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I. PRELIMINĂRI
Unul din principiile generale ale procesului judiciar îl constituie principiul legalităţii,
conform căruia procesul judiciar se desfăşoară în strictă conformitate cu principiile şi normele
unanim recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale legislaţiei naţionale.
Dreptul de a înfăptui justiţia îi aparţine doar judecătorului, care este obligat să execute
întocmai cerinţele legii la înfăptuirea justiţiei, să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, a onoarei şi demnităţii lor, apărarea intereselor societăţii, dînd dovadă de înaltă
cultură a activităţii judecătoreşti, care presupune cunoştinţe de drept (teoretice), aptitudini
practice şi etică profesională adecvată. Aceasta derivă şi din actele internaţionale în domeniu.
Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia, ce reglementează principiile organizatorice şi
de activitate ale sistemului judecătoresc, stabileşte cerinţe destul de înalte pentru exercitarea
funcţiei de judecător, avînd în vedere şi buna cunoaştere a procesului de organizare a activităţii
judecătoreşti, de administrare a cauzelor, de efectuare propriu-zisă a justiţiei în cadrul legii
procedurale respective cu utilizarea largă a tehnologiilor internaţionale.
Dinamica perfecţionării cadrului legislativ, inclusiv la capitolul de organizare a sistemului
judecătoresc, necesită actualizarea obiectivelor de accedere în funcţia de judecător, de dobîndire
a aptitudinilor profesionale respective, aplicare corectă a principiilor de organizare şi activitate a
sistemului judecătoresc.
Practica a demonstrat, că pentru o justiţie eficientă este necesară o pregătire specializată în
domeniu.
Un rol important în acest sens îl are formarea iniţială pentru numirea în funcţie de
judecător în cadrul Institutului Naţional de Justiţie (INJ) în conformitate cu strategiile
conceptuale şi metodologice Europene şi naţionale în domeniu.
Curricula la disciplina „Organizarea activităţii instanţelor de judecată” se axează pe
obiectivele generale (cunoaştere, aplicare, integrare) şi standardul de formare profesională,
reieşind din Cadrul European şi cel Naţional al Calificărilor, cu un grad mai înalt şi complex al
tematicii atît pentru orele de curs, cît şi pentru cele de seminar, corespunzînd specificului
profesional al funcţiei de judecător.
În complex, Curricula la disciplina „Organizarea activităţii instanţelor de judecată” este
prezentată drept un document de formare profesională şi este orientată spre familiarizarea
candidaţilor la funcţia de judecător cu prevederile dreptului internaţional în domeniu,
instrumente naţionale ce ţin de domeniul reformei legislative şi instituţionale a judiciarului,
realizările practice, aspectele problematice şi de perspectivă, lărgind şi aprofundînd potenţialul
intelectual şi formînd abilităţi profesionale de viitor judecător.
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II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei
SO

Semestrul
II

Numărul de ore
curs
seminare
12
24

Evaluarea
Colocviu
diferenţiat

Responsabil de
disciplină
V. Şterbeţ

III. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orelor de curs
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEMA

Realizarea în ore

Puterea judecătorească. Sistemul judecătoresc. Secretariatul
instanţei judecătoreşti.
Autoadministrarea
şi
administrarea
judecătorească.
Delimitarea competenţelor.
Judecătorul, purtător al puterii judecătoreşti.
Garanţiile independenţei judecătorului.
Formarea profesională a judecătorului.
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Protecţia de stat a judecătorului, asigurarea lui materială şi
socială.
În total

2

2
2
2
2

12

b) Tematica şi repartizarea orelor de seminar
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEMA

Realizarea în ore

Puterea judecătorească. Sistemul judecătoresc. Secretariatul
instanţei judecătoreşti.
Autoadministrarea
şi
administrarea
judecătorească.
Delimitarea competenţelor.
Judecătorul, purtător al puterii judecătoreşti.
Garanţiile independenţei judecătorului.
Formarea profesională a judecătorului.

4

Protecţia de stat a judecătorului, asigurarea lui materială şi
socială.
În total

4

4
4
4
4

24

3

IV. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei „Organizarea activităţii instanţelor de judecată”, audienţii obţin
următoarele competenţe:
- dobândirea aptitudinilor specifice profesiei, respectiv aplicarea corectă a legilor de organizare
judiciară, a regulamentelor şi codului deontologic;
- determinarea concepţiei personale a magistratului asupra profesiei sale;
- cunoaşterea standardelor europene în domeniu;
- respectarea deontologiei profesionale în polemica cu interlocutorii(colegi, participanţi la
proces, etc.),
- acumularea dexterităţii de utilizare a limbajului juridic adecvat şi adaptarea acestuia la diverse
situaţii;
- aplicarea şi interpretarea normelor legale relevante;
- aplicarea regulilor de calificare a abaterilor disciplinare la soluţionarea cazurilor practice;
- evaluarea corectitudinii sau incorectitudinii unor soluţii din practica CSM;
- formularea unor recomandări în scopul îmbunătăţirii calitative continue a legislaţiei pertinente
în unison cu principiile constituţionale privind sistemul judecătoresc şi statutul judecătorului.
V. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
În baza studierii disciplinei “Organizarea activităţii instanţelor de judecată”
audientul trebuie
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să caracterizeze funcţia statală de înfăptuire a justiţiei;
- să descrie sistemul instanţelor judecătoresti;
- să identifice principiile constituţionale de separare şi colaborare a puterilor;
- să cunoască şi să aplice noţiunile legale de sistem judecătoresc, competenţă a
instanţei
judecătoreşti , structură organizatorică şi de administrare, organe de administrare şi
autoadministrare;
- să cunoască, să interpreteze şi să conştientizeze cerinţele legii înaintate faţă de judecător la
înfăptuirea justiţiei întru asigurarea ocrotirii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, intereselor
societăţii etc. (obligaţiile judecătorilor, calificarea, atestarea, răspunderea ş.a.)
- să relateze în argumentări generalizările CSM, CSJ, rapoartele de monitorizare, concluziile şi
recomandările instituţiilor specializate şi abilitate inadeverenţele cadrului legislativ şi
instituţional referitoare la desfăşurarea reformei legislative şi instituţionale, necesitatea
perfecţionării, reieşind şi din strategiile naţionale (privind prevenirea şi lupta cu crima
organizată şi corupţia, terorismul, traficul de fiinţe umane, lupta cu sărăcia etc. ).
La nivel de aplicare:
- să interpreteze normele ce ţin de statutul judecătorului (independenţa, imparţialitate,
inamovibilitate), asigurarea garanţiilor de înfăptuire a justiţiei;
- să compare şi să argumenteze principiile constituţionale de separare şi colaborare a puterilor;
- să clasifice şi să compare prevederile actelor internaţionale şi naţionale în domeniu în vederea
identificării concordanţelor şi neconcordanţelor privind asigurarea independenţei judiciarului;
- să pregătească şi să demonstreze soluţii concrete, inclusiv de lege ferendă , de ordin practic
vizînd crearea mecanismelor de implementare a prevederilor legislaţiei relevante, aplicarea
tehnologiilor informaţionale moderne, perfecţionarea aparatului instanţelor judecătoreşti,
delimitarea competenţelor;
- să argumenteze esenţa unor aspecte problematice ce ţin de organizarea judecătorească,
structura instituţională, statutul judecătorului, realizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor;
- să organizeze într-un mod eficient procesul de studiere a unei cauze concrete;
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- să traseze planuri, programe(zilnice şi de durată) privind activitatea organizatorică şi
procedurală pentru bună administrare şi examinare a cauzelor, interacţiunea cu părţile în proces,
cu aparatul de specialitate;
- să selecteze materiale relevante prin utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- să aplice legislaţia şi hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în procesul
de aplicare şi interpretare a normelor relevante .
La nivel de integrare:
- să stabilească rolul şi locul instanţei judecătoreşti, a judecătorului ca exponent al puterii
judecătoreşti în asigurarea protecţiei justiţiabililor în contextul normelor de drept internaţional
şi naţional;
- să aprecieze importanţa prevederilor legislative ce ţin de independenţa judiciarului, a
judecătorului şi, delimitarea competenţelor în contextul obligaţiunilor şi responsabilităţilor;
- să demonstreze capacitatea de a acţiona cu fidelitate şi transparent în conflictele de interese
- să demonstreze temeinicia prevederilor actelor relevante ce ţin de profesionalism, calificare,
etica profesională etc şi asigurarea reală la nivel statal şi personal;
- să aprecieze şi prezică evoluţia în perspectivă a legislaţiei ce reglementează principiile
organizatorice ale sistemului judecătoresc în aspectul dreptului comunitar;
- să elaboreze şi să recomande un proiect de concept de armonizare legislativă şi instituţională
în domeniu reieşind din studiul efectuat de sinestătător;
- să realizeze redactarea unor propuneri concrete ce ar contribui la perfecţionarea pregătirii
iniţiale la disciplina respectivă (îmbunătăţirea curriculei, metodologiilor , aspectelor
organizatorice în cadrul INJ s.a.);
- să formuleze deprinderi de operativitate, obiectivitate, independenţă, imparţialitate, să
desfăşoare activitate individuală şi în grup (colectivă) întru realizarea prevederilor curriculei;
- să evalueze şi să estimeze propunerile altor audienţi, inclusiv coechipieri, să argumenteze
dezacordul ( în caz de existenţă).
VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Obiectivele de referinţă
- să cunoască actele legislative naţionale ce
reglementează principiile
organizatorice ale
sistemului judecătoresc;
să relateze principiile internaţionale şi
naţionale de definire a autorităţii
judecătoreşti
ca ramură a puterii de stat;
- să cunoască principiile puterii judecătoreşti
recunoscute
de
jurisprudenţa
Curţii
Constituţionale
- să determine funcţia statală de înfăptuire a
justiţiei proprie numai instanţelor judecătoreşti.
- să expună garanţiile de înfăptuire a justiţiei;
- să definească noţiunea independenţei puterii
judecătoreşti;
- să cunoască şi să se expună principiul separaţiei
şi colaborării puterilor: legislativă, executivă şi
judecătorească;
- să cunoască evoluţia cadrului legislativ privind
principiile de organizare şi funcţionare a
sistemului judecătoresc în Republica Moldova;

Conţinuturi
Tema 1. Puterea
judecătorească.
Sistemul judecătoresc. Secretariatul
instanţei judecătoreşti.
1. Puterea judecătorească. Principiile
constituţionale şi legislative
2. Sarcinile şi principiile de înfăptuire a
justiţiei. Instanţele judecătoreşti.
3. Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor
judecătoreşti.
4. Activitatea secretariatului instanţei
judecătoreşti. Ţinerea lucrărilor de
secretariat în judecătorii şi curţile de
apel.
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- să argumenteze dispoziţiile constituţionale de
„separare” şi „conlucrare” a puterilor în stat;
- să identifice sistemul instanţelor judecătoreşti,
să delimiteze competenţa
funcţională şi
structura unei judecătorii, curţi de apel şi a CSJ;
- să cunoască modul de întocmire a programelor
de activitate în interacţiune cu preşedintele şi
secretariatul instanţei judecătoreşti;
- să poată programa activitatea sa zilnică în scopul
bunei organizări a procesului de judecată;
- să identifice la fiecare etapă problemele legate
de ţinerea lucrărilor de secretariat în conexiune cu
prevederile legislaţiei procedurale
- să traseze planuri, programe(zilnice şi de
durată) privind activitatea organizatorică şi
procedurală pentru bună administrare şi
examinare a cauzelor, interacţiunea cu părţile în
proces, cu aparatul de specialitate.
- să desfăşoare activităţi concrete organizatorice
întru soluţionarea problemelor ce ţin de
organizarea procesului de judecată;
- să evalueze măsurile cu caracter organizatoric
privind mersul unui dosar în instanţa de judecată
pînă la transmiterea hotărîrii spre executare;
- să cunoască activitatea privind ţinerea lucrărilor
de secretariat în judecătorii şi curţile de apel;
- să
explice prevederile actelor normative
relevante privind lucrările de secretariat;
- să delimiteze competenţele preşedintelui,
judecătorului şi secretariatului;
- să stabilească legalitatea acţiunilor persoanelor
responsabile de înregistrarea şi transmiterea
dosarelor spre examinare judecătorului desemnat;
- să explice noţiunile de „repartizare aleatorie a
cauzelor”, „termen rezonabil”, „administrarea
cauzei”;
- să explice necesitatea respectării prevederilor
Instrucţiunii cu privire la ţinerea lucrărilor de
secretariat în judecătorii şi curţile de apel întru
asigurarea unei eficiente administrări a cauzei în
faţa primei instanţe;
să
argumenteze
necesitatea
aplicării
tehnologiilor informaţionale în activitatea de
administrare şi efectuare a justiţiei
- să cunoască evoluţia cadrului legislativ privind
principiile de organizare şi funcţionare a
sistemului judecătoresc în Republica Moldova;
- să determine organele de autoadministrare şi
administrare judecătorească;
- să cunoască anumite criterii distinctive ale
organelor de autoadministrare şi administrare

Tema
2.
Autoadministrarea
şi
administrarea
judecătorească.
Delimitarea competenţelor.
1. Organele de autoadministrare şi
administrare judecătorească.
2. Consiliul Superior al Magistraturii.
3. Adunarea Generală a Judecătorilor.
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judecătorească, să delimiteze competenţa lor;
4. Ministerul Justiţiei.
- să delimiteze competenţa şi să argumenteze 5. Curtea Supremă de Justiţie.
rolul Consiliului Superior al Magistraturii în
formarea sistemului judecătoresc;
- să se expună argumentat referitor la extinderea
competenţelor Adunării Generale a Judecătorilor;
- să delimiteze competenţa şi să argumenteze
rolul Ministerului Justiţiei crearea mecanismelor
privind asigurarea independenţei sistemului
judecătoresc în interacţiune cu Consiliul Superior
al Magistraturii;
- să expună formele de control asupra instanţelor
judecătoreşti;
să
delimiteze
verificarea
activităţii
organizatorice a instanţelor judecătoreşti la
înfăptuirea justiţiei;
- să stabilească formele şi metodele de asistenţă
metodică necesare unui judecător, inclusiv unui
judecător începător;
- să argumenteze necesitatea interacţiunii Curţii
Supreme de Justiţie cu Consiliul Superior al
Magistraturii
şi
preşedinţii
instanţelor
judecătoreşti;
- să determine rolul judecătorului în înfăptuirea
justiţiei – unicul exponent al puterii judecătoreşti;
să relateze prevederile actelor naţionale şi
internaţionale cu privire la statutul judecătorului;
- să identifice principiile constituţionale
referitoare la statutul judecătorului;
să delimiteze condiţiile şi criteriile de
selectare a candidaţilor la funcţia de judecător;
- să argumenteze favorizarea legală a demisiei
judecătorului în aspect comparat cu pensionarea
lui, aspecte comune şi distinctive;
în baza cazurilor din practica activităţii
Consiliului Superior al Magistraturii să determine
asupra unei hotărîri adoptate în privinţa
judecătorilor concreţi;
să delimiteze drepturile şi îndatoririle
judecătorului;
să cunoască şi să aprecieze necesitatea
respectării
restricţiilor
de
serviciu
ale
judecătorului şi urmările încălcării lor;
- să enumere şi să se expună asupra temeiurilor de
eliberare a judecătorului din funcţie;
să cunoască temeiurile privind demisia
judecătorului şi urmările juridice;
- să identifice împuternicirile Colegiului pentru
selecţia şi cariera judecătorilor în lumina
prevederilor noii legislaţii(Legii nr.154 din 5 iulie
2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi

Tema 3. Judecătorul, purtător al puterii
judecătoreşti.
1. Numirea judecătorului în funcţie.
2.Drepturile şi obligaţiile judecătorului.
Restricţiile de serviciu ale
judecătorului.
3. Suspendarea din funcţie şi detaşarea
judecătorului.
4.Temeiurile de eliberare a
judecătorului din funcţie.
5. Demisia judecătorului.
6. Colegiul pentru selecţia şi cariera
judecătorilor.
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cariera judecătorilor);
- să înţeleagă conţinutul reglementărilor legale
privind independenţa judiciarului în general şi a
judecătorului în particular:
- să determine garanţiile constituţionale şi cele
legale;
- să argumenteze noţiunile de „inamovibilitate” şi
„inviolabilitate” a judecătorului;
- să interpreteze noţiunile de „independenţă”,
„imparţialitate” şi „inamovibilitate” în lumina
Cartei Europene privind statutul judecătorului;
- să determine reglementările procedurale care
asigură independenţa judecătorului (CPC, CPP,
CCA);
- să delimiteze temeiurile şi modul de promovare
într-o instanţă superioară şi la o funcţie de
conducere în sistemul judecătoresc;
- să delimiteze formele de transfer şi rolul
judecătorului în realizarea prevederilor relevante;
- să explice temeiurile de răspundere penală a
judecătorului şi să identifice organele competente;
- să delimiteze definiţia de „imunitate” pentru
situaţiile de independenţă şi de răspundere a
judecătorului;
- să identifice particularităţile generale şi cele
specifice pentru tragerea la răspundere penală a
judecătorului;
- să cunoască procedura de identificare şi de
adoptare a hotărîrilor privind tragerea la
răspundere penală a judecătorului;
- să cunoască modul de contestare a hotărîrilor
pentru fiecare caz.

Tema 4. Garanţiile independenţei
judecătorului.
1. Asigurarea
independenţei
judecătorului.
2. Inamovibilitatea şi inviolabilitatea
judecătorului.
3. Cariera judecătorilor. Transferul
judecătorilor.

- să identifice împuternicirile Colegiului de
evaluare a performanţelor judecătorilor în lumina
prevederilor noii legislaţii(Legii nr.154 din 5 iulie
2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi
cariera judecătorilor);
- să identifice cazurile de evaluare a
performanţelor judecătorilor în corespundere de
scopul urmărit;
- să expună căile de întărire a performanţei
sistemului judecătoresc;
- să identifice procedura de realizare a
împuternicirilor Colegiului de evaluare a
performanţelor judecătorilor ;
- să determine interdependenţa activităţii
Colegiului de de evaluare a performanţelor
judecătorilor şi Consiliului Superior al
Magistraturii.

Tema 5. Formarea profesională a
judecătorului.
1. Evaluarea
performanţelor
judecătorilor.
2. Colegiul
de
evaluare
a
performanţelor judecătorilor.
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- să formuleze propuneri de perfecţionare a
pregătirii iniţiale şi continue a judecătorului în
vederea îmbunătăţirii performanţei sistemului;
- să argumenteze necesitatea autoinstruirii atît în
cadrul INJ, cît şi pe parcursul activităţii de
judecător:
- să compună în mod individual proiectul unui
plan tematic de instruire a judecătorului, utilizînd
metode şi procedee studiate.
-- să determine asigurarea reală a
protecţiei judecătorului şi a familiei
lui (în baza rapoartelor CSM, rapoartelor
de monitorizare, etc.);
- să interpreteze reglementările Legii cu privire
la statutul judecătorului privind alte garanţii
sociale ale judecătorului;
- să cunoască mecanismele reale privind
asigurarea de stat a judecătorului;
- să determine prevederile legale privind
asigurarea judecătorilor cu mijloace necesare
pentru îndeplinirea sarcinilor, în special pentru
soluţionarea litigiilor într-un termen rezonabil;
- să relateze în ce măsură mijloacele alocate
instanţelor judecătoreşti garantează judecătorului
îndeplinirea în bune condiţii a misiunii lor de
înfăptuire eficientă a justiţiei;
- să expună punctul său de vedere privind
perfecţionarea legislaţiei în domeniu, avînd drept
reper recomandările instituţiilor specializate,
strategiile şi planurile naţionale privind
perfecţionarea continuă a cadrului legislativ şi
instituţional la compartimentul dat.

Tema 6. Protecţia de stat a
judecătorului, asigurarea lui materială
şi socială.
1. Protecţia de stat a judecătorului şi a
membrilor familiei lui.
2. Asigurarea judecătorului cu pensie.
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VII. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A AUDIENŢILOR

SUBIECTE/PROBLEME
1. Puterea judecătorească. Sistemul
judecătoresc. Secretariatul instanţei
judecătoreşti.

2. Autoadministrarea şi
administrarea judecătorească.
Delimitarea competenţelor.

3. Judecătorul, purtător al puterii
judecătoreşti.

4. Garanţiile independenţei
judecătorului.

FORME DE
REALIZARE

1. Referate/rezumate.
2. Analiza datelor
statistice.

1. Studiu de caz.
2. Studii.
3. Proiecte.
4. Referate.
1. Studiu de caz.
2. Proiecte.
3. Referate.

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.

5. . Formarea profesională a
judecătorului.

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.

6. Protecţia de stat a judecătorului,
asigurarea lui materială şi socială.

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.
3. Studiul practicii
CSM.

MODALITĂŢI DE
EVALUARE
- prezentarea
rezultatelor;
- elaborarea articolelor;
- publicarea rezumatelor;
- participarea la
conferinţe ştiinţifice;
- prezentarea
rezultatelor;
- participarea la
conferinţe ştiinţifice;
- elaborarea şi publicarea
articolelor.
- participarea la
conferinţe ştiinţifice;
- elaborarea articolelor;
- prezentarea
rezultatelor.
- participarea la
conferinţe ştiinţifice;
- elaborarea articolelor;
- prezentarea
rezultatelor.
- participarea la
conferinţe ştiinţifice;
- prezentarea
rezultatelor.
- participarea la
conferinţe; prezentarea
rezultatelor;
- elaborarea articolelor.
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VIII. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea curentă: participarea audienţilor la dezbateri potrivit conţinuturilor şi obiectivelor
de referinţă la fiecare subiect, reieşind din sarcinile ce decurg din activităţile de predare –
învăţare.
Mostra de teste
1. Conform Constituţiei Republicii Moldova, justiţia se înfăptuieşte:
a. în numele statului;
b. în numele legii;
c. în numele poporului.
2. Justiţia în cauzele penale se înfăptuieşte în numele legii:
a. numai de către instanţele judecătoreşti;
b. de către organelle procuraturii şi instanţele judecătoreşti;
c. de către organelle de drept şi instanţele judecătoreşti
3. Conform Constituţiei Republicii Moldova, justiţia se înfăptuieşte prin:
a. Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi judecătorii;
b. Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi judecătorii;
c. Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel, tribunale şi judecătorii.
4. Conform Constituţiei Republicii Moldova, înfiinţarea instanţelor extraordinare:
a. este permisă în baza tratatelor internaţionale;
b. este interzisă;
c. este permisă pentru anumite categorii de cauze.
5. Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc pentru prima oară în funcţie de:
a. Preşedintele Republicii Moldova;
b. Parlament;
c. Consiliul Superior al Magistraturii.
6. Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie se numesc în funcţie de:
a. Consiliul Superior al Magistraturii;
b. Parlament;
c. Preşedintele Republicii Moldova.
Testare
Subiectul 1: Autoritatea judecătorească
1.1.
Să se identifice baza juridică a organizării judecătoreşti.
1.2.
Să se argumenteze sarcinile instanţelor judecătoreşti.
1.3.
Să se evalueze principiile de înfăptuire a justiţiei.
Subiectul II.
Conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova N. A fost numit în funcţie de
judecător al judecătoriei S. În urma analizei datelor statistice pe primul semestru al anului curent
s-a constatat o micşorare substanţială a volumul de lucru în judecătoria S. (18 cauze şi materiale
lunar), pentru un judecător, în acelaşi timp în 16 judecătorii din ţară volumul lunar constituie
peste 70 cauze şi materiale).
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Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) judecătorul N.C. a fost
transferat în una din judecătoriile menţionate (din cele 16) pînă la ameliorarea volumului de
lucru.
Apreciaţi legalitatea hotărîrii CSM, argumentînd conform prevederilor Legii cu privire
la statutul judecătorului.
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