă. Iară utilizarea formulărilor complicate, remareînd toate 

compartimentele esenţiale ale autorităţii şi concomitent respectînd prevederile legislaţiei 

în vigoare. 

Aşadar, avizăm favorabil proiectul în cauză şi declarăm că suntem dispuşi spre 

colaborare în scopul eficientizării activităţii sectorului judiciar. 

 

Se acceptă 

Propunerea va fi luată în considerare 

la aprobarea structurii Agenției. 

Judecătoria 

Cimișlia 

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

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

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

veniturile mizere ale locuitorilor de la sate.  

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

posibilităţile reale ale bugetului ţării. 

--- 

Propunerea nu se referă la prezentul 

proiect de Hotărîre a Guvernului, ci la 

proiectul Legii privind reorganizarea 

sistemului instanțelor judecătorești și va 

fi examinată în contextul proiectului 

respectiv. 

 

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

cheltuielile suportate la moment pentru întreţinerea infrastructurii judecătoriilor. Ca 

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

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

Nu se acceptă. 

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, 
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lichidarea, reorganizarea sau modificarea 

denumirii unei autorități administrative 

din subordinea unui minister ține de 

competența exclusivă a Guvernului, ca 

exponent al puterii executive. 

Judecătoria 

Ialoveni 

27.  La pct. 7 „Agenția are următoarele atribuții” subpct. 4) c) după cuvintele „activitatea 

beneficiarilor” de completat (adăugat) textul „și asistență metodologică privind 

întocmirea documentelor ce ține de achiziționarea bunurilor/serviciilor și lucrărilor” 

Se acceptă parțial. 

În contextul obiecțiilor Ministerului 

Finanțelor, au fost reexaminate 

atribuțiile Departamentului, renunțîndu-

se la efectuarea achizițiilor centralizate 

pentru toate instanțele judecătorești.  

Urmare a acestui fapt, propunerea a 

fost redactată și inclusă în  pct. 9, sbpct. 

3 lit. k). 

 

28.  După subpct. 5) c) al pct. 7 de adăugat un nou aliniat cu litera d) cu următorul 

cuprins: efectuarea misiunilor de audit la solicitarea instanțelor judecătorești conform 

atr. 19-20 din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern”. 

Se acceptă. 

Propunerea a fost redactată și 

inclusă în  pct. 9 sbpct. 5 lit. a).  

Misiunile de audit intern vor fi efectuate 

conform planului anual care va fi 

prezentat instanțelor pentru informare. 

 

29.  La pct.7 după subpct. 1) e) de adăugat un nou aliniat cu litera i) cu următorul cuprins: 

monitorizarea modului de efectuare a lucrărilor de arhivă. 
Se acceptă. 

Propunerea a fost redactată și 

inclusă în  pct. 9 sbpct. 1 lit. g). 

 

Institutul 

Național al 

Justiției 

30.  Legislaţia în vigoare reglementează activitatea Departamentului de Administrare 

Judecătorească ca un organ responsabil de administrarea activităţii instanţelor 

judecătoreşti. Din acest motiv nu este rezonabilă crearea unui organ suplimentar de 

administrare a activităţii instanţelor judecătoreşti. 

Nu se acceptă. 

Proiectul nu propune crearea unei 

Agenții noi, ci modificarea denumirii 

Departamentului de Administrare 

Judecătorească. Agenția va continua 

activitățile atribuite prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1202 din 15.06.2007 

Departamentului, care funcționează în 

subordinea Ministerului Justiției din anul 
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2007 cu modificarea/completarea unor 

poziții în noul regulament. 

31.  Analizînd proiectul Hotărîrii de Guvern, cît şi proiectul Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, 

considerăm că atribuţiile Agenţiei prevăzute în pct.7 din Regulament se suprapun cu cele 

ale Consiliului Superior al Magistraturii. Or, potrivit art.231 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. 

Nu se acceptă. 

Prin operarea modificărilor la 

Regulament se urmăreşte scopul 

suplinirii golurilor în activităţile care nu 

sunt îndeplinite de către CSM, cum ar fi 

organizarea personalului instanţelor 

judecătoreşti pentru petrecerea cursurilor 

de instruire. DAJ în sensul dat 

colaborează cu INJ, întocmeşte solicitări 

de detaşare a personalului secretariatului 

instanţelor (şefi de secretariate, contabili, 

asistenţi judiciari, grefieri) la cursuri, 

elaborează listele de participanţi, 

formează grupe potrivit necesităţilor INJ 

etc.). 

Atribuţiile de „Ţinerea statisticii 

judiciare” a fost atribuită 

Departamentului de administrare 

judecătorească prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1202 din  06.11.2007. 

CSM a preluat atribuţiile respective din 

2014, în aşa mod dublînd activitatea 

Departamentului. Întreţinerea tehnică a 

sistemului informaţional judiciar la fel 

este gestionată de către DAJ/Agenţie. 

32.  Ţinem să menţionăm că, potrivit art.22 din aceeaşi lege, mijloacele financiare 

necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti sunt aprobate de către Parlament, la 

propunerea Consiliului Superior ai Magistraturii şi sunt incluse în bugetul de stat. Mai 

mult decît atît, potrivit art.4 alin.(4) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii nr.947-XIII din 19.07.1996, de competenţa Consiliului Superior al 

Magistraturii ţine examinarea, confirmarea şi propunerea bugetului instanţelor 

judecătoreşti, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Astfel, atribuţiile ce urmează a fi 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct.11 din 

prezenta Sinteză. 
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conferite Agenţiei dublează competenţa Consiliului Superior al Magistraturii. 

Argumentele prezentate supra îşi găsesc reflectare 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 de puterea executivă sau legislativă, indiferent 

dacă este vorba de Consiliul Justiţiei sau o agenţie independentă". 

 

33.  Proiectul propus este contrar şi Recomandării CM/Rec(2010) 12 a 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 context, Institutul National al Justiţiei consideră că dublarea atribuţiilor ce s-ar 

admite este inacceptabilă şi ar putea duce la instabilitate şi la crearea condiţiilor dificile 

în organizarea şi funcţionarea eficientă a sistemului judecătoresc, fiind admise eventuale 

perturbări în administrarea şi activitatea instanţelor de judecată. 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct.1-6 din 

prezenta Sinteză. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                      Vladimir CEBOTARI 


