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Sinteza recomandărilor Centrului Național Anticorupție 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea  

Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti 

 

Nr Recomandarea Opinia Ministerului Justiției 

1. Pct. 8, pct. 9 

Factori de coruptibilitate și alte obiecții. Prevederi incompatibile cu legislaţia în vigoare 

 

Analiza. Semnalăm asupra unor reglementări care instituie o dublare de competenţe şi 

atribuţii. Un prim aspect ţine de ducerea statisticii judiciare, care conform art.16/1 al Legii 

nr.514/1995 privind organizarea   judecătorească   este activitatea condusă de preşedintele 

instanţei judecătoreşti, iar conform art.46 din acelaşi act legislativ aceasta cade în sarcina 

subdiviziunii pentru generalizarea statisticii judiciare. 

În   ceea   ce   priveşte   asigurarea activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti, 

conform art.46  alin.(3)   al   Legii   nr.514/1995 privind organizarea judecătorească este de 

competenţa serviciului administrativ al secretariatului instanţei judecătoreşti. Nu ne putem 

expune categoric asupra oportunităţii realizării acestei atribuţii, fie de şeful secretariatului, fie 

de Agenţie, însă este necesar de menţionat câteva aspecte, în primul rând, norma juridică care 

prevede asigurarea      activităţii      organizatorice şi administrative a instanţelor judecătoreşti 

de către secretariat cu un şef în frunte, numit de către preşedintele instanţei judecătoreşti, a fost 

instituită prin   Legea   nr.153   din   05.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative.  

În contextul dat, se impune respectarea principiului stabilităţii normelor juridice, aşa cum 

prevede art.4 alin.(3) lit.b) din Legea nr.780/2001. În altă ordine de idei, autorul trebuie să ţină 

cont de ierarhia actelor normative, întrucât ele se structurează în funcţie de categoria acestora 

şi de autoritatea publică competentă de a le emite. Actele normative trebuie să corespundă 

întocmai prevederilor  constituţionale  şi  legilor,   ori o Hotărâre de Guvern se adoptă pentru 

organizarea executării legilor. În cazul nostru, normele propuse în prezentul proiect de 

hotărâre de Guvern nu corespund şi vin în contradicţie cu normele stabilite în Legea 

nr.514/1995. Un ultim aspect ce nu poate fi neglijat este contradicţia   cu   normele   Legii   

nr.947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Analizând această 

funcţie a Agenţiei, devine neclară funcţia Inspecţiei judiciare (din cadrul Consiliului superior 

Nu se acceptă. 

Remarcăm că anume din prevederile art. 55, 

alin. (1) din Legea nr. 514/1995 privind 

organizarea judecătorească rezultă competența 

Ministerului Justiției de a exercita controlul 

asupra judecătoriilor și curților de apel în 

probleme organizatorice, competență care este 

realizată prin intermediul Departamentului de 

administrare judecătorească, redenumirea și 

restructurarea căruia este propusă prin 

intermediul prezentului proiect. Pentru de talii, a 

se revedea Nota informativă la proiect. 

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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al Magistraturii), or, conform art.7/2 alin.(1) lit.c) din Legea nr.947 din 19.07.1996 cu privire 

la Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecţia judiciară verifică activitatea organizatorică   a   

instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei cu scopul de a asigura eficienţa activităţii 

instanţelor judecătoreşti, a judecătorilor şi a personalului instanţelor. 

 

Recomandarea. Recomandăm reevaluarea propunerilor cu excluderea normelor care 

contravin legislaţiei în vigoare şi stabilesc reglementări paralele. 

Atragem atenția asupra faptului că, 

competențele secretariatului instanței 

judecătorești, în ceea ce se referă la asigurarea 

activităţii organizatorice a instanţelor 

judecătoreşti, se limitează doar la instanța din 

care acesta face parte.  

Competența Agenției (în prezent – a 

Departamentului) constă în uniformizarea, 

coordonarea și eficientiza activității tuturor 

secretariatelor instanțelor judecătorești. 

 

Cu referire la diferența dintre Inspecția 

judiciară și Agenție remarcăm următoarele. 

Pct.3 din dispoziţiile generale ale 

regulamentului propus prevede exercitarea 

atribuţiilor Agenţiei fără nici un amestec în 

înfăptuirea justiţiei cu respectarea strictă a 

garanţiilor şi independenţei sistemului 

judecătoresc, pe cînd Inspecţia judiciară verifică 

activitatea organizatorică a instanţelor 

judecătoreşti în cadrul procesului de înfăptuire a 

justiţiei. 

 Pct. 9 

Factori de coruptibilitate și alte obiecții. Prevederi incompatibile cu legislaţia în vigoare 

 

Analiza. Semnalăm asupra unor reglementări ce vin în contradicţie  cu  cadrul  normativ  

existent. La moment, prin art.22 alin.(1) al Legii nr.514/1995 privind organizarea 

judecătorească, se 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. Aceste mijloace nu pot fi micşorate fără acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii şi se alocă în mod regulat", iar art.4 alin.(4) lit.c) al Legii nr.947/1996 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, spune (că acesta - Consiliul Superior al 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect nu modifică procesul de 

elaborare și aprobare a bugetului instanțelor 

judecătorești.  

Prin Anexa 224 din Hotărîrea Guvernului nr. 

351 din 23.03.2005, clădirile instanțelor 

judecătorești au fost atribuite în administrarea 

Ministerului Justiției. 

DAJ este autoritatea din subordinea 

ministerului căreia i-a fost atribuită funcția 
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Magistraturii): „examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, 

proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti". Reglementările propuse în proiect la pct.9, 

subpct.5) lit.e) care acordă atribuţii Agenţiei de administrare judecătorească, dublează 

atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, deşi o face sub o altă formă de prezentare. 

 

Recomandarea. Recomandăm autorului să revadă şi să reformuleze atribuţiile Agenţiei, în 

conformitate cu  normele Legii nr.514/1995 privind organizarea judecătorească şi Legii 

nr.947/1996 cu privire la Consiliul  Superior al Magistraturii, astfel încât să se evite conflictul 

de norme. 

respectivă, reflectînd obiectivele generale ale 

Guvernului și ale sistemului judiciar. 

Gestionarea de către DAJ/Agenție a bugetului 

destinat investițiilor capitale și achizițiilor 

centralizate, se propune în scopul uniformizării, 

eficientizării, asigurării transparenței, 

economisirii de timp și resurse financiare ale 

instanțelor. 

Or,  șefii secretariatelor nu sunt specialiști 

calificați în domeniul lucrărilor de construcție 

și/sau renovare a sediilor instanțelor, iar sistemul 

informațional judiciar denotă mai multe carențe 

și nu este interoperabil, din cauza funcționării în 

instanțe a echipamentelor neuniforme. 

Bugetul destinat investițiilor capitale va fi, ca 

și în prezent, coordonat cu Agenția înainte de a fi 

prezentat Parlamentul de către CSM. Aceeași 

procedură se propune și pentru bugetul destinat 

achizițiilor centralizate. 

Prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014, care au tangență cu activitatea 

Agenției vor intra în vigoare abia la 1 ianuarie 

2016. Pentru detalii, a se vedea prevederile art. 

82 din Legea menționată. 

 Factori de coruptibilitate și alte obiecții. Prevederi incompatibile cu legislaţia în vigoare. 

 

Analiza. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru ani 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.6/2012, stabileşte întru 

consolidarea capacităţilor de autoadministrare şi independenţă a sistemului judecătoresc 

crearea funcţiilor de administratori judecătoreşti, reexaminarea funcţiilor preşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti, instruirea administratorilor instanţelor judecătoreşti desfăşurate, 

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.” 

Aceste atribuţii au fost delegate de către 

Minister  Departamentului de Administrare 
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precum şi revizuirea rolului şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens 

- stabilite de domeniile specifice 1.1.5 şi 1.1.9. 

Prevederile în cauză au fost deja traduse în viaţă, fiind suplimentate statele de personal ale 

Consiliului Superior al Magistraturii şi al instanţelor judecătoreşti. Astfel, conform art.27, 27/1 

şi 27/2 al Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul superior al Magistraturii, în cadrul 

Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii se regăseşte Direcţia administrare 

judecătorească şi Direcţia administrativă cu Serviciul de analiză a statisticii judiciare, în 

competenţa cărora se află organizarea procesului de elaborare a proiectului bugetului şi a 

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 cu întocmirea raportului final; coordonarea activităţii de utilizare a Programului 

Integrat de Gestionare a Dosarelor (în continuare PIGD) şi a sistemelor de înregistrare audio a 

şedinţelor de judecată de către instanţele judecătoreşti; analiza adresărilor parvenite de la 

instanţele judecătoreşti referitor la deficienţele PIGD şi propunerea modalităţilor de înlăturare; 

analiza statisticii judiciare şi a calităţii actului de justiţie şi publicarea rapoartelor statistice pe 

site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. 

În urma celor expuse, concluzionăm supra faptului că o parte a atribuţiilor şi competenţelor 

pe care autorul proiectului le-a prevăzut pentru Agenţia de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti, sunt deja atribuite expres prin lege şi exercitate de către preşedinţii şi şefii 

secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi de către Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

Recomandarea. Recomandăm excluderea conflictelor de norme care stabilesc competenţe 

paralele dintre Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti (pe de o parte) şi Consiliul 

Superior al Magistraturii şi instanţele judecătoreşti (pe de altă parte). 

Judecătorească (viitoarei Agenţii).  

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 (pentru detalii, a se vedea Nota 

informativă la proiect).  

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, a 

Direcției de administrare judecătorească și 

Direcției Administrative în cadrul Secretariatului 

acestuia vine în contradicție cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 1202 din  06.11.2007 și 

prezintă o dublare a atribuțiilor DAJ-ului. 

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                 Vladimir CEBOTARI 


