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Finalizarea cursurilor de formare iniţială constituie de 
fiecare dată un eveniment deosebit, o nouă etapă în ca-
riera profesională a candidaţilor la funcţiile de judecător 
şi procuror, dar şi unul istoric în activitatea Institutului 
Naţional al Justiţiei. 
La 4 aprilie curent, în incinta INJ, a avut loc festivitatea de 
înmînare a atestatelor absolvenţilor celei de-a treia promo-
ţii a acestei instituţii. Evenimentul a fost onorat de Minis-
trul Justiţiei, Alexandru Tănase, Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii, Nicolae Timofti, Procurorul 
General, Valeriu Zubco, Preşedintele Consiliului Superior 
al Procurorilor, Iurie Garaba, Preşedintele Consiliului INJ, 
Gheorghe Creţu, precum şi membri ai Consiliului INJ, 
membri ai CSM, formatori INJ, alte personalităţi. 
Festivitatea a fost deschisă de Preşedintele Consiliului In-
stitutului Naţional al Justiţiei, Gheorghe Creţu. Dumnea-
lui a apreciat la cel mai înalt nivel eforturile Institutului 
în formarea iniţială a audienţilor, exprimîndu-şi încrede-
rea că viitorii judecători şi procurori se vor încadra activ 
în muncă, demonstrînd în practică cunoştinţele obţinute 
în aulele Institutului. 
În discursul său (publicat în nr.1(17) al Revistei), Anastasia 
Pascari, Directorul executiv al Institutului Naţional al Jus-
tiţiei, a menţionat că se mai înscrie încă o filă frumoasă în 
istoria INJ, care se încadrează perfect şi în istoria întregului 
sistem judecătoresc… În acest context, activitatea Institutu-
lui Naţional al Justiţiei, ca instituţie publică în sistemul de 
drept al ţării noastre, confirmă o dată în plus ataşamentul 
Republicii Moldova faţă de angajamentele sale pe plan in-
ternaţional ca stat-membru al Consiliului Europei, a cărui 
voinţă politică la nivel naţional este de a consolida autorita-
tea judecătorească şi a organelor Procuraturii, inclusiv prin 
pregătirea cadrelor calificate în domeniile respective.  
Doamna Anastasia Pascari a subliniat că absolvenţii ac-
tuali pe parcursul studiilor au dat dovadă de cunoştin-
ţe profunde în diferite domenii de drept şi de aplicare a 

acestora, de cunoaştere a jurisprudenţei naţionale şi a as-
pectelor de drept comunitar şi jurisprudenţei CtEDO.
A fost înalt apreciată străduinţa, responsabilitatea şi cu-
noştinţele absolvenţilor Igor Chiroşca, Irina Ulianovschi, 
Adriana Beţişor, Dumitru Obadă, Octavian Iachimov-
schi, Mihail Buşuleac, Ghenadie Mîra, Lucia Popescu, 
Gheorghe Iapără, care s-au învrednicit cu diplome de 
merit ale Institutului.
Dorindu-le multă sănătate, răbdare şi bunăvoinţă, curaj 
şi perseverenţă dumneaei şi-a exprimat încrederea că ab-
solvenţii Institutului îşi vor îndeplini obligaţiunile sale, 
astfel încît să triumfe dreptatea şi adevărul. 
Exercitarea profesiilor de judecător şi de procuror este de-
terminată de un statut distinct în societate, generînd, prin 
aplicarea corectă a legii, interesele justiţiei într-un stat de 
drept. În contextul afirmaţiilor privind aspiraţiile necesare 
îndeplinirii acestor funcţii, cuvintele de felicitare şi-au gă-
sit locul potrivit în rîndul emoţiilor absolvenţilor, cît şi în 
sfaturile utile rostite de oaspeţi de la tribuna festivităţii. 
În primele două promoţii INJ a fost absolvit de 68 de au-
dienţi: 19 candidaţi la funcţia de judecător şi 49 candi-
daţi la funcţia de procuror. Toţi candidaţii la funcţia de 
procuror au fost angajaţi. Dintre candidaţii la funcţia de 
judecător doar 9 au fost angajaţi. 
Pînă în prezent, 106 audienţi au absolvit Institutul Naţional 
al Justiţiei, dintre care 28 -candidaţi la funcţia de judecător 
şi 78 - la funcţia de procuror. Astfel, completarea funcţiilor 
de procurori şi judecători cu absolvenţii INJ influenţează 
pozitiv imaginea justiţiei naţionale, iar rezultatele obţinu-
te în acest sens cu siguranţă contribuie la înfăptuirea unei 
justiţii viabile, transparente, echidistante şi eficiente. 
Doamna Anastasia Pascari a remarcat conlucrarea con-
structivă cu Consiliul Superior al Magistraturii, Procu-
ratura Generală şi Consiliul Superior al Procurorilor, mi-
nisterul Justiţiei. 

Secvenţe de la festivitatea de înmînare a atestatelor  
de absolvire audienţilor INJ, cea de a treia promoţie

A b s olv i re a  2 0 1 1
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De asemenea, dumneaei a evidenţiat aportul substanţial 
al partenerilor INJ cum ar fi Uniunea Europeană, Consi-
liul Europei, Ambasada SUA, PNUD şi alţii. 
Cuvinte de sincere mulţumire le-au fost adresate forma-
torilor Institutului, întregului colectiv de aici. 
Cu o prestaţie deosebită pe parcursul studiilor de forma-
re iniţială s-au prezentat absolvenţii Igor Chiroşca, Irina 
Ulianovschi, Adriana Beţişor, Dumitru Obadă, Octavian 
Iachimovschi, Mihail Buşuleac, Ghenadie Mîra, Lucia 
Popescu, Gheorghe Iapără, cărora le-au fost înmînate di-
plome de merit.  

Din discursul Preşedintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii, Nicolae Timofti

Dragi absolvenţi! 
Cu o deosebită plăcere vreau să remarc faptul că v-aţi ales o 
profesie interesantă, necesară societăţii, dar în acelaşi timp, 
de o înaltă responsabilitate. De acum încolo dumneavoastră 
veţi fi în vizorul societăţii, în special al presei, iar orice pas 
greşit va fi interpretat în felul său, fie obiectiv sau subiectiv. 
De altfel, orice acţiune legată de activitatea dumneavoastră  
în calitate de judecător, atît în timpul procesului, cît şi în afa-
ra acestuia, trebuie să fie una bine cîntărită, cu un compor-
tament moral, dar şi cu un respect impus din start faţă de 
om, faţă de participanţii la proces, respectînd cu desăvîrşire 
principiile călăuze ale acestei profesii. Pentru aceasta trebuie 
foarte mult să vă antrenați şi vă spun că nu este deloc ușor. 
Îmi exprim mulțumirea față de pregătirea pe care ați avut-
o aici, la Institutul Naţional al Justiţiei, ceea ce vă permi-
te să respectați toate rigorile prevăzute de lege. Totodată, 
consider că urmează a fi reglementat statutul absolventului 
neangajat în cîmpul muncii care. Vă asigur că ne vom gîn-
di la un statut care ar permite absolvenţilor Institutului să 
fie cît mai aproape de sistemul judecătoresc. Mă refer la un 
statut al judecătorului în rezervă, astfel încît să fiţi mereu 
în vizorul Consiliului Superior al Magistraturii, activînd 
pînă la angajarea în funcţia de judecător fie ca referent, fie 
în calitate de consultant, fapt care ne va permite să urmă-
rim activitatea şi aptitudinile fiecăruia dintre voi.  
Drum bun pe tărîmul profesional!

Din discursul Procurorului General al Republicii 
Moldova, Valeriu Zubco

Stimaţi colegi! Stimaţi formatori! Stimaţi absolvenţi! 
Astăzi pentru dumneavoastră este un eveniment impor-
tant, este un bun început în activitatea profesională. Îmi 
doresc foarte mult ca acest început să fie făcut cu piciorul 
drept, pentru că sunteți a treia promoție de absolvenți 
ai Institutului, dar finisați studiile într-o perioadă foarte 
fierbinte pentru că tocmai acum au loc o serie de reforme 
în domeniul justiției, în special mă refer la modificările 
Codului de procedură penală și Legii cu privire la Pro-
curatură,  adoptarea unui nou Cod de etică pentru pro-

curori. Desigur, cunoștințele pe care le-ați obținut aici, în 
cadrul INJ, aportul care l-au adus formatorii a fost doar 
un început în pregătirea înaltă profesională. 
Mi-aș dori mult ca aceasta să nu fie ultima dată când 
veniți la acest Institut, ci să vă întoarceți pentru a vă con-
tinua studiile și pentru a vă ridica nivelul profesional la 
cursurile de instruire continuă, reieșind din toate rigori-
le, schimbările, modificările care intervin în legislație. 
Aduc profunde mulțumiri formatorilor Institutului Naţi-
onal al Justiţiei, care a contribuit la pregătirea profesiona-
lă a absolvenților, cei care au făcut tot posibilul ca astăzi 
dumneavoastră să ajungeți la un final bun, să dețineți 
acea pregătire inițială pentru care le veți mulțumi. Veţi 
fi colegi cu unii dintre formatorii dumneavoastră, avînd 
ocazia de a putea apela pentru consultații și pentru 
susținere. 
Vreau să îmi exprim mulțumirea și față de donatori, 
reprezentații internaționali, care și-au adus aportul la 
instruirea absolvenților în diverse domenii. La fel, ră-
mânem recunoscători  administrației INJ, care a cre-
at condițiile extraordinare pentru a învăța. Îmi exprim 
speranța că promoția a III-a  va depăși ca nivel de in-
struire celelalte promoții, iar faptul dacă veți fi numiți în 
funcțiile de procuror sau de judecător depinde exclusiv 
de dumneavoastră, de felul cum vă veți manifesta și de 
ținuta profesională și morală. 
Nu mi-aș dori deloc ca cineva dintre dumneavoastră să 
ajungă vreo dată în fața Colegiului disciplinar, ci din con-
tra, aș vrea ca de Ziua Lucrătorului Procuraturii să înmâ-
nez cât mai multe diplome și să exprim mulțumiri pentru 
buna activitate profesională. 
Am o mare speranță că dumneavoastră sunteți acele per-
soane care aduc un flux nou, o imagine nouă în justiție 
și veți reprezenta destoinic, cu mândrie una din cele mai 
importante instituții ale statului cum este Procuratura. 
Succese şi realizări!

Din discursul ministrului Justiţiei,  
Alexandru Tănase

Stimați colegi!
Nu întîmplător v-am numit „stimaţi colegi” şi asta pen-
tru că, începînd cu ziua de azi, cu toţii suntem colegi, 
făcînd un lucru comun în interesul societăţii. 



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2011

� I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

Vreau să vă felicit din suflet cu ocazia absolvirii acestei in-
stituţii importante şi sunt de părere că sunteţi ultima pro-
moţie care activează în baza actualului cadru normativ, dat 
fiind faptul că urmează să venim cu modificări esenţiale în 
legislaţie sperînd să promovăm în Parlament posibilitatea 
de a ajunge judecător sau procuror doar prin intermediul 
Institutului Naţional al Justiţiei, nu şi prin alte căi. Aş adu-
ce aici şi cîteva argumente. S-a dat startul unei împrospă-
tări a corpului de magistraţi, în sens bun. Înţelepciunea 
este, cîteodată, mai importantă decît cunoştinţele, avînd 
posibilitatea de a le compensa de fiecare dată. Remarc că 
meseria de judecător  este una foarte importantă, care, pe 
lângă un statut aparte, implică și o responsabilitate enor-
mă, deoarece anume judecătorii decid  asupra drepturilor 
și libertăților cetățenilor, asupra priorităților cetățenilor, 
dar și asupra sorţii oamenilor. Această meserie trebuie 
abordată cu foarte multă prudență și responsabilitate. 
Vă doresc mult succes în cariera profesională, dar să nu 
uitați  niciodată că trebuie să vă perfecționați. 
Viața este într-o permanentă mișcare, se schimbă de la 
o zi la alta, iar dumneavoastră trebuie să fiți mereu în 
pas cu timpul. Să nu încetați niciodată să vă mențineți 
pe același spectru de principii morale, care l-ați primit în 
familie, la școală, la facultate și ca audienţi ai Institutului 
Naţional al Justiţiei. Să nu uitați nici pentru o clipă că 
destinul unui om se află în spatele fiecărei semnături pe 
care o aplicați pe o hotărâre judecătorească. 
Succes, sănătate și să vă aibă Dumnezeu în pază. Să nu 
faceți justiție formală, ci să faceți dreptate!

Din discursul absolventului, candidat la funcţia  
de judecător, Igor Chiroşca

Onorată asistenţă! Stimaţi audienţi! 
Iată că s-au scurs cele 18 luni de cînd în această sală 
candidații la funcția de judecător și procuror a celei de-a 
treia promoții au fost investiți în calitatea de audienți ai 
Institutului Naţional al Justiţiei. A fost o perioadă pe cît 
de lungă, pe atît de scurtă. A fost o perioadă importantă, 
plină de emoții, pe alocuri însoțite de lacrimi de bucu-
rie, care cu ușurință se încadrează în peisajul unor amin-
tiri plăcute. Astăzi, aflîndu-ne la finalul logic al formării 
noastre inițiale, încercăm să privim în urmă, să cugetăm 

că, de fapt, efortul pe care l-am depus reprezintă în sine o 
realizare, o desăvârșire proprie care poate fi apreciată pe 
bună dreptate bună numai de cel care a trecut printr-o 
asemenea experiență. 
Toți noi am trecut prin facultate. Am absolvit masteratul. 
Însă Institutul Naţional al Justiţiei reprezintă o treaptă su-
perioară de învățământ. Este ușor a privi această instituție 
din afară și a opina. Cert este însă faptul că nu zidurile fac 
o școală, ci spiritul ce domnește în ea. În acest context, în 
decursul celor 18 luni de studii am fost formați în spiri-
tul legii, dreptății și  echității. Prin asta reiterându-se că 
experiența unei asemenea instituții reprezintă în sine o 
veritabilă garanție a independenței puterii judecătorești, 
dar și a calității actului de justiție. 
Faptul că suntem cu toţii astăzi aici nu este doar re-
zultatul propriilor noastre eforturi. Or, de fapt, noi nu 
suntem decît rezultatul muncii formatorilor noștri care 
ne-au instruit în spiritul celor trei de „i”: independență, 
imparțialitate și integritate. 
Stimați formatori! 
Dumneavoastră sunteți cei care ne-ați învățat a aplica în 
practică cunoștințele teoretice, fapt pentru care vă sun-
tem recunoscători. 
Exprimăm deosebita considerațiune și față de 
administrația Institutului Naţional al Justiţiei, care, în 
clipele cele mai anevoioase, ne-a susținut și ne-a ghidat 
cu multă grijă și responsabilitate. 
Nu în ultimul rând, am dori să mulțumim pentru supor-
tul acordat de către Ambasada SUA în Republica Mol-
dova, în special Oficiului Consilierului pentru Probleme 
Juridice, doamnei Sarah Lum, pentru proiectele pionie-
rat de schimb de experiență de care au beneficiat unii 
audienți ai Institutului. 
Stimați colegi! 
Pentru noi, absolvirea nu este decît un nou început. De 
astăzi, noi facem parte din elita lumii juridice. Exercitarea 
funcțiilor pentru care am studiat este datoria noastră către 
comunitate, iar modul în care ne vom presta trebuie să fie 
marcat de profesionalism. 
Succes!

Din discursul absolventului, candidat la funcţia  
de procuror, Adriana beţişor

Onorată asistenţă!
Stimaţi colegi! 
Într-adevăr, după cum s-a menţionat, acest eveniment 
este pentru noi o onoare. Suntem cu toții copleșiți de 
emoții și dornici de a exprima omagii și gratitudini tutu-
ror celor care au contribuit la formarea noastră ca viitori 
profesioniști. 
Astăzi, în fața tuturor celor care ne-au onorat cu prezența, 
precum și în fața celor care și-au adus aportul la formarea 
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noastră inițială, venim cu respect și recunoștință, dar și cu 
apreciere și prețuire. Cu această ocazie, în numele tutu-
ror colegilor mei, aducem sincere mulțumiri instituțiilor, 
care în permanență au fost alături de administrația In-
stitutului Naţional al Justiţiei și anume ministerului 
Justiției, care de fiecare dată a promovat ideile novatorii 
în domeniul pe care îl reprezintă, Procuraturii Genera-
le, care a supravegheat să fim instruiți într-o manieră 
pozitivă și profesionistă, astfel încît înaltul deziderat al 
supremației legii să fie întru totul respectat, Președintelui 
Consiliului Superior al Procurorilor pentru receptivita-
tea de care a dat dovadă atunci când a fost solicitat de că-
tre administrația Institutului, Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, Ambasadei SUA în Moldova, care într-adevăr 
ne-au fost alături și ne-au susținut în permanență. 
Cu recunoștință și mulțumire venim şi în fața formato-
rilor noștri grație cărora am acumulat un spectru larg de 
cunoștințe și aptitudini practice, astfel încît, respectând 
litera și spiritul legii, să putem da o apreciere corectă și 
oportună tuturor cauzelor și spețelor cu care ne vom 
confrunta în viitor. 
Cu o contribuție deosebită la formarea noastră inițială au 
fost și conducătorii stagiului de practică, adică procurorii 
sectoarelor mun. Chișinău și procurorii teritoriali, fapt 
pentru care le spunem un sincer mulțumesc, pentru că 
în perioada de 6 luni de stagiere au insistat să ne arate ce 
înseamnă să fii procuror în adevăratul sens al cuvântului, 
precum și acțiunile pătrunse de sacrificiul la care va tre-
bui să purcedem în activitatea noastră de viitor. 
În definitiv, dar nu în ultimul rând, vrem să ne exprimăm 
toată recunoștința și mulțumirea celor care într-adevăr 
au fost zi de zi alături de noi și anume administrației In-
stitutului Naţional al Justiţiei. 
Sincere mulțumiri aducem doamnei Director executiv, 
Anastasiei Pascari, domnului Director executiv adjunct, 
Veaceslav Didâc, doamnei Viorica Puica și domnului Vla-
dimir Holban, precum și membrilor Consiliului INJ și în-
tregului personal, care au muncit ca noi, absolvenți ai aces-
tei prestigioase instituţii, să beneficiem de condiții optime 
și inerente unui proces de studii și corespunzător celor mai 
înalte standarde. 
Multă baftă colegilor mei. Indiferent de circumstanțele 
și obstacolele cu care vă veți confrunta în viitorul vostru 
profesional, spiritul responsabilității și cel al dreptății să 
vă însoțească pretutindeni, căci doar astfel veți putea da 
răspuns pozitiv tuturor dificultăților. 
Vă mulțumesc!

Din discursul audientului primei promoţii, 
Alexandru Spoială
Onorată asistenţă! Stimaţi absolvenţi!
 Îmi exprim deosebita plăcere că prezența în această sală 
a conducerii Consiliului Superior al Magistraturii, a Pro-

curaturii Generale, a ministerului Justiţiei se datorează 
unui fapt frumos, precum este absolvirea Institutului Na-
ţional al Justiţiei, Parcă mai ieri așteptam și eu înmîna-
rea diplomei și, iată că deja, sunt martor la cea de-a treia 
promoție. În acest context, aș dori să-mi exprim gratitu-
dinea și să aduc sincere felicitări conducerii Institutului. 
Dat fiind faptul că în această sală nu sunt prezenți doar 
absolvenți ai unei instituții de învățământ, ci viitorii ju-
decători și procurori, responsabilitatea activității dum-
neavoastră este una şi mai mare. 
Îmi exprim sincerele felicitări absolvenților. Pentru ei, astăzi 
s-a finisat cu succes o etapă importantă în formarea lor ca 
specialiști în domeniul justiției, după care urmează etapa 
angajării și activității în calitate de judecător sau procuror. 
Țin să evidențiez că materia predată la Institut are o nuanță 
practică vădită. Mai mult, în cadrul INJ  au fost predate une-
le discipline care nu sunt incluse în curricula facultăţilor 
de drept.  Aş menţiona, în primul rînd, modulul „Practica 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului”,  ca să conti-
nui cu „Dreptul comunitar”, limba engleză și abilități non-
juridice. Merită a fi menționată notorietatea şi competența 
formatorilor INJ. Totodată, sunt ferm convins că ați fost 
instruiți în lumina ultimilor modificări și tendințe ale 
legislației și practicii naționale și internaționale. 
Din aceste considerente, cred sincer că dumneavoastră 
veți face față tuturor atribuțiilor de judecător și procuror, 
provocărilor pe care le implică exercitarea acestor funcții, 
schimbărilor și reformelor în domeniul justiției. În exerci-
tarea activităţii, veți avea parte de multe momente plăcute, 
dar și de unele neplăcute. Activitatea dumneavoastră pro-
digioasă este succesul și mîndria acestei instituţii. Forma-
torii INJ se vor mîndri şi se vor bucura de succesele din 
activitatea dumneavoastră. Mai mult. Există și o obligație 
morală a noastră de a depune tot efortul pentru a duce fai-
ma acestei instituții atît în țară, cît și peste hotarele ei. 
Țin să vă îndemn să aplicați cunoștințele acumulate 
în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Să studiați în 
permanență și să nu ezitați să reveniți la INJ pentru for-
marea continuă și pentru a vă împărtăși succesele cu for-
matori Institutului. 
Să vă fie într-un ceas bun și să vă bucurați de aceste clipe 
frumoase, precum este absolvirea!
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Viaţa  I N J :  c ron i c a  ev e n i m e n t e l or

Cooperare internaţională

Vizita Reprezentantului special în problema egalității de gen al Președintelui în exercițiu 
al oSCe, Wendy Patten, și a Consilierului superior, manager al Programului combaterii 

traficului de ființe umane și gender al Misiunii oSCe în Moldova, eugenia benigni, la Institutul Național al 
Justiției a dat răspuns la o serie de întrebări despre activitatea INJ. Astfel, oficialii au aflat care sunt atribuțiile Insti-
tutului Național al Justiției, cine sunt instruiți în cadrul instituției, cine sunt formatorii și cum aceștia sunt selectați 
și pregătiți, dar și dacă sunt antrenați experții în domeniul violenței în familie și gender din mediul societății civile 
în procesul de instruire continuă a judecătorilor și procurorilor. Directorul executiv al Institutului, Anastasia Pas-
cari, a povestit despre activitățile instituției programate pentru anul curent, mai ales cele din domeniul instruirii 
audienților în chestiunile de perfecționare a cunoștințelor la aplicarea prevederilor legale aferente violenței în fa-

milie. Interesul deosebit al oaspeților față 
de INJ se datorează faptului că aceștia 
doresc să elaboreze și să implementeze 
un proiect de instruire a judecătorilor și 
procurorilor privind aplicarea în practi-
că a legislației naționale și internaționale 
ce ține de violența în familie. Doamna 
Pascari a salutat implimentarea preco-
nizatului proiect, asigurând că va între-
prinde toate măsurile care se impun în 
acest scop. Proiectul prevede instruirea 
la prima etapă a formatorilor naționali, 
iar mai apoi desfășurarea seminarelor 
cu participarea judecătorilor și procu-
rorilor, dar și a altor persoane interesate 
de problemele prevenirii și combaterii 
violenței în familie.  

6 aprilie 

14 aprilie 

Vizita de lucru a directorului adjunct al Centrului de instruire a procurorilor din SuA, Ni-
kki Colvano, însoțită de consilierul juridic, rezident, Ambasada SuA în Republica Moldova, 

Sarah Lum, a fost efectuată la Institutul Național al Justiției în scopul de a se documenta privind perspectiva elabo-
rării și implementării unui proiect de instruire în domeniul managementului de conducere în organele Procuraturii. 
Doamna Nikki Calvano este anume acea persoană care a și început activitatea de studiere a problemei, considerând 
necesar de a se consulta cu INJ pentru a-și determina programul de lucru, a preciza unele particularități, contând pe 
o susținere cât mai eficientă, deoarece proiectul respectiv va fi implementat în colaborare și cu suportul Institutului 
Național al Justiției. Directorul executiv al Institutului, doamna Anastasia Pascari, a reiterat susținerea proiectului 
în cauză, dând asigurări că Institutul se va implica 
activ în procesul de elaborare a curriculelor  în peri-
oada implementării acestora potrivit programelor de 
învățământ. Doamna Pascari și-a exprimat dorința ca 
instruirea propriu-zisă să înceapă în anul viitor, cu 
scopul de a concentra eforturile pe direcția elaborării 
curriculelor și a cursului de studiere, așa încât să se 
reușească introducerea în programa de instruire. Pro-
iectul cuprinde trei etape. Prima se referă la evaluarea 
stării de lucru în domeniu, în dependență de aceasta 
fiind elaborate curriculele și cursurile de instruire. 
La etapa a doua vor fi selectați și instruiți formatorii 
naționali, ca în continuare să fie instruiți conducători 
din organele procuraturii – etapa a treia.
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23 mai 

25 mai 

întrevederea Directorului executiv al Institutului Național al Justiției, Anastasia Pascari, 
cu Președintele Consiliului de Administrare al Academiei internaționale pentru instruirea 

privind combaterea criminalității informatice, Albena Spasova,  a avut drept scop stabilirea unor relații de co-
operare între Academie și Institut. Colaborarea ar acorda posibilitatea de a instrui cadrele ce înfăptuiesc justiția în 
Republica Moldova în domeniile ce țin de combaterea crimelor cibernetice conform standardelor internaționale.  
Doamna Anastasia Pascari a salutat sosirea dnei Spasova la INJ, menționând importanța unei instruiri complexe 
a judecătorilor și a procurorilor în combaterea crimelor în 
domeniul informaticii. În urma discuțiilor, a fost stabilită 
înțelegerea privind cooperarea pentru pregătirea formato-
rilor pentru 2012, care va fi urmată de mai multe semina-
re cascadă. Chestiunile abordate vor fi coordonate atât cu 
reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, cât și 
cu Procuratura Generală. Academia internațională pentru 
instruirea privind combaterea criminalității informatice a 
fost înființată cu suportul Fundației „America pentru Bul-
garia” în anul 2010 pentru instruirea procurorilor, judecă-
torilor, precum și a altor categorii de persoane din sistemul 
judiciar în domeniul combaterii criminalității informatice. 
În anul curent, Academia își extinde activitățile și în statele 
din vecinătatea Republicii Bulgaria, cum ar fi Serbia și Ma-
cedonia, pregătind programe speciale pentru aceasta. 

Vizita de lucru a Președintelui brian hannon, a expertului juridic, Michael Sheppard și a li-
derului de echipă, Cristina Malai, Programul uSAID de Asistență Rapidă pentru buna Gu-

vernare la Institutul Național al Justiției a fost efectuată pentru susținerea instituției. Reprezentanții Programului 
își propun să acorde ajutorul necesar pentru elaborarea curriculelor ce țin de formarea continuă a judecătorilor și 

procurorilor în funcție, privind instruirea la distanță, 
în special referitor la metodologia implementării unei 
atare instruiri, instruirea administratorilor instanțelor 
de judecată. La rândul ei, Directorul executiv al Insti-
tutului, Anastasia Pascari, a informat succint oaspeții 
despre atribuțiile INJ, rezultatele obținute, problemele 
cu care se confruntă, dar și planurile de viitor. În alt 
context, USAID va continua colaborarea cu Institutul 
Național al Justiției în vederea consolidării capacităților 
sale de formare inițială și continuă a judecătorilor și 
procurorilor și a altor categorii de juriști care contri-
buie la înfăptuirea justiției. La sugestia oaspeților, In-
stitutul va prezenta lista cu propuneri de necesități din 
cele mai stringente pentru implementare. 

26 mai întrevederea Directorului executiv al 
Institutului Național al Justiției, Ana-

stasia Pascari, cu Directorul Curții Administrative din 
Letonia, Andris Munda, și cu Directorul de personal al 
Departamentului Drept al Curții Administrative din Le-
tonia, Inese Nicgale, a avut loc la INJ. Oaspeții s-au interesat 
de activitățile Institutului Național al Justiției, de atribuțiile 
revenite prin lege privind instruirea inițială și continuă a 
judecătorilor și procurorilor, care sunt prioritățile, părțile 
puternice și rezervele, în urma valorificării cărora ar putea 
spori rolul instituției privind pregătirea cadrelor în justiție și 
procuratură. Doamna Pascari, la rândul ei, s-a interesat de 
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27 mai

sistemul de instruire a juriștilor în Letonia. Acest mecanism diferă esențial de cel de la noi. În Letonia nu există un 
Institut de învățământ similar cu cel din Republica Moldova, nu există așa-numita formare inițială a judecătorilor. În 
Letonia, la apariția și pentru suplinirea locurilor vacante de judecător, se anunță concursurile, are loc selectarea prin 
testare a solicitanților, cei aleși fiind ulterior repartizați în instanțele respective, unde urmează un stagiu de șase luni, 
după care sunt numiți în funcție. Acolo diferă și instruirea continuă a judecătorilor și procurorilor, ea fiind organi-
zată practic de instituții private, cu plată, la solicitarea ministerului Justiției.  Părțile au convenit asupra determinării 
particularităților de colaborare, a schimbului de experiență, a vizitelor de lucru întru îmbunătățirea activității în 
domeniul formării judecătorilor, perfecționării lor profesionale prin aplicarea unor forme și metode cât mai eficiente, 
cu rezultate durabile.

Institutul Național al Justiției este în proces de elaborare a programei de învățământ pentru anul 
2012. Proiectul unei asemenea programe a fost expediat mai multor parteneri internaționali 

ai Institutului pentru a coordona posibilele activități comune. USAID a fost prima organizație partener care a 
reacționat la solicitarea INJ. Drept dovadă a înțelegerii de colaborare între aceste instituții este întrevederea dintre 
Directorul executiv al INJ, Anastasia Pascari, cu Directorul interimar al USAID, Jeff Bryan. Oficialii au discutat atât 
despre finisarea unor proiecte implementate anul acesta, cât și despre inițierea unor programe noi în perspectiva 
demarării acestora în Republica Moldova. Directorul USAID a dat asigurări că organizația va continua să acorde su-
portul necesar pentru consolidarea activităților Insti-
tutului Național al Justiției. În acest context, USAID va 
studia temele elaborate de INJ în proiectul programei 
de instruire pentru anul viitor și va veni cu propuneri-
le, sugestiile sale. Institutul Național al Justiției se bu-
cură de o bogată experiență de colaborare cu USAID 
prin intermediul diverselor programe și proiecte, co-
laborare ce a consolidat și a impulsionat substanțial 
activitățile de formare inițială și continuă a judecăto-
rilor și procurorilor, a altor juriști care contribuie la 
înfăptuirea justiției. Pe parcurs au avut loc un șir de 
contacte, întrevederi, discuții în cadrul cărora au fost 
puse la punct căile, modalitățile, mecanismele de cola-
borare și implementare a suporturilor acordate.

Directorul executiv adjunct al Institutului Național al Justiției, Veaceslav Didâc, a avut o 
întrevedere cu reprezentanții Proiectul Twinning,  Președintele Consilierului Rezident, Jens 

Fielberg și asistentul Consilierului Rezident de Twining, Victoria Muntean. Întâlnirea a avut loc în perspec-
tiva desfășurării unor sesiuni de instruire a judecătorilor și procurorilor în materie de investigare a fraudelor și 
de soluționare a litigiilor din sfera drepturilor de proprietate intelectuală. Oaspeții s-au interesat de activitățile 
Institutului la acest capitol, au fost informați despre necesitățile și posibilitățile de instruire a audienților în do-
meniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. La întrevedere s-a convenit asupra studierii problemei în 

sensul identificării Twinning a mijloacelor pen-
tru desfășurarea în colaborare cu INJ a unor se-
minare de formare a formatorilor naționali, iar 
mai apoi și de instruire a judecătorilor și procu-
rorilor în domeniul de proprietate intelectuală. 
Proiectul Twinning „Suport pentru implemen-
tarea și respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de 
Uniunea Europeană și implementat de către Ofi-
ciul Danez de Brevete și Mărci și Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci din România, a demarat 
în noiembrie 2009. Una din componentele aces-
tui proiect are ca obiectiv ameliorarea aplicării 
drepturilor de proprietate intelectuală, care in-
clude și instruirea în domeniu.
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14 iunie

15 iunie

întrevederea Directorului executiv al INJ, doamna Anastasia Pascari, cu şeful oficiului Con-
siliului europei în Republica, domnul ulvi Alkhundlu, organizată în scopul stabilirii unor pri-

orităţi de moment ale Institutului în vederea consolidării instituţionale, implicit în scopul sporirii calităţii procesului 
de instruire iniţială şi continuă a judecătorilor. 
Strategia elaborată de INJ şi Planul de acţiuni pentru implementarea acestei strategii este precedată de acţiuni cu un 
scop bine determinat. Astfel, Institutul Naţional al Justiţiei urmează să devină în timp previzibil un Centru unic (naţi-
onal) de instruire, fie iniţială sau continuă, a tuturor cadrelor de jurişti care contribuie direct sau indirect la înfăptuirea 
justiţiei în Republica Moldova. Înaltul oaspete a confirmat susţinerea Consiliului Europei în vederea realizării acestui 
obiectiv, Oficiul din Republica Moldova urmînd să se implice cu acţiuni clare, bine orientate către acest scop. De 
asemenea, dumnealui a vorbit şi despre schimbările care vor interveni încurînd în  Oficiu, avîndu-se în vedere man-
datul de lărgire și consolidare a activităților prioritare 
așa încît instituția respectivă să fie cît mai operațională, 
cu proiecte clare întru implementarea valorilor demo-
cratice în Republica Moldova, inclusiv prin reformarea 
sistemului judecătoresc. În acest context, Consiliul Eu-
ropei, prin reprezentanța sa oficială, va depune toate 
eforturile pentru susținerea proceselor de consolidare 
în continuare a Institutului Național al Justiției.
Directorul executiv al INJ a ţinut să aducă sincere mul-
ţumiri Consiliului Europei, nemijlocit Oficiului din ţara 
noastră, pentru implicarea activă şi substanţială în acti-
vităţile de creare şi consolidare a Institutului, exprimînd 
speranţa că o asemenea atitudine va fi şi în continuare. 

evaluarea impactului programelor de asistență în domeniul justiției
Institutul Național al Justiției a fost vizitat de Cristine Tefft, specialist Programe Democrație și 

Guvernare, Oficiul Coordonatorului Asistenței pentru Europa și Eurasia, Shawna J. Willson, șef secție Supremație a 
Legii, Oficiul Asistență Justiție Penală și Parteneriate, Biroul Asistență Tehnică a Organelor de Drept, Departamen-
tul de Stat al SUA, însoțiți de Sarah Lum, rezident, Oficiul Consilierului Juridic, și David Strașnoi, responsabil de 
activitățile antidrog, Ambasada SUA în Republica Moldova. 
Oficialii din Departamentul de stat al SUA se află într-o vizită de evaluare a impactului programelor de asistență în 
domeniul justiției acordate de Guvernul Statelor Unite ale Americii Republicii Moldova, cât și de identificare a do-
meniilor prioritare care ar necesita asistență și care ar putea fi propusă de SUA. 

Oaspeții au vrut să afle mai multe despre 
activitățile Institutului, având în principal scopul 
identificării necesităților INJ pentru o cât mai 
bună instruire inițială și continuă a judecători-
lor și procurorilor, a altor categorii de juriști care 
contribuie la înfăptuirea justiției, în vederea spo-
ririi calității actului de justiție. 
A fost confirmată disponibilitatea Guvernului 
SUA de a continua suportul tehnic, financiar și 
de altă natură acordat INJ pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor sale prioritare. 

întrevederea doamnei Anastasia Pascari, Director executiv al Institutului Național al Justiției, 
cu domnul holger hembach, consilier al Procurorului General, Misiunea uniunii europene 

de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, însoțit de domnul Iulian Rusu, expert local al Pro-
curaturii Generale în cadrul acestei Misiuni, a fost organizată la solicitarea domnului Holger Hembach, care s-a 
interesat în de aproape de activitățile Institutului Național al Justiției, de prioritățile programate a fi realizate în peri-
oada imediat următoare, dar și în perspectivă, de necesitățile Institutului în vederea îndeplinirii la nivel a procesului 
de instruire inițială și continuă a audienților.

22 iunie
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Doamna Anastasia Pascari a informat oaspetele cît 
mai detaliat posibil despre acțiunile întreprinse de 
la începutul anului curent pentru sporirea calității 
procesului de învățămînt, despre măsurile luate în 
contextul propunerilor de consolidare a INJ ca un 
centru național de formare a juriștilor care, potrivit 
atribuțiilor, contribuie la înfăptuirea justiției în Repu-
blica Moldova. Or, o asemenea activitate presupune 
multă responsabilitate, o abordare complexă și pro-
fundă, pași concreți, atît din punct de vedere legislativ, 
cît și din punct de vedere instituțional, educațional, 
financiar etc.
Domnul Holger Hambach a rămas satisfăcut de 
informația prezentată, fiind și receptiv la doleanțele 
și proiectele de durată medie și lungă ale Institutului, 
precizînd că, în limitele competențelor sale, se va im-

plica în susținerea propunerilor de prosperare în continuare a INJ.
La întrevedere a mai participat domnul Veaceslav Didâc, director executiv adjunct, și Eugenia Kistruga, șef secție 
formare formatori și relații internaționale, INJ.

Vizita eridanei Cano, manager în 
Programul Comun al Consiliului 

europei și uniunii europene privind Susținerea 
Democrației în Moldova, la Institutul Național al 
Justiției se înscrie în șirul de contacte cu diverși be-
neficiari ai acestui Program pentru evaluări și stabi-
lire de noi priorități pentru cooperare.
 „Colaborarea cu Institutul Național al Justiției a fost 
și rămîne a fi fructuoasă, cu rezultate concrete, pe di-
mensiunea implementării componentelor 2 și 3 – re-
formarea justiției”, a menționat dumneaei în cadrul 
întrevederii cu doamna Anastasia Pascari, Directorul 
executiv al INJ.
În prezent se lucrează intens la elaborarea strategiei 
de reformă în domeniul justiției, iar după adoptarea și aprobarea ei la Bruxeless, Republicii Moldova îi vor fi alocate 
suporturi financiare substanțiale întru implementarea acesteia. Un loc anume în proiectul dat îi revine și Institutului 
Național al Justiției, avîndu-se în vedere consolidarea în continuare a acestuia și atingerea unor parametri de centru 
național pentru formarea inițială și continuă a tuturor cadrelor de juriști care contribuie la înfăptuirea justiției.
Doamna Anastasia Pascari, asistată de domnul Veaceslav Didâc, director executiv adjunct, doamna Viorica Puica, 
șef  Direcție instruire și cercetări, doamna Eugenia Kistruga, șef secție formare formatori și relații internaționale, 

a informat-o pe Eridana Cano despre activitățile Institutu-
lui în domeniul instruirii inițiale și continue a audienților, 
măsurile întreprinse pentru sporirea eficienței formării ca-
drelor de judecători și procurori, apreciind înalt contribuția 
Consiliului Europei și Uniunii Europene la constituirea 
și susținerea substanțială a INJ întru afirmarea sa ca o 
instituție serioasă în domeniu.
Doamna Eridana Cano a confirmat faptul că Institutul 
Național al Justiției va fi și în continuare susținut, deoarece 
instruirea este o condiție primordială întru sporirea calității 
actului de justiție.
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Ac t i v i tat e a  C on si l i u lu i  I N J

Şedinţe şi hotărîri

24 iunie Şedința Consiliului Institutului 
Național al Justiției, prezidată de 

Președintele Consiliului, Gheorghe Crețu. Pe ordinea de 
zi au figurat mai multe chestiuni. 
Astfel, în urma dezbaterilor, a fost aprobat în lectură finală 
Raportul de activitate al Institutului Național al Justiției pe 
anul 2010, prezentat de doamna Anastasia Pascari, Director 
executiv al Institutului Național al Justiției. Raportul cuprin-
de descrierea celor mai principale acțiuni ale Institutului în-
treprinse anul trecut pentru exercitarea atribuțiilor de bază: 
instruirea inițială și continuă a audienților. Se face în acest 
scop o trecere în revistă a tuturor activităților subdiviziuni-
lor, fiind evidențiate momentele prioritare, eforturile depuse 
întru îndeplinirea sarcinilor, dar scoțîndu-se în prim plan și rezervele existente, obiectivele necesare a fi atinse în 
viitor.
Raportul este prezentat pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale și ministerului 
Justiției.
Tot în aceasta ședință a fost aprobat numărul de locuri la concursul de admitere în anul 2011 la cursurile de forma-
re inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror. Prezentînd informația la această chestiune, doamna 
Anastasia Pascari, Directorul executiv al INJ, a accentuat că numărul de locuri este propus spre aprobare Consiliului 
după coordonarea cu Consiliul Superior al Magistraturii și Procuratura Generală. Astfel, ținînd cont de propunerile 
acestor două instituții, Consiliul INJ a scos la concursul de admitere nominalizat 15 locuri pentru candidați la funcția 
de judecător și 15 – pentru funcția de procuror.
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For m a re a  i n i ţ ia l ă

Lecţia publică  
Relaţiile dintre uniunea europeană şi Republica Moldova: 

suportul pentru reforma sistemului justiţiei

Institutul Naţional al Justiţiei, în 
parteneriat cu autorităţile publice 
centrale, misiunile organizaţiilor in-
ternaţionale acreditate în Republica 
Moldova, a preconizat un ciclu de 
lecţii publice pentru audienţii Insti-
tutului consacrate reformelor în jus-
tiţie prin prisma realizării obiective-
lor de integrare europeană. 
Prima lecţie a avut loc la 17 iunie 
curent, intitulată „Relaţiile dintre 
Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova: suportul pentru reforma 
sistemului justiţiei” şi ţinută de Ex-
celenţa sa, Ambasador Dirk Shuebel, şeful Delegaţiei 
Uniuni Europene în Republica Moldova. Evenimentul 
s-a produs în incinta INJ în prezenţa ministrului Jus-

tiţiei, Oleg Efrim, Preşedintelui Consiliului Superior 
al Magistraturii, Nicolae Timofti, Preşedintelui Con-
siliului INJ, Gheorghe Creţu, formatorilor  INJ, altor 
personalităţi. 

Lecţia publică a fost deschisă de Directorul executiv al 
Institutului Naţional al Justiţiei, Anastasia Pascari, care 
a apreciat pozitiv organizarea unui asemenea curs în 
contextul realizării obiectivului de integrare europeană 
racordat la reformele care urmează a fi realizate în acest 
sens, în special reforma în domeniul justiţiei. „Lecţia 
este consacrată uneia din cele mai intens discutate tema-
tici din societatea noastră, una dintre cele mai impor-
tante pentru viitorul nostru”, afirmă dumneaei. În acest 
context, „Institutul Naţional al Justiţiei îşi propune o 
sporire considerabilă a rolului său în instruirea cadrelor 
din sfera justiţiei pentru a deveni un centru unic de pre-
gătire şi instruire a tuturor persoanelor care contribuie la 
înfăptuirea justiţiei, un factor de valoare în promovarea 
statului de drept în ţara noastră”.
În discursul său, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în 
Republica Moldova a făcut o trecere în revistă a obiec-
tivelor Republicii Moldova prevăzute în Planul de 
acţiuni, dar şi progresele înregistrate. „Rezultatele ge-
nerale pentru Republica Moldova sunt pozitive. Multe 
lucruri au fost mişcate înainte, însă evident mai există 
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şi anumite restanţe”, a menţionat dumnealui. În acest 
context, continuarea reformei sistemului judecăto-
resc a fost evaluată drept o realizare pozitivă a Re-
publicii Moldova, drept exemplu în acest caz menţi-
onînd distribuirea aleatorie a dosarelor, înregistrarea 
audio a şedinţelor de judecată, dar şi promovarea de 
către INJ a activităţilor de formare a judecătorilor şi 
procurorilor.  Cu acest prilej, Excelenţa sa a menţio-
nat despre asistenţa Uniunii Europene acordată sis-
temului judecătoresc, drept pilon prioritar de înfăp-
tuire a justiţiei şi respectare a drepturilor omului, dar 
şi despre domeniile care urmează a fi îmbunătăţite în 
ţara noastră. 
Evenimentul a fost un prilej pentru participanţi de a 
se familiariza cu acţiunile Republicii Moldova realiza-
te la acest capitol, dar şi un moment oportun destinat 
discuţiilor privind cooperarea Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană, inclusiv despre reforma justiţiei în 
contextul implementării Planului de acţiuni UE-RM. 
„Este o oportunitate de a ne conecta la procesul de refor-
me care au loc în ţara noastră, de a ne implica în aceste 
reforme, dar şi de a disemina informaţia despre ele”, a 
apreciat ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, în luarea sa de 
cuvînt. Dumnealui a apreciat iniţiativa Institutului Na-

ţional al Justiţiei de a organiza un ciclu de lecţii publice 
consacrate reformelor în sistemul judecătoresc şi al or-
ganelor Procuraturii prin prisma realizării unor sarcini 
clare şi concrete de integrare europeană. 
Suportul acordat Republicii Moldova de Uniunea Euro-
peană este foarte important şi el va continua sub diverse 
forme, a accentuat domnul Dirk Shuebel, însă depinde 
enorm de mult de acţiunile, de eforturile depuse nemij-
locit de ţara noastră ca să fie înfăptuite, impunîndu-se 
drept o prioritate care vizează pe fiecare. 
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„Masă rotundă”: Cooperarea Moldovei și SuA  
în domeniul reformei justiției

La „masa rotundă” cu genericul de mai sus au partici-
pat colaboratori ai INJ, Ambasadei SUA în Republica 
Moldova, membri ai Consiliului INJ, Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, Procuraturii Generale, absolvenți 
și audienți ai Institutului. Evenimentul a fost deschis 
de către Directorul executiv al Institutului Național al 
Justiției, Anastasia Pascari, care a menționat importanța 
inițierii unei astfel de discuții. În aceeași ordine de idei, 
Anastasia Pascari a specificat că parteneriatul Institutu-
lui Național al Justiției cu Ambasada SUA în Republica 
Moldova e alimentat în permanență de o strânsă și efec-
tivă legătură cu agențiile și programele americane cum 
ar fi USAID, programul Provocările Mileniului pentru 
Buna Guvernare administrat de Agenția SUA pentru 
dezvoltare internațională, Programul de asistență rapi-
dă pentru buna guvernare și Programul „Lumea des-
chisă”, cu suportul cărora au fost organizate diferite 
seminare, conferințe și lecții publice. În acest context, 
dumneaei a specificat că în cadrul acestor programe au 
fost organizate aproximativ 400 de activități de mare 
utilitate și rezonanță. 

Prezentă la eveniment, Sarah Lum, Consilier Juridic, 
Ambasada SUA în Republica Moldova, a subliniat prin-
cipalele direcții de care se ocupă Oficiul Consilierului 
Juridic din cadrul Ambasadei. Scopul este de a ajuta di-
ferite țări pentru a se lupta cu crima transnațională și de 
a-și armoniza legile cu normele internaționale. Sarah 
Lum a evidențiat faptul că Republica Moldova a sem-
nat multe tratate și convenții internaționale, ceea ce în-
seamna că țara noastră trebuie să-și racordeze legislația 
la aceste acte internaționale. 
Participanții la „masa torundă” au fost familiarizați 
cu „Programul Internațional de Liderism”, Programul 
„Lumea deschisă”, cu alte programe de asistență în do-
meniul justiției. Astfel, ofițerul Relații cu Pubicul al 

Ambasadei SUA în Republica Moldova, Valerie Colby, 
a explicat cum sunt implementate fiecare dintre progra-
mele nominalizate. În acest context, dumneaei a spe-
cificat că unul dintre aspectele cele mai importante de 
care se ocupă secția Relații cu Publicul al Ambasadei 
SUA în Moldova sunt programele de schimb profesi-
onale, academice și cele de cultură. În cadrul acestor 
programe cetățenii din Republica Moldova au posibi-
litate să meargă în SUA pentru a acumula mai multă 
experiență și viceversa, experți americani vin la noi în 
țară pentru a instrui. La fel, studenții au posibilitatea 
să meargă la universitățile și colegiile din SUA pentru 
instruire și stagii de practică.
Foști audienți ai Institutului, și-au împărtășit impresiile 
stagiului de practică pe care l-au făcut în Statele Uni-
te ale Americii, subliniind importanța schimbului de 
experiență.  
În acest context, șeful adjunct al Procuraturii 
Anticorupție, Viorel Morari și președintele Judecăto-
riei Ungheni, Maria Malanciuc au vorbit despre vizi-
tele efectuate în SUA în cadrul Programului „Comba-
terea Crimei Internaționale” și Programului „Lumea 
deschisă”. 
Despre reforma în sistemul judiciar din Republica Mol-
dova a vorbit domnul Dumitru Visterniceanu, judecă-
tor, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar 
asupra reformei  Procuraturii s-a expus Igor Serbinov, 
adjunct al Procurorului General.
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For m a re a  c on t i n uă

ACTIVITăţI
ReALIZATe îN SeMeSTRuL I AL ANuLuI 2011

Nr. 
crt. Perioada Denumirea activităţii Categoria  

de participanţi

Numărul 
de parti-
cipanţi

Respon-
sabil de 

detaşare/
delegare

Responsabil 
de organizare

1. 7 februarie

Masă rotundă „Rezultatele Ra-
portului pe ţară privind comba-
terea relelor tratamente şi a im-
punităţii şi investigarea eficientă 
a relelor tratamente”

Reprezentanţi APC
Organizaţii statale în 

domeniu
 ONG în domeniu

30 CoE 
INJ

Consiliul europei 
(Programul Comun 
Combaterea relelor 

tratamente şi a impuni-
tăţii al ue şi Coe) INJ

2.
10-11 februarie, 

3-4 martie,  
10-11 martie

Curs de instruire „Prevenirea şi 
combaterea torturii şi a altor 
rele tratamente”

Procurori 73 PG PNuD Moldova, 
PG, INJ 

3. 15 februarie Seminar „etica şi obiectivitatea 
procurorului” Adjuncţii procurorilor 20 PG INJ

NoRLAM

4.

22-23 februarie, 
23-24 martie, 
12-13 aprilie, 
27-28 aprilie 

Seminar „utilizarea practică a 
hotărîrilor CeDo la nivel naţi-
onal”

Judecători
din judecătorii şi Curţi 

de Apel
80 CSM INJ

NoRLAM

5.
28 februarie-2 

martie,  
2-4 martie

Seminar „Planificarea bugetară 
în instanţele de judecată. Meto-
dologia de planificare a cheltuie-
lilor operaţionale şi capitale”

Contabili de la instan-
ţele de judecată 53 CSM

INJ,
Programul de Asisten-

ţă Rapidă
Pentru buna Guver-

nare

6.

10-11, 17-18, 
24-25, 30-31 

martie, 4-5, 7-8, 
11-12, 14-15, 
18-19, 21-22, 
26-27, 28-29 

aprilie, 3-4, 5-6, 
12-13, 16-17, 
19-20, 23-24, 
26-27, 30-31 

mai 

Seminar „Standardele CeDo şi 
CPT pentru combaterea maltra-
tării şi impunităţii” şi  „utiliza-
rea unor alternative la detenţia 
preventivă şi închisoare”

Judecători
Procurori 300/300 CSM

PG

INJ,
uniunea europeană

Coe

7.
14-15, 21-22, 
28-29 martie, 

5-6 aprilie

Seminar „Planificarea bugetară 
în instanţele de judecată. Meto-
dologia de planificare a cheltuie-
lilor operaţionale şi capitale”

Preşedinţi  
Consilieri de la  

instanţele de judecată
52/52 CSM

INJ,
Programul de  

Asistenţă Rapidă
Pentru buna  
Guvernare

8.

15-16, 28-29 
martie

5-6 aprilie
11-12 mai

Seminar „eficientizarea proce-
sului penal prin interacţiunea 
dintre profesii”

Judecători, 
Procurori, 

Avocaţi 
28/28/28 PG

CSM
INJ

NoRLAM

9. 15 martie
Masă rotundă „elaborarea pro-
iectului unui Cod Administrativ 
în Republica Moldova”

Judecători
Reprezentanţti APC 25 IRZ INJ, 

IRZ

10.

4,5,6,7,8,11,
12,13,14,15, 
18,19,20,21, 
2,6,27,28,29 

aprilie,  
3,4,5 mai

Seminar „Instruirea în vederea 
utilizării  PIGD”
(INJ, Curtea de Apel Bălţi, Curtea 
de Apel Comrat)

Judecători 
Personalul din instan-

ţele judecătoreşti
128/64/64 CSM

INJ,
Programul de Asisten-

ţă Rapidă
Pentru buna Guver-

nare
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Nr. 
crt. Perioada Denumirea activităţii Categoria  

de participanţi

Numărul 
de parti-
cipanţi

Respon-
sabil de 

detaşare/
delegare

Responsabil 
de organizare

11.

15 aprilie (Cău-
şeni) 18 aprilie 

(Comrat) 
20 aprilie 21 apri-

lie (Bălţi) 
22 aprilie (Cahul)

Seminar de instruire a judecători-
lor „Contenciosul electoral –  
Aspecte Teoretice şi Practice” 

Judecători 90 CSM

INJ,
Fundaţia est-euro-

peană
CeC

12. 21 aprilie

Masă rotundă „Standarde inter-
naţioanle privind independenţa, 
imparţialitatea, inamovibilitatea 
judecătorului”

Judecători 28 CSM

INJ,
Fundaţia est-euro-

peană
CeC

13. 4-6,24-26 mai
1-3 iunie

Curs de instruire în vederea spe-
cializării procurorilor în dome-
niul justiţiei pentru copii

Procurori 75 PG INJ, 
uNICeF

Ambasada Suediei

14.
6,10,11  

12,13,16, 17, 18, 
19, 20 mai

Seminar „Instruirea în vederea 
utilizării  PIGD”
(INJ, Curtea de Apel Bălţi)

Judecători 
Personalul din instan-

ţele judecătoreşti
48/24 CSM

INJ
Programul de Asisten-

ţă Rapidă
Pentru buna Guver-

nare

15. 10,25,30,31 mai

Seminar  „Aspecte de implemen-
tare a Legii nr.45-XVI. din 1 
martie 2007 cu privire la preve-
nirea şi combaterea violenţei  
in familie”

Judecători
Procurori
Avocaţi 

32/32/32 CSM
PG

INJ,
Misiunea oSCe,  

uNFPA

16. 11-12,18-19 mai Seminar „Metodologia de 
pregătire a bugetului”

Contabili de la instan-
ţele de judecată 52 CSM

DAJ

INJ
Programul de  

Asistenţă Rapidă
Pentru buna  
Guvernare

17. 12 mai

Conferinţă internaţională 
„Răspunderea penală a 
persoanelor juridice – de schimb 
de experinţă şi bunelor practici”

40-45 PG
CSM

Ambasada SuA 
INJ

18. 13 mai

Atelier de formare continuă 
„Răspunderea penală a 
persoanelor juridice: teorie  
şi aplicare practică”

Judecători
Procurori 12/12 PG

CSM

Ambasada SuA 
INJ

19.

23, 24, 25, 26, 
27,30,31 mai
1, 2,3, 6, 7, 10 

iunie

Seminar „Instruirea în vederea 
utilizării  PIGD”
(Curtea de Apel Bălţi)

Judecători 
Personalul din instan-

ţele judecătoreşti
32 CSM

INJ
Programul de  

Asistenţă Rapidă
Pentru buna  
Guvernare

20. 8,9 iunie
Seminar „Depistarea, investig-
area, urmărirea penală şi jude-
carea infracţiunilor cibernetice”

Procurori 40 CSM
PG INJ, PG

21.

13-17,27-30 
iunie

11-15,
18-22,25-29 

iulie

Seminar „Prezentarea unei cauze 
penale în instanţa de judecată” Procurori 80 PG INJ

Ambasada SuA

22. 16,17 iunie Seminar „întocmirea actelor 
procedurale” (aspect civil) Referenţi CSJ 50 CSJ INJ

23. 1 iulie Seminar „întocmirea actelor 
procedurale” (aspect penal) Referenţi CSJ 16 CSJ INJ
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Seminare, „mese rotunde”, ateliere de lucru 

Seminar-cascadă: Standarde CeDo 
şi CPT pentru combaterea mal-
tratării şi a impunităţii şi utiliza-

rea unor alternative la detenţie, organizat în cadrul Progra-
mului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene 
privind Susţinerea Democraţiei în Republica Moldova în 
colaborare cu INJ în vederea realizării acţiunilor prevăzute 
în cadrul Componentei 2 şi 3 din acest Program. 
Instruirea judecătorilor şi procurorilor privind respectarea 
obligaţiilor asumate în temeiul Articolului 3 din Convenţia 
Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Liber-
tăţilor Fundamentale şi standardelor Comitetului pentru 
Prevenirea Torturii şi instruirea întru evitarea utilizării excesive a detenţiei pînă la proces, constituie o acţiune asuma-

tă de INJ pe parcursul anului 2011 în vederea eficientizării 
activităţii mecanismelor de protecţie a drepturilor omului 
în ţara noastră.  
Tematica abordată în cadrul seminarului vizează „partea 
crucială” a standardelor internaţionale privind combaterea 
maltratării şi impunităţii, însumînd criteriile necesare efec-
tuării unei investigaţii adecvate. Sub aspectul procedural al 
Articolului 3 CEDO, eficacitatea investigaţiei este abordată 
prin prisma examinării maltratării, determinării plîngeri-
lor de către instanţa de judecată competentă de a examina 
asemenea cazuri, identificarea persoanelor responsabile şi 
pedepsirea acestora. 

În cadrul seminarului, formatori instruiţi în domeniul investigării relelor tratamente, precum şi utilizării alternative-
lor la detenţia preventivă, au relatat subiecte care tangenţi-
ază cu tematica abordată, fiind asistaţi de experţii naţionali, 
domnul Igor Dolea şi Vladislav Gribincea. Printre acestea 
sunt: • Obligaţiile care reies din interzicerea relelor trata-
mente; • Investigarea relelor tratamente; • Cadrul normativ 
şi sistemul naţional de prevenire şi combatere a relelor tra-
tamente; • Detenţia preventivă şi alternativele pedepsei cu 
închisoarea. 
Spre examinare au fost expuse şi exerciţii practice menite să 
aprofundeze cunoştinţele participanţilor la seminar. 
Conform Planului de formare continuă, pe parcursul se-
mestrului I al anului 2011 şi-au desfăşurat lucrările 20 seminare-cascadă, în cadrul cărora au fost instruiţi 460 de 
beneficiari: 214 judecători şi 246 procurori. 

4 aprilie  
- 31 mai
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Seminar: Planificarea bugetară în instanţele de judecată. Metodologia de planificare a chel-
tuielilor operaționale și capitale, destinat preşedinţilor de instanță, consilierilor acestora și con-

tabililor din instanţele de judecată, fiind organizat de INJ în colaborare cu ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Programul de Asistenţă Rapidă pentru Buna Guvernare. Seminarul s-a desfășurat luîndu-se în con-
sideraţie situaţia actuală cu care se confruntă instanţele de judecată în vederea planificării bugetului și stabilirii unor 
noi tehnici de planificare ale acestuia. 
În cadrul seminarului au fost discutate subiecte precum:  
• Importanţa planificării bugetare; •Metodologia de planifi-
care a bugetului; • Cheltuielile operaţionale şi cheltuielile de 
capital; • Managementul bugetar şi managementul achiziţii-
lor; • Utilizarea statisticii în planificare. 
Temele au fost prezentate participanților de către 
reprezentanții Departamentului de administrare jude-
cătorească, Constantin BRAGOI, vicedirector, și Maria 

21- 6 aprilie 

Seminar: Instruirea în vederea utilizării PIGD, organizat de  Consiliul Superior al Mag-
istraturii și Institutul Național al Justiției pentru judecători și colaboratorii instanțelor de 

judecată în vederea utilizării versiunii a doua a Programului de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Elaborarea și imple-
mentarea PIGD a fost posibilă datorită Programului SUA „Provocările Mileniului”, aprobat prin Hotărârea Guve-
nului nr. 32 din 11.01.2007, în rezultatul colaborării dintre Consiliul Superior al Magistraturii, ministerul Justiției, 
instanțele-pilot și Programul pentru Buna Guverare. Instruirea a avut loc pe parcursul lunilor aprilie și mai curent, 
cu participarea judecătorilor și colaboratorilor instanțelor de judecată. 
Formatorii au venit în fața juriștilor cu un Ghid al utilizatorului pentru prima instanță și Curtea de Apel. Cursul de 
instruire oferă participanților informații despre principalele obiective ale Programului Computerizat de Gestionare a 
Dosarelor, beneficiari și posibilitățile programului, dar și instrucțiuni de utilizare a funcțiilor noi în versiunea a doua 
a PCGD. Judecătorii și colaboratorii instanțelor de judecată au studiat, la fel, înregistrarea, repartizarea și manage-
mentul dosarelor, repartizarea recuzărilor, căile de atac, executarea hotărârilor judecătorești, sumarul dosarului și 
fișa acțiunilor dosarului. Cursul a prevăzut instruirea  judecătorilor și în vederea arhivării dosarelor, publicarea hotă-
rârilor pe paginile web, listarea și editarea circuitului citațiilor, calendarul activităților și administrarea programului 
computerizat de gestionare a dosarelor. 

În varianta a doua a PCGD 
au fost introduse o serie de 
funcționalități noi. Printre 
acestea se numără înregistrarea 
dosarelor cu un grad mare de 
complexitate și cu acces limitat 
care conțin date confidențiale, 
un sistem avansat de căutare a 
dosarelor cu acces rapid la da-
tele despre participanți, posibi-
litatea de reinițiere a dosarelor, 
posibilitatea salvării hotărârii 
suplimentare după anularea 

acesteia, crearea automată a citațiilor, dar și crearea registrului judecătorilor blocați de la repartizare. Varianta nouă 
a Programului este mult mai eficientă. Noile funcții permit judecătorilor și colaboratorilor să înregistreze datele mult 
mai rapid și mai organizat. 
Cursul de instruire a fost organizat la nivel național, având loc concomitent la Institutul Național al Justiției, la Curtea 
de Apel Bălți și la Curtea de Apel Comrat, la care au participat judecători și colaboratori ai instanțelor de judecată 
din întreaga țară.
Începând cu 2009, prin intermediul INJ, toți judecătorii și colaboratorii instanțelor judecătorești au fost instruiți 
în utilizarea softului „Femida”, a versiunii inițiale a Programului Integral de Gestionare a Dosarelor, iar consilierii 
președinților și specialiștii în relații cu publicul au fost inițiați și în administrarea paginilor web. 

4 aprilie -10 iunie 
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RAVIȚCHI, precum și de expertul în reforma judiciară, 
Costel TODOR, Programul de Asistență Rapidă pentru 
Buna Guvernare. Formatorii au evidențiat rolul bugetului în 
fundamentarea cheltuielilor, stabilind obiective, direcții de 
acțiune, priorități și oportunități în acest sens. 
Ca suport în expunerea subiectelor menţionate a servit Ghi-
dul de achiziţii publice, elaborat de ministerul Justiţiei, De-
partamentul de Administrare Judecătorească, susţinut ne-
mijlocit de Programul USAID de Asistenţă Rapidă pentru 
Buna Guvernare, cu contribuţia reprezentanţilor Agenţiei 
Achiziţii Publice.  

Seminar: eficientizarea proce-
sului penal prin interacțiunea 
dintre profesii, destinat instru-

irii judecătorilor, procurorilor și avocaților din Republica 
Moldova. Evenimentul a avut loc datorită colaborării din-
tre Institutul Național al Justiției și Misiunea Norvegiană de 
Experți pentru Promovarea Supremației  Legii în Moldova 
(NORLAM). Timp de patru zile juriștii au avut parte de o 
instruire dublă având în vedere că formatorii au abordat 
două tematici actuale în sistemul judecătoresc din Repub-
lica Moldova. 
În fața participanților au venit mai mulți experți NORLAM. 
Printre ei se numără Dag Brathole, șeful Misiunii NORLAM, judecător, Jogeir Nogva, procuror, Espen Solberg 

Rinnan, avocat, Anne Cathrine Christiansen, procuror, De-
nis Arcușa, consultant juridic local, NORLAM. Ei au adus 
în discuție cele mai relevante subiecte: • Precedentul judi-
ciar, ilustrat  prin decizile instanțelor de judecată din Nor-
vegia și Republica Moldova; • Importanța jurisprudenței 
CtEDO și a celei naționale pentru instanțele de judecată; • 
Căutarea celor mai impornante hotărâri ale CtEDO în limba 
română și rusă; • Accesul la materialele dosarului; • Citirea 
declarațiilor martorului în ședința de judecată. 
În cea de-a doua parte a seminarului accentul s-a pus pe 

justiția pentru copii. Formatorii au abordat subiecte cum 
ar fi legislația Republicii Moldova, jurisprudența și prac-
tica națională în domeniul justiției juvenile, Proiectele 
UNICEF, Mediul prietenos al copilului și Jurisprudența 
internațională în domeniul justiției juvenile. Temele au fost 

prezentate de către Sorin Hanganu, coordonator proiecte, 
Protecția copilului, UNICEF Moldova, experții norvegieni 
sus-numiți, precum și Vasile Rotaru, lector superior, USM, 
formator național în domeniul justiției juvenile.  Cerințele 
generale față de participanții la dezbaterile judiciare constau 
în concretizarea, obiectivitatea afirmațiilor și influenței edu-
cative pentru crearea unei atmosfere prielnice în desfășurarea 
unui proces penal. 

15-12 mai 
11-12 aprilie
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Seminar de instruire a judecătorilor: Contenciosul electoral: aspecte teoretice și practice, 
organizat de INJ în colaborare cu Fundaţia-Est Europeană, Comisia Electorală Centrală şi 

Fundaţia Internaţională pentru Sistemele Electorale pentru judecători, desfăşurîndu-şi lucrările la Chişinău, Căuşeni, 
Comrat, Bălţi şi Cahul. 
Examinarea litigiilor electorale este o parte indispensabilă a procesului electoral, iar orice instruire în acest domeniu 
constituie o posibilitate de a pătrunde cît mai adînc în cadrul legal ce ţine de soluţionarea acestor categorii de litigii. 
Fiind un ansamblu de norme juridice care reglementează procedura formulării şi soluţionării cererilor prin care se 
contestă încălcarea reglementărilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, instituţia contenciosului elec-
toral îşi rezervă rolul unui mecanism juridic de efectuare a controlului în cadrul procesului electoral, fiind garanţia 
asigurării unor alegeri libere, democratice şi corecte. 
Formatori naţionali precum Svetlana Novac, judecător la 
Curtea Supremă de Justiţie, Mihail Antonov şi Aurelia Par-
palac, judecători la Curtea de Apel Bender/Căuşeni, Elena 
Lazareva, judecător la Curtea de Apel Comrat, Domnica 
Manole, judecător la Curtea de Apel Chişinău, Eduard Aba-
bii şi Tatiana Duca, judecători la Curtea de Apel Bălţi, Ion 
Dănilă şi Galina Varvin, judecători la Curtea de Apel Cahul, 
Corneliu Gurin, expert juridic ADEPT, au abordat tematici 
ce ţin de soluţionarea litigiilor de către organele electorale, 
procedura de examinare a acestora în instanţele de judecată, 
răspunderea contravenţională pentru încălcarea legislaţiei 
electorale, precum şi necesitatea şi perspectivele perfecţio-
nării legislaţiei privind contenciosul electoral. 

15-22 aprilie 

12-13,  
27-28 aprilie 

Seminar: uti-
lizarea practică 
a hotărârilor 

CteDo la nivel naţional se înscrie ca o 
continuare a subiectelor abordate în ca-
drul „mesei rotunde” cu tematica „Schimb 
de experiență a judecătorilor din Norve-
gia și Republica Moldova”, organizată în 
anul 2010 de către Institutul Național al 
Justiției în colaborare cu Misiunea NOR-
LAM. Seminarul a fost inițiat avînd în 
vedere necesitățile aplicabilității hotărâ-
rilor CtEDO la soluținarea cauzelor și 
instruirea în acest domeniu şi şi-a desfăşurat lucrările pe parcursul trimestrului II al anului curent. De informația 
privind utilizarea practică a hotărârilor CtEDO au beneficiat judecătorii din Republica Moldova. 
Printre subiectele discutate la seminar s-au înscris • Desfășurarea unui proces verbal echitabil; • Standardele minime 
de motivare a vinovăției conform jurisprudenței CtEDO; • Dreptul inculpatului de a participa la judecarea cauzei 
prin prisma jurisprudenței CtEDO, expuse de către experții norvegieni. Dan Brathole, șeful Misiunii NORLAM, 
Jogeir Nogva, procuror, Anne Chatrine Christiansen, procuror, Espen Solberg Rinnan, avocat și Igor Dolea, expert 

naţional, au scos în prim plan un șir de subiecte 
relevante situației actuale în sistemul judecăto-
resc din Republica Moldova. 
În cadrul seminarului au fost analizate pre-
vederile Hotărîrii Curții Constituționale 
nr. 28 din 14.12.2010 referitor la controlul 
constituționalității prevederilor art.22(1) lit.b) 
din Legea cu privire la statutul judecătorului. 
La finele seminarului au fost înmînate certificate 
de participare. 
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Importanţa instruirii judecătorilor în domeniul contenciosului electoral 
este determinată inclusiv prin prisma litigiilor electorale, participanţii la 
seminar avînd ocazia de a-şi aprofunda cunoştinţele şi de a dezbate ches-
tiuni cu referire la procedura de examinare a acestor categorii de litigii. 
Fiind determinate de majoritatea divergenţelor ce ţin de realizarea drep-
turilor electorale de către cetăţenii Republicii Moldova, examinarea şi so-
luţionarea litigiilor electorale reprezintă unul dintre mijloacele principale 
de protecţie a drepturilor exclusiv politice de a alege şi de a fi ales. Asfel, 
reglementarea normativă a procedurii de examinare a acestor categorii 
de litigii prin intermediul instituţiei contenciosului electoral pare a fi nu 
numai admisibilă, dar şi cu certitudine justificată.

De asemenea, a fost abordată şi soluţionarea litigiilor de către organele 
electorale, în calitate de formatori fiind desemnaţi reprezentanţii Comi-
siei Electorale Centrale, Corina Borzin, Igor Vremea şi domnul Vasile 
Gafton.
Un rol important în edificarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi 
practice ale participanţilor la seminar în domeniul contenciosului electo-
ral a avut-o jurisprudenţa CtEDO, cu referire la Articolul 3 al Protocolu-
lui nr.1 al Convenţiei pentru Drepturile Omului şi a Libertăţilor Funda-
mentale, care reglementează obligaţia părţilor contractante de a organiza, 
la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care să se 
asigure libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpu-
lui legislativ. Astfel, participanţii la seminare au avut ocazia de a trata tematica abordată cu referire la cazuri practice 

de soluţionare a acestor categorii de litigii în raport cu legislaţia electorală 
naţională prezentate de către formatorii naţionali selectaţi în acest sens. 
Au fost puse în discuţie şi Liniile Directorii cu privire la alegeri adoptate 
de către Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 51-a Sesiuni Plenare 
din 2002 cu referire la organizarea alegerilor, procedura de votare, moni-
torizarea alegerilor, dar şi alte condiţii impuse în acest sens. 
În cadrul seminarelor zonale de instruire au beneficiat 88 de judecători. 
La finele fiecărui seminar au fost înmînate certificate de participare care 
atestă instruirea acestora în domeniu. 

„Masa rotundă”: Standardele internaționale privind independența, imparțialitatea și in-
amovibilitatea judecătorului. Indepedența, imparțialitatea și inamovibilitatea judecătorului 

a fost tema de discuție a unei „mese rotunde” organizată de Institutul Național al Justiției. Participanții au evidențiat 
o serie de chestiuni din sistemul judecătoresc prin prisma standardelor internaționale ce țin de independența judecă-
torului, inclusiv a jurisprudenței CtEDO. La eveniment, care s-a desfășurat în incinta Institutului Nțional al Justiției, 
au participat judecători și președinți de instanțe de diferit nivel. Directorul executiv al Institutului, Anastasia Pascari, 
a ținut să menționeze importanța temei abordate, dar și a puterii judecătorești într-un stat. „Puterea judecătorească 
este unul dintre pilonii fundamentali ai statului de drept care efectuează justiția în țară, fiind obligată să apere drep-
turile și interesele cetățenilor. Adoptarea Legii cu privire la statutul judecătorului, Legii cu privire la organizarea 
judecătorească, Legii cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii și a altor legi ce țin de sistemul jude-
cătoresc, stabilește mecanismul de punere în aplicare 
a principiului independenței sistemului judecătoresc. 
Spre regret, modificarea acestor legi nu a făcut altceva 
decât să diminueze acest principiu.”  În acest context, 
reforma judecătorească constituie una din activitățile 
principale ale Guvernului Republicii Moldova incluse 
în Programul de dezvoltare pe anii 2011-2014, prin 
care se propun noi modificări în vederea consolidării 
și eficientizării sistemului judecătoresc. 

21 aprilie 
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4-26 mai, 1-3 iunie

„Masa rotundă” a fost moderată de Mihai POALELUNGI, 
judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. 
În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul Vladimir 
GROSU, Reprezentatul Guvernului Republicii Moldova la 
CtEDO, Dumitru VISTERNICEAN, membru al CSM, ju-
decător, Curtea Supremă de Justiție, Maria GHERVAS, ju-
decător, Judecătoria  Botanica, mun. Chișinău, membru al 
Asociației Judecătorilor din Republica Moldova. Temele dis-
cutate de către participanți au fost • Principiile fundamen-
tale ale independenței justiției și judecătorilor: standarde și 
practici internaținale; • Consiliul Superior al Magistraturii 
– garant al independenței autorității judecătorești și a judecătorilor; • Independența externă și internă a justiției și a 
judecătorilor; • Independența și eficiența justiției- o prerogativă a Asociației Judecătorilor din Moldova și • Reforma 
judecătorească și independența ei. 

„Tematica pusă în discuție nu este de ieri sau de azi. Este 
o chestiune în permanentă analiză. Din păcate, realizarea 
mecanismului de implementare a independenței judecăto-
rului diferă de la caz la caz. Este o apreciere înaltă că anu-
me acum și aici s-a dispus dicutarea acestor probleme”, a 
subliniat domnul Dumitru Visternicean. În același context, 
domnul Mihai Poalelungi a specificat: „Suntem în topul cu 
cele mai multe hotărâri de condamnări la CtEDO, numărul 
cărora trebuie să se micșoreze. Trebuie să schimbăm aceas-
tă situație. Să sperăm că reforma judecătorească va duce la 
ceva bun și va fi în interesul justițiarului.”

Distribuirea aleatorie a dosarelor și uniformitatea practicii judecătorești constituie două dintre mecanismele de 
eficientizare a sistemului judecătoresc din Republica Moldova abordate în cadrul „mesei rotunde” de către dom-
nul Vladimir Grosu. „Acestea trebuie să fie efective în toate instanțele de judecată pentru a asigura transparența 
efectuării justuției”, a specificat dumnealui. Reprezentantul 
Guvernului a menționat problemele cu care se confruntă 
sistemul judecătoresc de la noi. Printre acestea se numără 
problema numirii și promovării judecătorilor, numirea ju-
decătorului până la atingerea plafonului de vârstă, calitatea 
pregătirii judecătorului, unitatea și uniformitatea practicii 
judecătorești, etc. 
Evenimentul a fost organizat în vederea identificării unor 
mecanisme efective de consolidare a sistemului judecătoresc 
din Republica Moldova.

Curs de instruire în vederea specializării procurorilor în domeniul justiției pentru copii
Institutul Național al Justiției a organizat un seminar de trei zile pentru procurorii din 

întreaga țară cu tema Curs de instruire în vederea specializării procurorilor în domeniul justiției pentru copii. 
Procesul de instruire a acestui curs a fost stabilit în cadrul întrevederii formatorilor în domeniul justiţiei juvenile organi-

zată de INJ la 28 aprilie curent. De asemenea, au fost selectate 
şi materialele pe care formatorii trebuie să le prezinte parti-
cipanţilor în cadrul acestui curs, fiind aduse la cunoştinţă şi 
accentele specifice de predare în cadrul unui asemenea curs. 
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu UNICEF, cu 
suportul financiar al Ambasadei Suediei. 
În cuvîntul de deschidere, Ecaterina Popa, șef secţie Formare 
continuă a adus mulțumiri Procuraturii generale și UNICEF 
Moldova pentru susținere și colaborare fructuoasă cu INJ.
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În fața procurorilor au venit rînd pe rînd Iurie PEREVOZ-
NIC, procuror, șef secție minori și drepturile omului, Procu-
ratura Generală, Mariana GORNEA, procuror, șef-adjunct 
secția minori și drepturile omului, Procuratura Generală, 
Vladimir HOLBAN, procuror detașat, șef secție formare 
inițială, INJ, formator INJ, Viorel CIOBANU, procuror, Pro-
curatura Generală, formator național în domeniul justiției 
juvenile, Victor ZAHARIA, director, Institutul de Reforme 
Penale, Svetlana CHINTEA, psihopedagog, formator în do-
meniul justiției juvenile, Centrul Internațional „La Strada”, 
Vasile ROTARU, conferențiar universitar, USM, formator 
național în domeniul justiției juvenile, Adrian MICROS, 
procuror, șef secție control al urmăriri penale a Procuratu-

rii Generale, formator INJ, Lidia GORCEAG, psiholog, formator INJ, Vladimir ADAM, șef secție judiciar-penală, 
Procuratura Generală, Raisa BOTEZATU, judecător la Curtea Supremă de Justiție, formator național în domeniul 
justiției juvenile. Formatorii și-au propus să aducă în fața participanților informații utile și exemple concrete. Scopul 
acestui seminar a fost de a asigura respectarea drepturilor copilului prin consolidarea capacităților de protecție a 
procurorilor în interesul superior al copilului în contact cu sistemul de justiție. Pe lângă aceasta, formatorii au avut 
și câteva obiective bine stabilite pe care le-au urmat. Astfel, au încercat să obțină și să actualizeze cunoștințele în 
exercitarea urmăririi penale în cazurile cu implicarea copiilor, să dezvolte abilități de interacțiune a procurorului cu 
copii în conflict cu legea, copii victime și martori ai infracțiunii și să formeze un context de conștientizare a rolului 
procurorului în asigurarea respectării drepturilor copilului în contact cu sistemul de justiție.
„Sarcina procurorilor specializați este de a proteja copilul și nu părinții, de a se implica pentru ca părinții să-și onoreze 
obligațiunile față de copil, fiindcă minorul are nevoie de protecție și acest lucru se pune pe seama familiei, comunității și 
statului”, a menționat în discursul său Iurie PEREVOZNIC.
Un accent mare s-a pus pe sarcinile organelor de Procuratură în domeniul protecției drepturilor copilului, organiza-
rea activității procurorului de verificare a respectării legislației privind protecția copilului, dar și pe responsabilitatea 
părinților și a altor reprezentanți legali pentru îngrijirea și educarea copiilor și metodele de lucru cu minorul implicat în 
procesul urmăririi penale cu statut de bănuit, învinuit sau inculpat.
Pe parcursul seminarului procurorii au fost îndemnați la discuție privind practicile personale în domeniul justiției ju-
venile. Aceștia au povestit cazuri diferite, care au fost analizate de participanți. Formatorii au prezentat situații concrete 
la care procurorii trebuiau să găsească răspuns sau soluționare referitor la condițiile și procedura de aplicare a măsu-
rilor de constrîngere cu caracter educativ, la felurile de măsuri de constrângere cu caracter educativ prevăzute de lege, 
termenele de aplicare a măsurilor de constrângere, consecințele și bunele practici, obstacolele în aplicarea măsurilor 
de constrângere cu caracter educativ. Formatorii nu au ignorat nici particularitățile răspunderii contravenționale a mi-
norilor, adică acțiunile care atrag răspunderea contravențională, măsurile întreprinse de procuror în privința minoru-
lui care a comis delictul, nefiind subiect al răspunderii penale, aplicarea sancțiunii contravenționale, particularitățile 
procesului contravențional cu participa-
rea minorului, dar și aplicarea în privința 
minorului delicvent a măsurilor cu ca-
racter educativ prevăzute de art 104 CP.
În ziua a doua a cursului, participanții 
au efectuat o vizită de studiu la Came-
ra de audiere a Centrului Internațional 
„La Strada”. Moderator al cursului a fost 
Svetlana CHINTEA, psihopedagog, for-
mator în domeniul justiției juvenile, Cen-
trul Internațional „La Strada”. La această 
instituție procurorii au luat cunoștință 
mai îndeaproape de felul cum se audiază 
un copil implicat într-o urmărire penală, 
care sunt tehnicile de pregătire a mino-
rului, dar și tacticile pe care le folosesc 
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29-31 mai

psihologii pentru a obține cât mai multă informație. Procu-
rorii specializați în lucrul cu minorii au fost informați des-
pre cît este de importantă atenția acordată minorului, dar 
și locul unde acesta este audiat. La Camera de audiere de la 
Centrul „La Strada” este creat un anturaj special pentru ca 
minorul să comunice mai ușor cu psihologul. Vizita la Cen-
tru a permis participanților să perceapă mai bine metodele 
de lucru și tehnicile de audiere a copilului, expuse la cursul 
de instruire. Astfel, fazele procesului de audiere, abordarea 
multidisciplinară a cazului, tipurile de întrebări, tehnicile de 
audiere, aprecierea declarațiilor copilului, dar și reabilitarea 
lui au fost explicate detaliat la fața locului.
Formatorii cursului de instruire au prezentat participanților 
și un film de scurt metraj cu referire la copiii în detenție, dar și date statistice privind copiii în detenție pentru o mai 
bună înțelegere a informației prezentate și pentru conștientizarea gravității problemei în întreaga lume.
La sfârșitul fiecărei zi de seminar, participanții au făcut comentarii, și-au exprimat opiniile referitor la temele discu-
tate, dar și concluziile de rigoare. La finele seminarului a fost făcută evaluarea cursului de instruire și fiecărui dintre 
participanți i s-a înmânat câte un certificat.

Seminar: Implementarea Legii cu 
privire la prevenirea și combaterea 

violenței în familie
”Violența în famile este o problemă majoră, veche, care exis-
tă atât la noi în țară, cât și în alte state și, prin urmare, guver-
nele iau toate măsurile necesare pentru combaterea și preve-
nirea acestui flagel”. Cu aceste cuvinte  Directorul executiv al 
Institutului Național al Justiției, Anastasia Pascari, a deschis 
seminarul „Implementarea Legii cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței în familie”, care s-a desfășurat la INJ. 
Evenimentul a fost organizat de INJ în colaborare cu Mi-
siunea OSCE în Moldova, reprezentată de consilierul Pro-
gramului Combaterea traficului de ființe umane și gender, 
Eugenia Benigni. Judecători, procurori și avocați au beneficiat de informații despre fenomenul violenței în familie, 
dar și de modalitățile de prevenire și combatere a acestui fenomen. Subiectele au fost prezentate de către Daniela 
MISAIL-NICHITIN, vicepreședintele Centrului Internațional ”La Strada”, Lidia GORCEAG, psiholog al Centrului 
de Protecție și Asistență Chișinău, Valentina BODRUG, consultant independent al ministerului Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei, Ghenadie NEAMȚU, inspector superior al ministerului Afacerilor Interne, Mariana GORNEA,  
procuror, șef-adjunct al secției minori și protecția drepturilor omului, Procuratura Generală, Viorica PUICĂ, jude-
cător detașat, șef Direcție instruire și cercetare al INJ, Igor DOLEA, profesor universitar, membru al CSM. 
Formatorii au venit în fața juriștilor cu teorie privind violența, dar și cu modalități concrete de a acționa în cazuri-

le de abuz între membrii familiei. Judecătorii și procurorii 
au fost îndemnați să abordeze persoanele agresate cu mai 
multă înțelegere și să le ajute după posibilitate. În vederea 
aprofundării cunoștințelor și perceperii cât mai eficiente a 
informației expuse, juriștii au participat la exerciții practice. 
În cadrul seminarului au fost abordate mai multe subiecte 
în domeniu.
Printre acestea se numără:  • Violența în familie în Republica 
Moldova și serviciile ONG-urilor, • Telefonul de încredere 
pentru femei, • Trauma și nevoile victimei violenței în fami-
lie, • Competențele și instrumentele din domeniul protecției 
sociale pentru aplicarea Legii nr. 45, • Rolul poliției în pre-
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venirea și combaterea VF, • Rolul procurorului în investi-
garea cazurilor de violență în familie în aspect procesual,  
• Particularitățile examinării cazurilor de violență în fami-
lie. Formatorii au discutat împreună cu juriștii cele mai im-
portante aspecte ale violenței în familie și au analizat cazuri 
concrete din viața reală. În acest context, au fost precizate 
problemele cu care se confruntă victimele, comportamen-
tul victimei, dar și a agresorului, necesitățile victimei, a fost 
prezentată informație privind sistemul Național de Referi-
re pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor 

victime ale traficului de persoane, cum se examinează un 
astfel de caz și activitatea de prevenire a violenței în familie. 
Formatorii au încercat să evidențieze cât de importantă este 
implicarea juristului în fiecare caz de violență, nu numai în 
calitate de jurist, dar și ca un bun psiholog sau măcar să re-
comande un specialist în acest domeniu. 
Spre finalul discuțiilor a fost prezentat un studiu de caz 
și trase concluziile de rigoare. Participanții s-au ales cu 
informație utilă, dar și cu certificate de participare.

11-12,18-19 mai Seminar: Metodologia de 
pregătire a bugetului, or-

ganizat de INJ în colaborare cu Programul de Asis-
tenţă Rapidă pentru Buna Guvernare.  Evenimentul 
este destinat contabililor din instanţele de judecată, 
fiind organizat în vederea instruirii acestora în do-
meniul planificării şi pregătirii bugetului instanţei 
de judecată. 
Conform art.4(6) al Legii contabilităţii nr.113-XVI 
din 27.04.2007, instituţiile publice aplică sistemul de 
evidenţă contabilă şi elaborează rapoartele financiare 
în baza Standardelor Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSAS) şi normelor aproba-
te de ministerul Finanţelor. În complexul general de 
pregătire a bugetului, obţinerea unei transparenţe clare în acest sens se datorează aplicării în ansamblu a unor princi-
pii, reguli şi procedee menite să asigure o organizare eficientă a evidenţei contabile. 
În cadrul seminarului, formatorii Varvara Alexandrianu, şef Direcţie economico-financiară şi administrativă, 

ministerul Justiţiei, şi Costel Todor, expert reforma 
judiciară, Programul de Asistenţă Rapidă pentru 
Buna Guvernare, au abordat subiecte relevante sub 
aspectul metodologic de pregătire a bugetului unei 
instanţe de judecată. Printre acestea se enumeră: • 
Criteriile de planificare a investiţiilor, pregătirea Pla-
nului multianual de investiţii; • Clasificarea bugeta-
ră; • Raportul bugetar şi metodele de organizare a 
contabilităţii utilizate la întocmirea acestuia;  • Cele 
mai frecvente operaţiuni privind cheltuielile, alte te-
matici relevante. 
La finele seminarului au fost înmînate certificate de 
participare care atestă instruirea în domeniu. 



Atelier de formare continuă: Răspunderea penală a persoanelor juridice: teorie şi aplicare 
practică a fost organizat de INJ în colaborare cu Procuratura Generală, Ambasada SUA în Mol-

dova şi Misiunea Norvegiană pentru Supremaţia Legii în Moldova (NORLAM). 
Participanţii la eveniment au fost salutaţi de doamna Ana-
stasia Pascari, Director executiv al Institutului Naţional al 
Justiţiei, doamna Sarah Lum, consilier juridic, Ambasada 
Statelor Unite ale Americii  în Moldova, şi doamna Anne 
Cathrine Christiansen, procuror, consilier, Misiunea Norve-
giană de Experţi pentru Supremaţia Legii în Moldova (NOR-
LAM), apreciind pozitiv utilitatea organizării acestuia. 
Abordarea problematicii tragerii la răspundere penală a 
persoanei juridice reiese din prevederile Convenţiilor ONU 
privind combaterea crimei transfrontaliere şi cea privind 
corupţia, fiind reglementată prin prisma legislaţiei naţionale 
sub rezerva principiilor juridice ale fiecărui stat parte. 
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12 mai Conferința internațională: Răspunde-
rea penală a persoanelor juridice a fost 

organizată de INJ în colaborare cu Procuratura Generală, 
Ambasada SUA în Moldova şi Misiunea Norvegiană pentru 
Supremaţia Legii în Moldova (NORLAM), accentul fiind 
pus pe schimbul de experienţă şi bunele practici în ceea ce 
priveşte răspunderea penală a persoanelor juridice în cazul 
săvîrşirii unor infracţiuni. 
Reglementarea acestei instituţii şi răspunderea pe care o 
poartă în calitate de subiect al infracţiunii, tinde să excludă 
acele controverse susţinute pînă la supunerea acesteia unor 
norme juridice speciale. Cu toate că instituţia răspunderii 

penale a persoanei juridice identifică atît sancţiuni de drept 
penal şi modalităţi de executare a acestora în vederea resta-
biliri ordinii de drept încălcate, cît şi explicaţii doctrinare 
dintre cele mai complexe, întîmpinînd rezistenţă atît în plan 
legislativ, cît şi în opiniile exprimate în literatura de speciali-
tate. În acest sens, experienţa altor ţări la acest capitol se face 
pe deplin simţită, dar şi apreciată. 
Cu această ocazie, participanţii la conferinţă au avut ocazia 
de a-şi îmbogăţi cunoştinţele în domeniu prin prisma expe-
rienţei altor state. Tom Firestone, consilier juridic, DOJ/OP-
DAT al SUA, Ambasada SUA în Moscova, Federaţia Rusă, 
Anne Cathrine Christiansen, procuror, consilier NORLAM 
şi Monica Danciu, procuror, secţia judiciar penală, Direcţia 

Naţională Anticorupţie, România, au relatat despre practici curente şi exemple de drept comparat făcînd referire la 
legislaţia penală a Statelor Unite ale Americii, Norvegiei, României şi Federaţiei Ruse. 
De asemenea, a fost analizată şi experienţa Republicii 
Moldova la acest capitol expusă de Ruslan Popov, şef 
Direcţie control al urmăririi penale, Procuratura Ge-
nerală, şi Eduard Varzar, şef secţie combaterea spălării 
banilor, Procuratura Anticorupţie, prin prisma provo-
cărilor întîmpinate la aplicarea prevederilor răspun-
derii penale faţă de persoanele juridice, rolul compa-
niilor şi băncilor fantomă în activitatea infracţională 
a persoanelor juridice şi iniţiativele de modificare a 
legislaţiei în acest domeniu. 

13 mai



De data aceasta, şirul de subiecte abordate în cadrul atelie-
rului de lucru a însumat aspectele teoretice şi practice care 
guvernează instituţia persoanei juridice în calitate de subiect 
a infracţiunii cu referire la cadrul legal pentru aplicarea răs-
punderii penale a persoanelor juridice a altor state, precum 
Norvegia, România, Federaţia Rusă. 
În calitate de raportori, Tom Firestone, consilier juridic, 
DOJ/OPDAT al SUA, Ambasada SUA în Moscova, Federa-
ţia Rusă, Anne Cathrine Christiansen, procuror, consilier 
NORLAM şi Monica Danciu, procuror, secţia judiciar pe-
nală, Direcţia Naţională Anticorupţie, România, s-au expus asupra pedepselor aplicate persoanelor juridice, condi-

ţiilor şi acelor concepte cheie  necesare a fi întrunite pentru 
aplicarea acestor pedepse. 
În contextul abordărilor tratate de către experţii străini, a 
fost analizat şi cadrul legal al Republicii Moldova care re-
glementează mecanismul de angajare a răspunderii penale 
a persoanei juridice, subiect prezentat de domnul Ruslan 
Popov, şef Direcţie control al urmăririi penale, Procuratura 
Generală.
Atelierul de lucru a însumat şi exerciţii practice menite să 
aprofundeze cunoştinţele participanţilor în domeniu. 

Seminar: Depistarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor cibernetice.  
Infracțiunile ciberbetice iau o amploare tot mai mare, atât în Republica Moldova, cât și în întreaga 

lume. Astfel, procurorii se confruntă cu tot mai multe probleme în investigarea infracțiunilor cibernetice. În scopul de 
a instrui procurorii pentru depistarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor cibernetice, Institutul 
Național al Justiției a organizat un seminar. În cadrul legislativ al Republicii Moldova există Legea comunicațiilor elec-
tronice, care stabilește principalele reguli și condiții de activitate în domeniul comunicațiilor electronice. Procurorul 
Veaceslav Soltan, șeful secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domenilul informaticii, 
formator în cadrul seminarului, a specificat importanța existenței legislației, care facilitează examinarea infracțiunilor 
cibernetice. El a scos în prim plan importanța sistemului operațional, care ajută la interacțiunea dintre utilizator și 
calculator și la importanța antivirușilor pentru a asigura securitatea informației stocate într-un calculator. 
Procurorii au fost instruiți despre sistemele informatice și mediile de stocare, despre principiile externe de stocare a 
informației, dar și despre noțiunea, obiectul, rolul și principiile tehnologiilor informaționale. Ei au mai fost inițiați în 
clasificarea și evoluția infracțiunilor informatice, în infracțiuni săvârșite cu ajutorul sistemelor informatice, în accesul 
ilegal la un sistem informatic, în încălcarea regulilor de securitate la diferite sisteme informaționale, dar și în accesul 
neautorizat la rețelele și serviciile de telecomunicații.
În acest context, legislația internațională prevede răspundere penală pentru accesul neautorizat, ceea ce înseamnă că 
un străin în  raport cu calculatorul sau sistemul computerizat se infiltrează în acesta din exterior și în cazul depășirii 
accesului sancționat, atunci când utilizatorul legal al calculatorului sau al sistemului accesează date informatice, care 
nu sunt în împuternicirile sale. 
În Republica Moldova, Legea comunicațiilor electronice prevede politica și strategia de dezvoltare a domeniului, 
definirea atribuțiilor autorităților centrale în specialitate, 
reglementarea activităților privind rețelele și serviciile de 
comunicații electronice, dreptul și obligațiile statului și ale 
persoanelor fizice și juridice în procesul creării, gestionării 
și utilizării rețelelor de comunicații în scopul asigurării uti-
lizatorilor cu servicii de comunicații electronice de calitate, 
moderne și utile, la prețuri rezonabile, precum și al asigură-
rii accesului liber la servicii publice.  
Veaceslav Soltan a specificat cât de important este pentru 
procurori să cunoască foarte bine sistemele operaționale 
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și să știe unde se pot stoca informațiile, pentru a investi-
ga infracțiunile cibernetice. Procurorul a subliniat faptul că 
scopul infracțiunilor ciberbetice se schimbă periodic, dacă 
prin anii ’90 hackerii spărgeau parolele și intrau într-un sis-
tem operațional din simplă curiozitate, atunci în ultimii ani 
ei fac acest lucru pentru a extrage aceste informații sau chiar 
pentru crime, violuri și alte infracțiuni. Există două tipuri 
de infracțiuni cibernetice: când omorul, violul se efectuează 
prin intermediul tehnologiile informaționale și când obțin 
informația propriu-zisă. 
Temele expuse procurorilor au cuprins: • Considerații gene-
rale privind tehnologii informaționale; • Rețelele cibernetice. 
Programe și servicii internet; • Reglementarea criminalității 

informatice. Conceptul de „criminalitate informatică”. Infracțiuni informatice; • Probatoriul infracțiunilor comise în 
sfera informației computerizate. Considerații generale privind numirea expertizei. Toată informația prezentată a fost 
susținută de exemple concrete care au avut loc în Republica Moldova sau în alte state. 
La finele seminarului procurorii au participat la exerciții practice în grup pentru o mai bună asimilare a informației 
prezentate. Participanții au discutat problemele pe care le întâlnesc în activitatea de zi cu zi și despre posibilitățile de 
rezolvare a acestora. La sfârșitul instruirii procurorii au primit certificate de participare. 

Seminar: Prezentarea unei cauze 
în instanță de judecată
Dezvoltarea abilităților profe-

sionale la prezentarea unei cauze penale în instanță de 
judecată a fost scopul organizării atelierului, inițiat de In-
stitutul Național al Justiției și Ambasada SUA în Republica 
Moldova. Procurorii au fost instruiți cum trebuie să țină o 
pledoarie în fața instanței și care este cheia succesului într-
un discurs în fața judecătorilor. Cuvânt de deschidere au 
avut Directorul Executiv al Institutului, Anastasia Pascari, 
și Consilierul juridic al Ambasadei SUA în Moldova, Sarah Lum, care au evidențiat scopul organizării atelierului de 
lucru și formatorii. 
„Prezentarea unei cauze în fața instanțelor de judecată are o deosebită imortanță, în special pentru procurori, deoarece 
ei sunt cei care, în numele legii, trebuie să prezinte învinuirea de stat, respectând toate principiile fundamentale atât 
materiale, cât și procesuale”, a menționat Anastasia Pascari în discursul său. 
„Administrarea probelor este, de asemenea, o problemă cheie, este chiar o iscusință a unui procuror de a prezenta pro-
bele, ținând cont și de faptul că ele trebuie să fie relevante, admisibile, administrate cu respectarea tuturor regulilor de 
colectare a lor”, a mai adăugat dumneai.
Sarah Lum, Consilierul juridic al Ambasadei SUA în Moldova, a menționat importanța acestui curs de instruire, dar 
și pașii pe care trebuie să-i facă un procuror pentru a convinge judecătorii de corectitudinea informației prezentate 
în instanță. „Noi am considerat că ar fi o oportunitate bună pentru procurorii cu experiență din Republica Moldova și 
considerăm că e bine să participați la un curs de instruire și să practicați aceste abilități. Scopul acestui curs de instruire 
este să vă perfecționați abilitățile dvs ca procurori, care prezintă cauzele în instanță de judecată și ca dvs să puteți analiza 
mai bine faptele unui dosar, să examinați strategia de prezentare a cauzei și, inclusiv, să fiți convingători în pledoarie”, 
a menționat Sarah Lum.

Formatorii din Statele Unite ale Americii au vorbit de-
spre anatomia procesului de judecată bazat pe principiul 
contradictorialității, examinarea încrucișată a martorilor 
adverși sau ostili, despre un caz concret din Republica Mol-
dova, pe baza căruia au efectuat și exerciții practice. 
Cursul de instruire privind dezvoltarea abilităților profesio-
nale s-a bazat mai mult pe exerciții în grupuri, unde au fost 

13-14 iunie,  
11-29 iulie
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implicați toți procurorii prezenți la eveniment. Înțelegerea elementelor infracțiunilor și determinarea relevanței și 
admisibilității, dar și elementele unei prezentări eficiente 
a procurorului și judecătorului au fost doar câteva dintre 
laturile atinse de procurorul Federal din Districtul de Vest, 
Wisconsin, SUA, John Vaudreuil, și fostul judecător mag-
istrat din San Juan, Puerto Rico, Justo Arenas. 
„Acest curs pe care îl prezentăm în Republica Moldova, îl 
predăm și procurorilor din Statele Unite ale Americii. Instru-
irea este una destul de interesantă și nu este pur teoretică, ci 
se bazează mai mult pe exerciții practice. Cursul a fost deja 
prezentat în 15 țări”, a subliniat John Vaudreuil. 
Procurorii au fost implicați în exerciții practice, unde fiecare 
avea funcția de judecător, procuror sau avocat și împreună 
trebuiau să însceneze un proces de judecată și fiecare să-și exercite obligațiile lui. 
Experții americani au examinat cazul Republica Moldova împotriva lui Anatolie Pânzaru. Formatorii au implicat 
procurorii prezenți la seminar în examinarea simulată a cazului. Ei s-au axat pe prezentarea unui proces de judecată 

bun și pașii necesari pe care trebuie să-i întreprindă un pro-
curor pentru a-i fi garantat succesul. Un accent mare au pus 
juriștii americani și pe felul cum un procuror prezintă cazul 
în judecată, poziția corpului, intonația, mimica și gesturile 
care trebuie să și le însușească un procuror pentru a fi cât 
mai convingător în instanță. Ei au prezentat câteva reguli de 
aur pe care trebuie să le respecte orice procuror atunci când 
vine în fața judecătorilor. 
La finele seminarului au fost înmînate certificate de partici-
pare. 

Seminar: întocmirea actelor procedurale. Institutul Naţional al Justiţiei a organizat în premieră 
un seminar cu participarea referenţilor Curții Supreme de Justiție. Aceştia au fost instruiţi în do-

meniul întocmirii actelor procedurale civile. 
Seminarul a fost deschis de Directorul executiv al Institutului, Anastasia Pascari, care a menţionat importanţa îm-
prospătării memoriei cu regulile generale de întocmire a actelor procedurale, dar şi clarificarea tuturor problemelor 
cu care se ciocnesc în activitatea de zi cu zi. Nu mai puţin important este de a afla noi informaţii despre redactarea 
actelor procedurale, pe care s-a pus un accent deosebit. 
În calitate de formator, în faţa referenţilor a venit Ion Creţu, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova. 
El a familiarizat participanţii cu noţiunea executării obligaţiilor şi subectele executării obligaţiilor. În acelaşi timp, 
dumnealui s-a axat şi pe obiectul executării obligaţiilor, dar a atras atenţia şi la locul şi timpul de executare a obliga-
ţiilor. Astfel, dânsul a menţionat că prin obligaţe se subînţelege raportul juridic în conţinutul căruia  intră atât latura 
activă, care este dreptul de creanţă ce aparţine  creditorului, cât şi corelativul  acestui drept, adică latura pasivă a 
raportului, care este datoria ce incubă debitorului. 
Ion Creţu a specificat că o parte importantă în executarea obligaţiilor o are şi principiul bunei credinţe, care presupu-
ne executarea obligaţiilor de către debitor fără nici o problemă. 
În cadrul aceluiaşi seminar, Viorica Puica, şef Direcţie instruire şi 
cercetare, INJ a vorbit despre metodologia întocmirii actelor pro-
cedurale. 
Participanţii au avut parte de o discuţie liberă despre problemele 
cu care se ciocnesc la locul de muncă şi au încercat, împreună cu 
formatorii, să găsească o rezolvare a acestora. 
La sfârşitul seminarului referenţii au primit certificate de partici-
pare. 
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„Masă rotundă”: Prezentarea sis-
temului de instruire la distanță 
(e-learning)

Sistemul de instruire la distanță (e-learning) ar putea 
fi implementat și în Republica Moldova. Institutul 
Național al Justiției a organizat împreună cu Fundația 
IRZ o „masă rotundă” în cadrul căreia experții din 
Germania, Reinhard Leusder, Academia de Justiție 
din Nordrhein-Westfalen, și Albrecht Stange, procu-
ror superior, au prezentat acest sistem. Experții au ela-
borat și un exemplu de platformă de instruire la distanță în limba română, drept mostră, pentru ca sistemul să fie 
înțeles mult mai ușor. „Masa rotundă” a durat două zile. În prima zi cu procedeul respectiv de instruire la distanță au 
fost familiarizați colaboratorii INJl, iar a doua zi – formatorii Institutului.
Reprezentantul Fundației IRZ, Frank Hupfeld, a menționat la deschidere importanța implementării unei astfel de 
platforme în Republica Moldova. „Platforma e-learning permite instruirea continuă a persoanelor care activează în 
domeniul justiției și ne-am gândit că această idee ar putea fi implementată cel mai bine la Institutul Național al Justiției. 
Programul este un instrument foarte bun pentru a ține la curent judecătorii și procurorii cu toate evoluțiile juridice prin 
intermediul instruirii la distanță. Mulțumim Institutului pentru receptivitatea, sprijinul și susținerea de care totdeauna 
dă dovadă”, a menționat Frank Hupfeld.
La rândul ei, Directorul Executiv al INJ, Anastasia Pascari, a adus mulțumiri ospeților germani pentru atenția acor-
dată și pentru interesul care l-au manifestat întru îmbunătățirea calității instruirii continue a judecătorilor și procu-
rorilor. „În planul de activitate al Institutului unul din obiectivele principale este instruirea la distanță a judecătorilor 
și procurorilor. Acest lucru ni-l doream să-l facem, dar nu cunoaștem acele metode și tehnologii de aplicare a cursului 
de instruire. Astăzi suntem în speranța că vom implementa acest sistem. Împreună vom discuta toate aspectele pentru a 
pune în practică această metodologie de instruire a judecătorilor și procurorilor și vom discuta care sunt, în continuare, 
direcțiile de colaborare în acest domeniu”, a specificat Anastasia Pascari.
Programul e-learning presupune instruirea, on-line, benevolă a judecătorilor și procurorilor. Juriștii pot accesa o 
platformă creată special pentru a vizualiza, cerceta, studia documente și informații livrate de formatori specializați 
în domeniu. Platforma oferă mai multe studii printre care instruire inițială și instruire continuă. La sfârșitul fiecărui 
curs juriștii vor trebui să susțină un test, care le va proba cunoștințele acumulate. Instruirea la distanță este exact 
aceeași instruire ca și în sălile de curs, doar că se face virtual. Judecătorii și procurorii nu vor trebui să se deplaseze 
până la o instituție, ci să acceseze sistemul de la calculatorul de lucru sau personal.
Pentru a accesa toate materialele, judecătorii și procurorii trebuie să aibă statutul de utilizator pe platformă. Res-
ponsabil de acest sistem trebuie să fie un administrator care cunoaște foarte bine domeniul justiției și este inițiat în 
utilizarea programelor calculatorului. Juriștii pot adăuga materiale elaborate de ei, dar acestea vor fi examinate de 
administratorul platformei pentru a evita plagierea. Cei care vor utiliza acest program vor putea să adune informații 
și își vor crea propriul profil în care își vor aduna materialele necesare.
O platformă de instruire la distanță presupune o multitudine de posibilități. Programul presupune și organizarea se-
minarelor, cursurilor prin intermediul programelor audiovizuale, astfel, juriștii vor putea asculta formatorul din sala 
de curs chiar de la kilometri distanță.

„Programul e-learning oferă juristului posibili-
tatea de a-și crea un portal prin care să poată 
accesa materialele existente deja, posibilitatea 
de a prelucra materialele postate, dar și accesa-
rea lor în formă originală”, a specificat Albrecht 
Stange. În același context, oaspetele german a 
adăugat: „Prin intermediul acestui program pot 
fi organizate seminare audiovizuale în cadrul 
cărora se poate lucra și interactiv. La astfel de 
evenimente, studenții pot să adreseze întrebări și 
la o distanță de 200 de kilometri unui profesor, în 
scris sau audiovizual.”
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Sistemul care oferă instruira juriștilor este absolut gratuit și 
este reînnoit în permanență. Toate modificările din legislație 
în domeniul justiției sunt plasate neîntârziat pe această plat-
formă, astfel judecătorii și procurorii vor avea posibilitatea 
și să se informeze despre ultimile noutăți ce îi privește. Însă, 
pentru a fi instruit în cadrul unui curs, juriștii din Republica 
Moldova vor trebui să dea dovadă de interes, trebuie să se 
motiveze înșiși pentru a studia sârguincios. Mai mult, siste-
mul poate fi accesat și fără a fi conectat calculatorul la inter-
net. Aceasta se întâmplă atunci când juristul indică adresa 
electronică de la serviciu în datele personale care i se cer 
pentru a fi înregistrat în platformă.
Reinhard Leusder, responsabil de instruirea continuă de la 
Academia de Justiție din Germania, a subliniat importanța și utilitatea instruirii la distanță e-learning. „Institutul 
Național al Justiției și Academia de Justiție din Nordrhein-Westfalen au o sarcină destul de grea deoarece noi încercăm 
să instruim persoane deja mature. Cel mai mult noi atragem atenția la condițiile de învățare pe care le oferim juriștilor 
și suntem interesați tot mai mult de a folosi toate posibilitățile pe care ni le oferă tehnologiile noi, pentru a le implementa 
în procesul de instruire. Acest lucru ne-a motivat să construim o nouă platformă de formare de care ne folosim deja de 
șase ani”, a specificat Reinhard Leusder în discursul său.
Sistemul de instruire la distanță include informații despre seminare care au avut sau vor avea loc, despre diferite pro-
iecte, include cursuri de instruire, grupuri de lucru, unde se pot înregistra utilizatorii și biblioteca sau depozitul de 
informație care poate fi găsită pe platformă. Programul e-learning a fost implementat cu succes în universități și în 
instituții de stat din Germania și din alte 40 de țări din lume.
Formatorii platformei de instruire continuă din Germania sunt specialiști ai Academiei de Justiție și sunt instruiți să 
folosească sistemul pentru a putea organiza un seminar, un curs judecătorilor și procurorilor.  Ei sunt detașați pentru 
instruire continuă până la 20 de zile pe an și sunt remunerați corespunzător. Un formator care predă  un astfel de curs 
trebuie să cunoască nu doar teorie, dar și să aplice toate informațiile predate în practică, de aceea, de cele mai multe 
ori, formatori pentru cursurile de instruire continuă sunt judecători și procurori, care lucrează în justiție de mai mulți 
ani. În Germania programul e-learning este finanțat din bugetul Academiei de Justiție și pentru fiecare an se stabilește 
planul și cheltuielile cursurilor.
Recent, un astfel de program a fost implementat în Kosovo, iar următorul ar putea fi aplicat în Republica Moldova.
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Şedinţa Comitetului de coordonare a Programului privind susţinerea democraţiei 
La Institutul Naţional al Justiţiei s-a desfăşurat cea de-a treia şedinţă a Comitetului de coordo-

nare a „Programului privind susţinerea democraţiei”. Membrii Comitetului au decis prelungirea Programului pe o 
perioadă de încă şase luni. Evenimentul a fost deschis de către ambasadorul Dirk Schubel, şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene în Republica Moldova. Au participat Anna Capello-Brillat, şeful Direcţiei Programe de Cooperare, Direc-
toratul General Democraţie şi Afaceri Politice, Consiliul Europei, Ulvi Akhundlu, şeful Oficiului Consiliului Europei 
în Republica Moldova, Natalia Gherman, viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova. 

În cuvântul de salut, Excelenţa sa, Dirk Sc-
hubel, a specificat că Programul privind sus-
ţinerea democraţiei este un element foarte 
important în relaţiile dintre Republica Mol-
dova, Uniunea Europeană şi Consiliul Euro-
pei. Dumnealui a menţionat scopul şedinţei 
Comitetului de coordonare ca fiind analiza 
succeselor care s-au înregistrat pe parcursul 
Programului, dificultăţile cu care s-au ciocnit 
beneficiarii, ce poate fi inclus în Program pe 
viitor, dar şi continuarea colaborării şi după 
finisarea lui. Dirk Schubel a asigurat că Uniu-

29 ianuarie
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nea Europeană va continua susţinerea Republicii Moldova şi 
va oferi asistenţa necesară pentru a schimba în bine modul 
de viaţă al cetăţenilor noştri. Înaltul oficial a pus un mare 
accent pe suportul şi rezultatele care se înregistrează deja în 
strategia de reformare a  justiţiei. 
În discursul său, Ulvi Akhundlu, şeful Oficiului Consiliului 
Europei în Republica Moldova, a accentuat că Programul 
este unul ambiţios şi se implementează în circumstanţe di-
ficile având în vedere situaţia politică de la noi. El a menţio-
nat că s-au înregistrat succese în realizarea Programului. În 
acest context, oficialul european a evidenţiat faptul instru-
irii unui număr mare de funcţionari din cadrul organelor 
de drept. Au fost instruiţi şi formatori conform standar-
delor europene privitor la respectarea drepturilor omului. 
Ulvi Akhundlu a accentuat şi priorităţile-cheie pe care şi le 
propune Programul de a le implementa în următoarele şase 
luni. Acestea implică intensificarea eforturilor comune în 
realizarea strategiei de reformare a sectorului justiţiei. Ofici-
alii europeni sunt gata să ofere asistenţă pentru conlucrarea 
eficientă, implementarea unor acţiuni concrete pentru a fi-
naliza reabilitarea Centrului de detenţie provizorie şi ajusta-
rea lui la standardele europene. 
Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia Gherman, la rândul ei, a mulţumit oficialilor euro-
peni pentru sprijinul acordat Republicii Moldova,  a enumerat progresele atinse în cadrul Programului şi a accentuat 
succesele înregistrate în domeniul mass-media. 
Prezent la eveniment, ministrul Justiţiei, Oleg Efrim a consemnat suportul primit din partea Uniunii Europene şi 
Consiliului Europei în cadrul Programului pentru strategia de reformare a justiţiei. El a evidenţiat acţiunile care sunt 
prioritare pentru următoarea jumătate de an, şi anume traducerea materialelor necesare pentru elaborarea proiec-
tului de reformare, furnizarea suportului pentru elaborarea planului financiar, sprijinul pentru consultaţii publice 
referitor la reforma justiţiei, dar şi modernizarea site-ului ministrerului Justiţiei.   
În cadrul şedinţei au fost discutate toate cele şapte componente ale Programului privind susţinerea democraţiei: 
evaluarea legislativă,  asigurarea răspunderii pentru încălcarea drepturilor omului, respectarea garanţiilor pre-pro-
cesuale, suportul instituţiei ombudsmanului, suportul pentru dezvoltarea mass-media pluraliste şi suport pentru 
elucidarea faptelor şi reconciliere civică. 

În cadrul Programului, mai multe instituţii cum ar fi ministerul Aface-
rilor Interne, Procuratura Generală, ministerul Justiţiei, Consiliul Co-
ordonator al Audiovizualului, Compania „Teleradio-Moldova” au be-
neficiat de suport sub formă de instruire, asistenţă şi vizite de studiu. 
Directorul executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, Anastasia 
Pascari, în luarea sa de cuvânt, a trecut în revistă activităţile Insti-
tutului prin prisma Programului respectiv. Dumneaei a menţionat 
eficienţa organizării seminarelor pentru jurişti şi calitatea foarte 
înaltă a acestora. Doamna Anastasia Pascari a mulţumit oficiali-
lor europeni pentru colaborarea fructuoasă dintre INJ şi Unuinea 
Europeană, Consiliul Europei. La fel, a evidenţiat suportul primit 
în cadrul Programului privind susţinerea democraţiei în Republica 
Moldova şi şi-a exprimat speranţa pentru o colaborare foarte strân-
să şi mai departe. 
La eveniment au mai participat reprezentanţi ai Parlamentului Repu-
blicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, ministerului Justiţiei, Companiei „Teleradio-Mol-
dova” şi ai ONG. 



31 mai - 1 iunie, 
7-8, 15 iunie

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.2 ,  2011

� � I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

For m a re a  f or m atori

Seminar de formare formatori Aptitu-
dini metodologice de predare pentru 

judecători și procurori a fost organizat de INJ în colabo-
rare cu Consiliul Europei și Uniunea Europeană în cadrul 
Programului Comun al Consiliului Europei și Uniunii Eu-
ropene privind Susținerea Democrației în Moldova în vede-
rea instruirii formatorilor naționali privind însușirea unor 
aptitudini metodologice de predare, elaborare și organizare 
a unor seminare eficiente în domeniul practicii legislative. 
Dezvoltarea perceperii modurilor în care sunt formate per-
soanele, a aptitudinilor în aplicarea cunoștințelor obținute 
în procesul de formare și a perceperii locului pe care-l 

ocupă motivarea de a studia se enumeră un obiectiv esențial 
în dezvoltarea aptitudinilor metodologice a unui formator, 
urmat de înțelegerea modului în care acesta își planifică și 
structurarea unui programului de formare a unui nivel de 
încredere la folosirea cunoștințelor acumulate. 
Participanții la seminar s-au bucurat de oportunitatea de a 
explora experiența valoroasă a celor doi experți din Marea 
Britanie, avocați cu o experiență nu numai în domeniul lor 
profesional, dar și în ceea ce privește instruirea, prezentînd 
în cadrul seminarului și un manual de lucru pentru formare 
cu referire la stilurile principale de formare, piramida unei 

instruiri eficace,  alte metode de formare activă în acest sens. 
Modalități și tehnici de predare și însușire, de atragere a atenției auditorului, de verificare a rezultatelor însușirii 
au luat amploare în contextul subiectelor abordate în cadrul acestui seminar, inițiind astfel o metodă eficientă de 
sporire a abilităților de instruire a participanților, precedate 
și de exerciții practice menite să aprofundeze cunoștințele 
participanților. 
Prezentările experților britanici axate pe regulile de bază, 
stilurile și organizarea unei instruiri, planificarea și eva-
luarea acesteia, aspectele problematice și modalitățile de 
soluționare a acestora, au oferit o viziune complexă a cadru-
lui metodologic de predare, avînd ca finalitate înțelegerea 
aptitudinilor necesare efectuării unei asemenea activități.   
La finele seminarului participanților li s-au înmînat certifi-
cate care atestă instruirea în acest domeniu. 

Seminare formare formatori

16-20 mai

Curs de instruire: Arestare preventivă
Institutul Naţional al Justiţiei împreună cu Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Prom-
ovarea Supremaţiei Legii în Republica Moldova a organizat un seminar, dedicat procuror-

ilor, despre arestarea preventivă. Evenimentul a avut loc în trei etape.  
Experţii norvegieni, dar şi formatorii Institutului au accentuat faptul că arestarea preventivă trebuie să fie efectuată 
doar atunci când sunt motive serioase, adică probe ce ar demonstra că persoana respectivă trebuie să fie reţinută. În 
sprijinul acestei afirmaţii vine Articolul 5 al CEDO, care reglementează nu doar cerinţa ca instanţele judecătoreşti 
să controleze condiţia „bănuielii rezonabile”, ci şi condiţiile speciale care justifică arestarea preventivă, pe lîngă toate 
celelalte cerinţe legale privind aplicarea arestării preventive în calitate de măsură preventivă.  Potrivit art. 5, p. 4, 
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instanţa de judecată urmează să se expună asupra legalităţii 
aplicării arestării preventive.  Instanţa trebuie să stabilească 
dacă toate condiţiile prevăzute de art. 5 au fost întrunite 
– atît cele materiale (de fapt şi de drept), cît şi cele proce-
durale.
În cadrul seminarului experţii norvegieni au venit în faţa 
procurorilor cu o serie de teme actuale şi importante pen-
tru un jurist. Cerinţele privind aplicarea arestării preven-
tive, condiţia de bază – bănuiala rezonabilă şi căutarea 
hotărârilor importante ale CEDO traduse în limba română 
au fost prezentate de consultantul juridic local, NORLAM, 
Denis Arcuşa. Expertul NORLAM, procuror, Anne Cath-
rine Christinsen a pus accentul pe cele trei condiţii speciale 
de aplicare a arestării preventive: distrugerea probelor, riscul de ascundere şi riscul de săvârşire a altor infracţiuni, 
dar şi pe etica profesională şi obiectivitatea procurorilor. Un alt expert şi procuror norvegian, Jogeir Nogva a vorbit 
formatorilor despre principiul proporţionalităţii, demersurile tipizate pentru solicitarea aplicării arestării preventive, 
introducerea în analiza hotărârilor jdecătoreşti, dar şi pe aplicarea jurisprudenţei CtEDO în cazuri concrete legate de 
arestarea preventivă

Participanţii la seminar au fost implicaţi în exerciţii prac-
tice pentru a înţelege mai bine informaţia prezentată. În 
acest sens, experţii au expus cazuri concrete drept exeplu de 
acţiuni în diferite situaţii. Procurorii trebuiau să soluţioneze 
fiecare caz în dependenţă de acţiunile întreprinse de per-
soana implicată. 
În acea de-a doua etapă, experţii norvegieni au discutat de-
spre conducerea urmăririi penale în cazul aplicării arestării 
preventive şi obligaţia de a elibera persoana înainte de expi-
rarea termenului arestării preventive, stabilit de instanţa de 
judecată. Aici au fost implicaţi şi formatori din Republica 

Moldova la instruirea procurorilor. Aspectele practice în ceea ce priveşte arestarea preventivă au fost subliniate de 
către procurorul adjunct al sectorului Râşcani, Eugen Jovmir, avocatul, coordonator de Program Amnesty Interna-
tional Moldova „Avocaţii şi Drepturile Omului”, Veaceslav Ţurcan şi judecătorul de instrucţie, judecătoria Hânceşti, 
Vitalie Cotorobai. 
În metodele pedagogice pentru formatori participanţii au fost iniţiaţi de trainerul internaţional în comunicare, Peter-
Vlad Ianusevici. Procurorii au fost implicaţi şi în aşa-zisul joc „Atacul vikingilor” al cărui coordonator a fost consul-
tantul local al NORLAM, Nadejda Burciu. 
Cea de-a treia etapă a însumat cunoştinţe, exerciţii practice la care au fost supuşi participanţii, discuţii şi impresii cu 
care s-au ales pe parcursul orelor de instruire la tema Arestare preventivă. Totodată, procurorul şi expertul NOR-
LAM, Jogeir Nogva, a menţionat obligaţia de a elibera persoana înainte de expirarea termenului arestării preventive, 
stabilit de instanţa de judecată. 
În cadrul seminarului, experţii norvegieni, dar şi participan-
ţii, au menţionat faptul că de multe ori arestarea preventivă se 
efectuează fără motive destul de întemeiate şi, mai ales, fără 
probe care ar demonstra motivul arestării. În acest sens, a fost 
accentuat faptul că procurorii noştri trebuie să fie foarte atenţi 
şi să examineze minuţions fiecare caz, înainte de a-l trimite 
pe masa judecătorului. Nu mai puţin important este faptul că 
în demersul înaintat instanţei de judecată trebuie să fie foarte 
clar explicate argumentele pe care le aduce procurorul pentru 
arestarea preventivă şi ele trebuie să fie foarte clar definite. 
Evenimentul s-a desfăşurat între 31 mai şi 15 iunie. L-a final, 
procurorii au primit certificate de participare.
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Seminar: Litigiile de muncă prin 
prisma aplicării legislaţiei naţio-

nale şi internaţionale 
Mai mulţi formatori din întreaga ţară au participat la 
seminarul organizat de Institutul Naţional al Justiţiei 
privind litigiile de muncă. În faţa participanţilor au 
ţinut lecţii Nicolae Clima, judecător al Curţii Supreme 
de Justiţie, şi profesorul universitar, Nicolae Sadovei, 
membru al Colegiului de calificare a Consiliului Su-
perior al Magistraturii. La rândul lor, formatorii au 
prezentat cazuri concrete din practica personală de 
examinare a litigiilor de muncă. 
Deschizând seminarul, Directorul executiv al Institu-
tului, Anastasia Pascari, a subliniat importanţa orga-
nizării acestui eveniment menţionând că Institutul îşi propune să lărgească tematica de formare în domeniul civil.  
Subiectele principale abordate au fost: • Răspunderea materială a salariaţilor; • Răspunderea materială a angajatoru-
lui; • Mecanisme juridice de apărare a drepturilor şi intereselor individuale ale salariaţilor. Conflictele colective de 
muncă; • Contractele de muncă.
Interesantă şi utilă a fost tema privind termenii de examinare a litigiului de muncă. În acest context, Nicolae Clima a 
specificat că aceste dosare sunt foarte complicate, iar termenul prevăzut de legislaţie pentru examinarea lui este mic. 

Dumnealui a precizat că litigiile de muncă sunt de natură ci-
vilă greu de rezolvat şi au dificultăţi la examinare. În aceeaşi 
ordine de idei, Nicolae Clima a menţionat că cele mai dese 
litigii sunt provocate de către angajator. 
Un accent deosebit s-a pus pe accidentele de muncă şi boli-
le profesionale, afecţiunile profesionale, legate de condiţiile 
nocive de lucru ale salariatului. O concluzie care este accep-
tată de instanţă poate fi emisă doar de instituţii specializate 
în domeniu şi anume Consiliul Naţional de maladii profe-
sionale.
La finele seminarului au fost înmânate certificate de parti-
cipare. 

1 iulie



AFACeRe

Prin afacere se înțelege, în primul rînd, îndeletnicire, 
treabă, ocupație. Corect va fi dacă vom spune : am o 
afacere profitabilă. Cuvîntul afacere are și sensul de 
tranzacție comercială, economică sau financiară. De 
exemplu: afacerea cu partenerii mei occidentali cu-
prinde niște condiții foarte favorabile. Prin parteneri 
se înțeleg persoane de afacere, fiindcă nu este corect a 
spune afaceriști, cuvînt utilizat eronat în cazul în care se 
are în vedere anume oameni de afacere.

AFACeRIST

Sensul de afacerist nu poate fi atribuit persoanelor care 
au o afacere: ocupație, îndeletnicire, treabă. Or, prin afa-
cerist se are în vedere cu totul altceva, și anume: per-
soana care folosește situația sa socială sau profesională 
pentru a obține profituri personale. De aici provine și 
cuvîntul afacerism. Deci, vom greși spunînd, bunăoară, 
am încheiat o afacere cu niște buni afaceriști din țara X.

ATRAGe

Ultimul timp se folosește eronat și cuvîntul atrage în 
sensul de tragere la răspundere. Chiar și în mass-media 
care pretinde utilizarea corectă a cuvintelor, deseori se 
greșește. Cuvîntul atrage are 3 înțelesuri: 1). A exerci-
ta o atracție; 2). A determina pe cineva să vină sau să 
se ducă undeva, a exercita o atracție; 3). A avea drept 
consecință. Va fi corect dacă, de exemplu, vom spune 
(scrie): cetățeanul X a fost atras în proces (urmare a 
unei proceduri de drept). Însă va fi eronată total expre-
sia: cetățeanul X a fost atras la răspundere penală. Co-
rect: cetățeanul X a fost tras la răspundere penală.

ATîRNARe

Nu este corect folosit cuvîntul atîrnare în sensul de ati-
tudine. Cum ar fi, bunăoară, el a avut o atîrnare nepo-
liticoasă. Corect este el a avut o atitudine politicoasă. 
Deoarece a atîrna înseamnă  a sta suspendat, a fi agățat 
de ceva, a se apleca (sub o povară). Or, nu vom spune 
(scrie), de exemplu, atîrnarea avocatului fața de proces 
a fost neserioasă. Corect: avocatul a avut o atitudine ne-
serioasă față de proces.

bAL

Se pare că acest cuvînt nu poate fi în nici un caz folosit 
eronat. Ce poate fi mai simplu: balul e bal. Adică, pe-
trecere, la care se dansează seara și noaptea. Unii totuși 
sunt foarte ”inventivi”, utilizînd cuvîntul bal ca notă, 
punctaj de apreciere a ceva. Deseori auzi: cîte baluri ai 

abținut?, în sensul cîte puncte ai obținut 
(cum ar fi corect). ”Ajustarea” asta a cu-
vîntului bal din rusește la limba română este total ridi-
colă. Încă bine că nu spunem bale (salivă care se prelin-
ge din gură). Ar suna frumos: cîte bale ai la română?

CADou

Cadou: sinonime – dar, surpriză, cinste, atenție. Vom 
spune (scrie), de exemplu: i-am făcut un cadou foarte 
frumos.  De la cuvîntul dar se formează cuvîntul dă-
rui. I-am dăruit un buchet de flori. Însă de la cadou nu 
poate fi format a cadona. Or, nu putem spune (scrie): 
i-am cadonat un buchet de flori, sau, cu atît mai eronat 
– i-am cadonat un cadou. Corect: i-am donat un buchet 
de flori.

CAMPANIe

Prin campanie se înțelege: 1. Totalitatea operațiilor ar-
mate executate într-a anumită perioadă pe cîmpul de 
luptă. 2. Acțiune organizată pentru realizarea într-o 
anumită perioadă de timp a unor sarcini importante. În 
activitatea de toate zilele cel mai des cuvîntul campanie 
se utilizează pentru a exprima cel de-al doilea sens. De 
exemplu: campanie electorală; campanie agricolă; cam-
panie de informare etc. S-ar părea că nu poate fi comisă 
nici o greșeală. Din păcate, mulți confundă campanie cu 
companie. Deseori auzim: această companie electorală 
a fost foarte murdară. Însă companie are cu totul alte 
înțelesuri: 1.Tovărășie, însoțire. 2. Grup mic de oameni 
care își petrec vremea împreună. 3. Întreprindere mare 
comercială, industrială etc.  Diferența de sens este enor-
mă, de aceea urmează să fim atenți cum și în ce context 
folosim aceste cuvinte. Corect: campanie electorală și 
nu companie electorală. Sau, corect: am fost într-o com-
panie veselă și nu am fost într-o campanie veselă.

CAPoT

S-ar părea că toți cunosc sensul cuvîntului capot.  Ce 
poate fi mai simplu: capot înseamnă îmbrăcăminte 
femeiască de casă. Alte sensuri nu are. La plural vom 
spune (scrie) capoate. Poate de aici se confundă acest 
cuvînt cu cuvîntul capotă. Însă prin capotă se înțelege 
înveliș metalic care acoperă motorul unui automobil. 
De aceea vom spune (scrie) corect, de exemplu: soția 
mea are capot și nu copot sau capotă.
Atenție: în cazul în care accentul se va pune pe litera a, 
cuvîntul capota înseamnă a se răsturna, dîndu-se peste 
cap (despre autovehicule), sau a intra cu botul în pă-
mînt ( despre avioane).
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Să  vorb i m ,  s ă  s c ri e m  c ore c t
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D o c t ri nă

The problem of anthropogenic disasters and calamities with multiple human 
casualties became an imperative with an overriding value in the world. Medico-
legal activities can be divided in several successive stages. It begins in disaster 
area with diagnosis of death, description of specific signs and cadaver cloths, fix-
ing of the main injuries and the character of separate fragments, participation in 
discovering, drawing of biological samples etc. All the signs and traces that may 
facility identification of the victim should be fixed during cadaver’s examination 
in the morgue. Forensic institution’s leaders should contribute to the organization 
of strict evidence of cadavers; assurance of storage rooms; examination and iden-
tification of cadavers; taking measures of protection against contamination and 
epidemic spreading by specialists; preservation of cadavers in optimal conditions 
until the burial. Multiple calamities and anthropogenic disasters in the world rep-
resent an important cause for the reevaluation in procedural, organizational and 
methodical aspect of these stringent problems. Countries all over the world are 
interested in solving of these problems.

Atestăm ultimul timp în plan mondial creșterea consi-
derabilă a numărului de calamități naturale, catastrofe, 
acte de terorism, accidente colective de trafic, explozii, 
incendii, conflicte militare regionale soldate cu multi-
ple victime omenești. Încă se mai păstrează în memorie 
actele de terorism de la Moscova din  9 septembrie 1999 
și  6 februarie 2004 în urma cărora au decedat multe 
persoane, sau  a calamităților naturale din Indonezia 
(2004) și Japonia (2011) cu  zeci de mii de victime. Pier-
derile omenești și economice în astfel de situații sunt 
enorme și irecuperabile pentru întreaga comunitate a 
regiunii respective. Cele relatate ne demonstrează că 
problema în cauză devine tot mai actuală pentru toate 
țările lumii, necesită o atenție deosebită, inclusiv și pen-
tru întreprinderea măsurilor adecvate întru minimali-
zarea eventualelor pierderi omenești și materiale.
La cercetarea și lichidarea consecințelor catastrofe-
lor neordinare trebuie să participe mai multe echipe 
de specialiști din instituțiile tehnice, de apărare civi-

lă, pompieri, procurori, criminaliști, ofițeri de poliție, 
medici și medici legiști. Activitatea lor urmează a fi 
coordonată de către o comisie specială cu participa-
rea reprezentanților organelor publice centrale și lo-
cale, care ar elabora de urgență un plan organizatoric 
de acțiuni concrete. La rândul său, fiecare echipă de 
specialiști va activa în baza unor sarcini și metodologii 
corespunzătoare specificului de activitate și pregătirii 
profesionale. De prevăzut ca locul evenimentului să 
fie asigurat de un cordon de securitate de către echi-
pajele de poliție, lăsându-se numai un singur spațiu de 
acces unde se va ține un registru al persoanelor care 
vor intra în zonă. Pentru protecția echipelor de lucru 
trebuie identificate și neutralizate pericolele potențiale 
(de prăbușiri, incendii, explozii secundare etc.) de către 
pompieri, pirotehnicieni și alți specialiști.
Una din principalele sarcini a participanților la lichida-
rea consecințelor din aria catastrofei constă în salvarea 
și înregistrarea supraviețuitorilor. Persoanelor găsite în 
viață li se va acorda, în primul rând, ajutorul medical, 
iar în caz de necesitate se v-a organiza transportarea 
lor la instituțiile medicale din apropierea evenimentu-
lui. Persoanele vătămate care ajung de sine stătător la 
instituțiile medicale unde și decedează vor fi identifi-
cate în prezența medicului din spital și a unui ofițer de 
poliție sau procuror în baza documentelor respective, 
a declarațiilor făcute în timpul vieții sau a rudelor și 
cunoscuților. Victimele care decedează în drum spre  
spital vor fi transportate direct în morgile secțiilor me-
dico-legale sau în cele prozecturale spitalicești, unde 
vor fi înregistrate, iar ulterior, la solicitarea organelor  
de drept, cercetate de către specialiștii serviciului me-
dico-legal.
Este important de reținut că în timpul catastrofelor și 
calamităților cu multiple victime omenești adesea di-
ficilă devine problema transportării lor la spitale sau 
a decedaților în secțiile medico-legale. În astfel de 
situații este rezonabil de folosit potențialul unităților 
de transport din dotarea armatei naționale, apărării ci-
vile, instituțiilor medicale, poliție, a organelor publice 
locale etc.
Una din primele acțiuni importante prevăzute de Codul 
de procedură penală întreprinse în cadrul cercetărilor 
operative este examinarea locului faptei. Reușita aces-

Coordonarea activităților la fața locului   
în catastrofe cu multiple victime omenești 
(Material instructiv)

Gheorghe BACIU
profesor universitar,  
doctor habilitat

formator INJ
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tor cercetări în mare măsură depinde de succesiunea, 
competența, minuțiozitatea în care s-au efectuat măsu-
rile respective și la timpul oportun. Cele relatate cu atât 
mai mult se referă la diverse catastrofe sau calamități 
cu numeroase victime  omenești. Situarea și raportul 
anumitor  obiecte sau a unor părți componente ale lor, 
atitudinea cadavrelor sau a segmentelor anatomice ca-
daverice, diverse urme sau rămășițe de explozii depis-
tate la fața locului pot fi prețioase informații în calitate 
de probe obiective, care  caracterizează accidentul sau 
infracțiunea, pot explica motivele și modalitatea de 
producere, care, în complexitatea lor, va ajuta organele 
de resort la edificarea versiunii. Este dovedit faptul că 
nu rareori chiar cele mai mici, la prima vedere neîn-
semnate, detalii asupra probelor de la fața locului pot 
avea o importanță decisivă la cercetarea cazului, contri-
bui la concretizarea circumstanțelor în care au avut loc 
evenimentul și natura faptei.
Procurorul sau ofițerul întocmește procesul- verbal de 
examinare la fața locului, iar dacă se descoperă persoa-
ne decedate, este invitat și medicul legist sau alt medic 
în calitate de specialist. Sarcinile principale ale medi-
cului legist la fața locului constă în stabilirea diagnosti-
cului morții biologice a persoanei, aprecierea vechimii 
morții, descrierea leziunilor corporale și a semnelor 
specifice stabilite la examinarea externă a cadavrului, 
va ajuta procurorul sau ofițerul de urmărire penală la 
depistarea și descrierea corpurilor delicte și la  întocmi-
rea ordonanței despre dispunerea expertizei medico-le-
gale și a întrebărilor adresate spre soluționare.
Cele mai importante etape de cercetare la fața locului 
sunt depistarea, prelevarea și ambalarea corectă a cor-
purilor delicte de origine biologică (urme de sânge, 
spermă, fire de păr etc.). Obligatoriu ele vor fi  expedia-
te pentru cercetări suplimentare de laborator împreună 
cu documentele respective de însoţire. Fragmentele de 
cadavre depistate în aria catastrofei vor fi împachetate 
în pungi de polietilenă, cutii de carton sau alte materia-
le improvizate, cu cizelarea lor separată.
Un rol important în catastrofe cu numeroase jertfe 
omenești se atribuie serviciului medico-legal, începând 
cu  examinarea  cadavrelor la fața locului și până la  eli-
berarea certificatelor de deces. O problemă aparte con-
stituie evidența decedaților. La locul depistării se vor 
numerota toate cadavrele și părțile componente separa-
te ale lor, apoi, împreună cu obiectele particulare găsite 
în jurul lor, se vor transporta într-un anumit punct de 
colectare din preajma dezastrului. Dintre alte  sarcini 
organizatorice ale serviciului medico-legal fac parte:
asigurarea cu încăperi adecvate pentru depozitarea, 
înregistrarea și examinarea cadavrelor; păstrarea cada-
vrelor și a resturilor umane în condiții optime pentru 
identificare și neadmiterea dezvoltării proceselor de 

putrefacție până la solicitarea lor de către aparținători. 
De regulă, cadavrele se eliberează doar după finisarea 
procedurilor de identificare.
Unii autori [11] menționează că în timpul catastrofelor 
tehnologice sau naturale cu numeroase victime uma-
ne prioritar apare problema identificării, care  prevede 
două forme principale: prin anchetare și prin expertiză 
medico-legală. Probațiunea ultimei forme adesea este 
mai  înaltă. Procesul de identificare trebuie exercitat cât 
mai curând posibil pentru a nu admite dezvoltarea pro-
ceselor de putrefacție, apariția și răspândirea epidemii-
lor, ceea ce  dictează înhumarea cât se poate de timpurie 
a cadavrelor.
Procedura de identificare a cadavrelor constă din ur-
mătoarele componente: examinarea și descrierea îm-
brăcămintei și încălțămintei; studierea conținutului din 
buzunare; descrierea exterioară a cadavrului conform 
metodei „portretul verbal”; descrierea semnelor spe-
cifice (tatuaje, cicatrice, bonte, semne postoperatorii 
etc.); stabilirea semnelor individuale și profesionale; 
fotografierea cadavrelor și a semnelor specifice; dacti-
loscopierea; stabilirea markerelor molecular-genetici; 
efectuarea altor cercetări de laborator prin metode  me-
dico-criminalistice de identificare.  Însăşi procesul de 
identificare poate prezenta serioase dificultăți în stările 
de putrefacție avansată sau în cazuri de deteriorări post-
mortem produse de animale. În aceste situaţii, până la 
începutul procedurilor  de identificare este  rezonabil a 
purcede la restaurarea țesuturilor modificate și restabi-
lirea aspectului natural prin metode speciale.
Problema identificării și stabilirea apartenenței părților 
cadaverice separate rămâne  una din cele mai dificile în 
cadrul calamităților și catastrofelor de proporții mari, 
când se produc imense leziuni mecanice, mutilări și 
dezmembrări ale  corpului. În astfel de cazuri se reco-
mandă [3,4,5,6,9] lărgirea metodelor și posibilităților 
de identificare (biochimice, biologice, molecular-gene-
tice, medico-criminalistice, antropologice).
Merită atenție și recomandările unor autori [7,8,10] 
referitor la perfecționarea formelor organizatorice de 
acțiuni în catastrofele cu multe victime omenești, la 
pregătirea cadrelor de specialiști în domeniile respecti-
ve, elaborarea materialelor instructiv-metodice. Se mai 
evidențiază [11] necorespunderea regulilor  existente de 
anchetare, din care motiv se  propune revizuirea actelor 
și normelor procedurale, a metodelor organizatorice de 
lichidare a consecințelor tragice și formarea echipelor 
specializate de lucru operativ-experimentale, precum 
și reglementarea metodică a activității medico-legale în 
astfel de situații.
C. Dogaroiu și V. Draghici [2] propun o schemă de 
investigație a dezastrelor cu multiple victime care se 
bazează pe existența unei echipe de specialiști, speci-
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al creată, pregătită și echipată, care va acționa în mod 
coordonat și profesionist pentru a determina motive-
le producerii dezastrului, cauza morții și identificarea 
victimelor, dar va furniza și recomandări care vor ajuta 
la prevenirea repetării dezastrelor când acestea au fost 
produse de om, sau de scăderea numărului de victime 
când dezastrele au cauze naturale.  Analizând mijloa-
cele procedurale de investigație a accidentelor colecti-
ve, R. Carmen și coautorii [1], menționează necesita-
tea elaborării unui plan de intervenție tipizată pentru 
aceste situații în speranța că planificarea și pregătirea 
intervențiilor respective vor fi utile. Astfel de plan tre-
buie să reiasă din rezultatul acțiunilor tuturor servicii-
lor de urgență, autorităților locale și a altor organizații 
de care depinde succesul operațiunilor. Autorii preci-
zează, că în România nu există o singură instituție care 
să dețină responsabilitatea răspunsului la accidente co-
lective, cum nu există nici o ”rețetă” a modalității de 
intervenție.
Pe bună dreptate menționează și V. Panaitescu [5] că 
metodele de lucru în dezastre trebuie să aibă un carac-
ter interdisciplinar, cu aplicarea unui set de reguli pe 
plan internațional, în special prin INTERPOL, analiza 
posibilităților de stabilire a legăturilor cu politicile din 
diferite țări, atât la identificarea victimelor, cât și la 
îndeplinirea formalităților necesare repatrierii cada-
vrelor. În condițiile creșterii traficului transfrontărilor 
de persoane, la solidaritatea și compasiunea umană 
internațională se adaugă și colaborarea între statele ai 
căror cetățeni au fost victimele calamității. Coopera-
rea  internațională în caz de catastrofe, realizată prin 
INTERPOL, este o latură deosebit de importantă în 
activitatea legală de lichidare a consecințelor dezas-
trelor.
Toate cele relatate prezintă o argumentare suficientă 
pentru reevaluarea acestei probleme importante în plan 
procedural, organizatoric și metodic, la soluționarea 
căreia în egală măsură este interesată întreaga socie-
tate, organismele  statale, instituțiile și serviciile care 
pot fi antrenate la lichidarea consecințelor catastrofelor 
cu multe victime omenești. În primul rând, este vorba 
despre perfecționarea și armonizarea actelor legislative 
existente și adaptarea lor exigențelor reale la momentul 
actual. Aceste  documente  oficiale trebuie să integreze 
principiile și normele organizatorice de acțiuni inter-
disciplinare în zona dezastrului, sarcinile serviciilor re-
spective și specificul de dirijare a activității, formarea 
echipelor specializate de lucru operativ-expertal, re-
glementarea și asigurarea lor cu tehnică și echipament 
special.
Sarcinile activității serviciului medico-legal în condiții 
extremale și catastrofe cu numeroase victime omenești 
sunt specifice, dar trebuie integrate și coordonate cu 

acțiunile  altor echipe de salvatori și specialiști care 
participă la lichidarea consecinţelor la fața locului. Este 
cert că concentrarea cadavrelor în secțiile  medico-le-
gale va facilita toate formele de activități, inclusiv pro-
cedeele de identificare și eliberarea rapidă a cadavrelor 
identificate pentru înhumare.
Activitățile medicului-legist în accidente (catastrofe) cu 
multiple victime omenești pot fi divizate în câteva etape 
succesive.
1. Acțiunile în aria catastrofei: la fața locului în prim 
plan se va constata semnele morții reale a victimei; se 
va efectua descrierea generală a cadavrului, a semnelor 
specifice și îmbrăcămintei; se va fixa caracterul şi lo-
calizarea principalelor leziuni pe corp; se va specifica 
caracterul fragmentelor separate depistate de la un corp 
uman; va ajuta ofițerul de poliție sau procurorul la de-
pistarea, descrierea, ridicarea, ambalarea și expedierea 
corpurilor delicte de origine biologică spre cercetări su-
plementare de laborator.
2. Acțiunile în salonul de necropsie: Se studiază date-
le referitor la circumstanțele evenimentului din docu-
mentele de însoțire și  medicale existente; până și  după 
dezbrăcarea cadavrului detaliat se examinează îmbră-
cămintea, conținutul buzunarelor, semnele (urmele) 
identificative de pe ele și semnele lezionale; cadavrul 
sau părțile dezmembrate se fotografiază cu  și fără haine, 
leziunile corporale și semnele specifice se fotografiază; 
cercetarea externă și internă a cadavrului se efectuează 
conform schemei obișnuite cu descrierea caracterului 
lezional, iar pe cadavrele neidentificate  maximal se de-
scrie aspectul „portretului vorbit”, semnele individuale 
specifice; pentru investigații suplimentare de laborator 
se expediază suficient material.
3. Elaborarea concluziilor se bazează pe datele obiec-
tive constatate la cercetarea cadavrului, rezultate-
le investigațiilor de laborator, ținându-se cont de 
circumstanțele faptei, iar răspunsul la întrebările îna-
intate spre soluționare trebuie să fie depline, concrete și 
argumentate științific.
Atribuțiile conducerii serviciului medico-legal constă 
din următoarele:
- organizarea evidenței stricte și depline a 

decedaților;
- asigurarea cu încăperi speciale pentru depozitarea, 

înregistrarea, examinarea și identificarea cadavrelor;
- pregătirea instructiv-metodică a specialiștilor pen-

tru activitate în condiții extremale cu numeroase 
victime omenești;

- asigurarea experţilor cu echipament special, instru-
mentar necesar și crearea condițiilor de lucru con-
form regulilor sanitar-epidemiologice;

- luarea măsurilor de protecție individuală a 
specialiștilor,  de contaminare cu boli deosebit de 
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contagioase și de neadmiterea răspândirii a epide-
miilor;

- păstrarea cadavrelor identificate la temperaturi scă-
zute (2-3zile) până la solicitarea lor de către rude sau 
solicitanți; a consulta problemele ce țin de organiza-
rea înmormântării persoanelor decedate;

- a permite păstrarea cadavrelor neidentificate (mar-
cate cu numere speciale) și a celor nesolicitate în ter-
men până la  7 zile, cu ulterioara lor  înhumare din 
contul statului în baza permisiunii procurorului sau 
a ofițerului de poliție;

- la finele lucrărilor va organiza sistematizarea și anali-
za corectitudinii îndeplinirii acțiunilor respective, și 
eficacitatea  metodelor aplicate.

Problema abordată devine tot mai importantă, inclusiv 
și pentru Republica Moldova. Există și anumite lacune 
în posibilitatea desfășurării unor activități complicate 
în situații extremale cu numeroase victime omenești. 
Aceasta se referă la  insuficiența  încăperilor pentru 
cercetarea decedaților, numărul redus de utilaj speci-
fic, echipament și instrumentar pentru autopsii etc. 
Rezolvarea multor probleme care ar facilita acțiunile 
specialiștilor în aria catastrofelor cu numeroase vic-
time omenești a devenit  imperativul timpului și este  
o datorie la nivel de stat în reevaluarea posibilităților 
reale de  activitate pentru minimalizarea riscului pen-
tru sănătatea salvatorilor și participanților  la această 
activitate.
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Норма ч.2 ст. 279 ГПК РМ устанавливает, что зако-
ном к особому производству в судебных инстан-
циях могут быть отнесены и другие категории дел. 
Эта норма свидетельствует о том, что перечень дел 
особого производства является открытым. Это оз-
начает, что в порядке особого производства могут 
рассматриваться  и другие дела, которые прямым 
дополнением могут быть закреплены в ст. 279 ГПК 
РМ или которые хотя и не указаны прямо в ст. 279 
ГПК РМ, но в силу своей юридической природы 
подлежат рассмотрению и разрешению в порядке 
особого производства. В качестве примера можно 
сослаться на дела: 1) об отмене ограничения дее-
способности (ч.3 ст.25 ГК РМ, ч.1 ст. 308 ГПК РМ); 
2) дела о признании лица дееспособным (ч.3 ст. 24 
ГК РМ, ч.2 ст. 308 ГПК РМ)
Анализ правовой сущности категорий дел, вклю-
ченных в перечень дел особого производства поз-
воляет, сделать вывод о том, что не все дела, отне-
сенные действующим законодательством к особому 
производству, отвечают характеру этого вида граж-
данского судопроизводства. Как справедливо от-
мечается в юридической литературе, перечень дел 
особого производства далеко не безупречен с точ-
ки зрения того критерия, который принят законо-
дателем в качестве основы разграничения спорных 
и бесспорных видов гражданского судопроизводс-
тва. Имеется в виду такой критерий, как наличие 
или отсутствие спора о праве, о субъективном пра-
ве. С точки зрения этого критерия, ряд дел особого 
производства, например, дела об ограничении дее-
способности гражданина (ст. 25 ГК РМ), об ограни-
чении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет права распоряжаться заработком, стипендией и 
иными доходами, полученными в результате своей 
деятельности или осуществлять права автора про-
изведения науки, литературы или искусства, изоб-
ретения или иного охраняемого законом результата 

Правовая сущность дел об отмене ограничения 
дееспособности лица и признание лица дееспособным
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интеллектуальной деятельности (п. ,,в” и ,,b” ч.2 ст. 
21 ГК РМ); об одобрении психиатрического обсле-
дования или госпитализации лица в психиатричес-
кий стационар (ст. 312 ГПК РМ), приостановление 
действия и аннулирование лицензий/разрешений, 
касающихся предпринимательской деятельности 
(ст. 343¹ ГПК РМ) и другие, ошибочно включены в 
состав особого производства. Эти и другие катего-
рии дел изначально содержат в себе спор о субъек-
тивном праве – гражданском или публичном. Эти 
дела должны быть отнесены соответственно к ис-
ковому производству или к производству по делам, 
возникающим из административных и иных пуб-
личных правоотношений.
Лишением или ограничением дееспособности за-
щищаются права всех лиц, которые состоят в раз-
личных правоотношениях с гражданами, которые 
согласно нормам материального права могут быть 
ограничены или лишены дееспособности. В этом 
– главная функция производства по ограничению 
дееспособности гражданина или признании его не-
дееспособным.
Однако дела о лишении или ограничении дееспо-
собности могут весьма существенно затрагивать 
также права или законные интересы тех лиц, воп-
рос о дееспособности которых рассматривается и 
разрешается судом. Поэтому в нормах гражданско-
го процессуального права содержатся положения, 
служащие защите прав названных лиц. Согласно 
ч.3 ст. 24 ГК РМ  если основания, в силу которых 
физическое лицо было признано недееспособным, 
отпали, судебная инстанция признает его дееспо-
собным. В соответствии с ч.3 ст.25 ГК РМ, если 
основания, в силу которых физическое лицо было 
ограниченно в дееспособности, отпали, судебная 
инстанция отменяет ограничение дееспособности 
этого лица.
Из вышеизложенного следует вывод о том, что дейс-
твующее законодательство устанавливает институт 
отмены ограничения или лишения гражданина дее-
способности. Особенностью этого института яв-
ляется то, что такая отмена осуществляется судом 
путем возбуждения нового производства по делу, 
а не об отмене ранее вынесенного судебного реше-
ния. Это означает, что в судебном порядке рассмат-
риваются и такие категории дел, как дела об отмене 
ограничения дееспособности и дела о признании 
гражданина дееспособным. Эти категории дел отли-
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чаются от дел о лишении гражданина дееспособнос-
ти и дел об ограничении дееспособности.
Институт отмены ограничения или лишения граж-
данина дееспособности является самостоятельным 
межотраслевым институтом. Межотраслевая при-
надлежность данного института объясняется тем, 
что его нормы расположены, как в материальном 
гражданском праве (ст.ст.21,24,25 ГК РМ), так и в 
гражданском процессуальном праве (ст.308 ГПК 
РМ)
Для исследования правовой сущности дел об отме-
не ограничения или лишения гражданина дееспо-
собности необходимо рассмотреть в целом вопрос 
о правовой природе института отмены ограниче-
ния или лишения гражданина дееспособности.
Гражданская дееспособность как неотъемлемый 
атрибут субъекта гражданского права представ-
ляет собой установленную законом юридическая 
способность субъекта права самостоятельно совер-
шать правомерные юридические действия и нести 
юридическую ответственность за неправомерные 
юридические действия. Ограничение дееспособ-
ности гражданина или признание его недееспособ-
ным означает ограничение или лишение граждани-
на на неопределенное время право самостоятельно, 
то есть по своему усмотрению и своими собствен-
ными действиями, приобретать и осуществлять 
права, создавать для себя обязанности и исполнять 
их, поручать ведение дела в суде представителю.
Однако признание гражданина ограниченно дее-
способным или недееспособным не является 
бессрочным состоянием.  Лицо признанное не-
дееспособным, может выздороветь, а лицо, зло-
употребляющее алкоголем, наркотическими средс-
твами или психотропными веществами, может 
изменить свое поведение.
Институт отмены ограничения или лишения граж-
данина дееспособности, призван восстановить 
правовой статус гражданина и обеспечить ему 
возможность самостоятельно, без согласия попе-
чителя (опекуна) продавать, дарить, завещать, об-
менивать, покупать имущество, совершать другие 
сделки по распоряжению имуществом, получать 
заработную плату, пенсию, другие виды денежных 
доходов, распоряжаться ими, осуществлять любые 
другие свои субъективные права и охраняемые за-
коном интересы, исполнение правовых обязаннос-
тей.
Принятый 6 июня 2002 года Гражданский Кодекс 
Республики Молдова установил материально-пра-
вовые основания отмены ограничения дееспособ-
ности и основания признания лица дееспособным, 
а также установил порядок рассмотрения этих дел.

В соответствии с ч.3 ст.24 ГК РМ гражданин может 
быть признан дееспособным если он выздоровел, 
то есть излечился от психического расстройства 
(душевной болезни или слабоумия) и он может по-
нимать значение своих действий или руководить 
ими. Согласно ч.3 ст.25 ГК РМ отмена ограничения 
дееспособности может иметь место в случае пре-
кращения гражданином злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами 
либо отсутствия семьи, которую раннее гражданин 
ставил в тяжелое материальное положение.
Отмена ограничения или лишения гражданина дее-
способности – это констатация совокупности фак-
тов, которые суд обязан установить в соответствии 
со ст. ст. 21, 24, и 25 ГК РМ. Эти же статьи, а так же 
ст. 308 ГПК РМ устанавливает исключительную су-
дебную подведомственность этих дел. Сложность 
дел об отмене ограничения или лишения гражда-
нина дееспособности, важность материально-пра-
вовых последствий судебных решений об отмене 
ограничения или признания лица дееспособным 
обусловили исключение законодателем этих дел из 
юрисдикции иных органов и определения для них 
исключительной судебной подведомственности.
Отмена ограничения дееспособности лица или 
признание лица дееспособным – это не что иное, 
как установление определенных обстоятельств, 
позволяющих судебной инстанции, сделать вывод 
о том, что гражданин прекратил злоупотреблять 
спиртными напитками, наркотическими средства-
ми либо психотропными веществами, не ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение 
или обстоятельства, свидетельствующие об изле-
чение от умственного расстройства, вследствие 
которого лицо может понимать значение своих 
действий и руководить ими. Представляется, что 
такое определение сущности института отмены 
ограничения дееспособности лица и признания 
лица дееспособным является полным, правильно 
раскрывающим его правовое содержание. Инсти-
тут отмены ограничения дееспособности лица и 
признание лица дееспособным служит восстанов-
лению правового статуса гражданина. Правовой 
статус – это совокупность прав и обязанностей 
лица.  Восстановление правового статуса означает, 
что гражданин приобретает вновь дееспособность 
в полном объеме и он в состоянии самостоятельно, 
своими действиями приобретать и осуществлять 
права, создавать для себя обязанности и исполнять 
их, поручать ведение дела в суде представителю.
Таким образом, содержанием производства об от-
мене ограничения дееспособности лица или при-
знание лица дееспособным является деятельность 
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судебной инстанции по установлению фактичес-
ких обстоятельств о состоянии дееспособности 
гражданина, дающих основания сделать вывод о 
признании лица дееспособным или об отмене ог-
раничения его дееспособности, либо об отказе в 
этом.  Из сказанного следует, что судебная инстан-
ция, рассматривая эти дела, устанавливает факты, 
имеющие юридическое значение и делает затем 
правовые выводы о возможности удовлетворения 
требований заявителя либо об отказе в этом.
Каковы эти юридические факты, образующие 
сложный состав основания признания лица дее-
способным либо отмены ограничения дееспособ-
ности лица? Для ответа на этот вопрос необходимо 
выяснить правовую сущность каждой из указан-
ных категорий дел, образующих институт отмены 
ограничения или лишения гражданина дееспособ-
ности.
Как отмечалось, отмена ограничения дееспособ-
ности лица, может иметь место в судебном порядке 
при наличии такого основания, как прекращение 
гражданином злоупотребления спиртными напит-
ками или употребления наркотических и других 
психотропных веществ. При этом, отмена судеб-
ной инстанцией ограничения дееспособности мо-
жет иметь место лишь при наличии достаточных 
данных свидетельствующих о прекращении граж-
данином злоупотребления алкоголем или употреб-
ления наркотиков и других психотропных веществ, 
и в связи с этим ему может быть доверено самосто-
ятельное распоряжение имуществом и денежными 
средствами. Другим основанием для отмены огра-
ничения дееспособности может быть и юридичес-
кий факт прекращения семьи ограничения дее-
способного. Это может быть расторжение брака, 
смерть члена семьи, разделения семьи и отпадения 
в связи с этим обязанности представлять средства 
на содержание семьи. Имеет место отпадение тако-
го предусмотренного законом обстоятельства, как 
поставление семьи в тяжелое материальное поло-
жение.
Имеется мнение, что основанием для отмены огра-
ничения дееспособности может послужить также 
действия попечителя, нарушающие интересы по-
допечного1.
Указанный перечень оснований в основном охва-
тывает совокупность фактических обстоятельств, 
подлежащих исследованию и установлению в су-
дебной инстанции для отмены ограничения дее-
способности лица.
В соответствии с ч.3 ст. 24 ГК РМ гражданин мо-
жет быть признан дееспособным, если основания, 
в силу которых физическое лицо было призна-

но недееспособным, отпали. Фактический состав 
признания лица дееспособным должен включать 
следующие обстоятельства, при установлении ко-
торых судебная инстанция может признать лицо 
дееспособным:
– выздоровление или значительное улучшение 

психического здоровья гражданина;
– отсутствие у лица психического заболевания;
– понимание лицом своих действий и состояние 

ими руководить.
Дела об отмене ограничения дееспособности и дела 
о признании лица дееспособным схожи в том, что 
общим для этих дел является требование о вос-
становлении ранее измененного судом правового 
статуса – восстановление их права самостоятель-
но, то есть по своему собственному разумению и 
своими собственными действиями, приобретать 
и осуществлять права, а также создавать и испол-
нять обязанности. Несмотря на сходство правовой 
цели по этим делам, они имеют и известное разли-
чие. Каждая из этих категорий дел является слож-
ным правовым явлением, включающим различный 
фактический состав. Отличаются они и по другим 
вопросам: различные субъекты, обладающие пра-
вом обращения в суд с заявлением о возбуждении 
дел; самостоятельные процессуальные действия по 
подготовке этих дел к судебному разбирательству; 
не совпадает предмет доказывания и т.д.
Следует заметить, что норма ч.2 ст. 279  ГПК РМ 
свидетельствует о том, что перечень дел особого 
производства является открытым. Соответствен-
но, в порядке особого производства могут рассмат-
риваться и другие дела, которые не указаны в ч.1 
ст.279 ГПК РМ. Дела об отмене ограничения граж-
данина в дееспособности и дела о признании граж-
данина дееспособным прямо не указаны в ст.279 
ГПК РМ. Они указываются в ст. 308 ГПК РМ, кото-
рая помещена в главе XXVIII ГПК РМ «Признание 
лица ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным».
Представляется целесообразным рассмотреть воп-
рос о процессуальной сущности этих дел, с тем, 
чтобы установить, являются ли они самостоятель-
ными категориями гражданских дел или они яв-
ляются продолжением производства о признании 
лица ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным как это характерно производству по призна-
нию гражданина безвестно отсутствующим или 
объявлении лица умершим в случае явки или обна-
ружения места пребывания гражданина.
С учетом специфики этих категорий дел возникает 
и вопрос о том, в каком производстве – особом или 
исковом – должны рассматриваться дела об отме-
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не ограничения дееспособности и дела о призна-
нии лица дееспособным, с тем, чтобы установить, 
насколько они правильно отнесены к особому 
производству и включены в состав производства 
по ограничению дееспособности гражданина или 
признании его недееспособным.
Для сравнения отметим, что порядок и последствия 
явки или обнаружения места пребывания граж-
данина, признанного безвестно отсутствующим 
или объявленного умершим, регулируются ст.301 
ГПК РМ, ст. 51 и 53 ГК РМ, ст.40 СК РМ. В соот-
ветствии с ч.1 ст. 301 ГПК РМ в случае явки или 
обнаружения места пребывания лица, признан-
ного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим, судебная инстанция решением отменяет 
свое ранее вынесенное решение. Особенность та-
кого процессуального порядка заключается в том, 
что отмена решения и признание лица безвестно 
отсутствующим или объявления умершим произ-
водится в том же деле, если дело храниться в архи-
ве судебной инстанции. На  практике это означает, 
что по заявлению заинтересованного лица судеб-
ная инстанция возобновляет производство по делу 
и выносит новое решение в том же производстве, 
в котором лицо было признанно безвестно отсутс-
твующим или объявлено умершим. Возбуждения 
нового дела не требуется. Такой вывод вытекает из 
законодательного положения о том, что отмена ре-
шения производится в том же деле (ч.3 ст.321 ГПК). 
Такое положение может быть реализуемо при усло-
вии, если дело хранится в архиве судебной инстан-
ции. Это двусмысленное регулирование вызывает 
определенные трудности. Такая редакция ч.3 ст.301 
ГПК РМ вызывает соответствующие возражения 
и вопросы. Например, как необходимо поступить, 
если дело не хранится, в архиве судебной инстан-
ции. Известно, что в результате пожара, наводне-
ния, иных стихийных бедствий, противоправных 
действий лиц судебное производство по граждан-
скому делу полностью или в части утрачивается, 
имеет место также уничтожение гражданских дел 
в связи с истечением сроков хранения, небрежное 
хранение материалов дела и т.д. В связи с этим за-
служивающим внимание представляется позиция 
авторов, полагающих, что положение о том, что в 
случае явки гражданина, ранее признанного судом 
безвестно отсутствующим или умершим, суд по 
заявлению заинтересованного лица возобновляет 
производство по делу и выносит новое решение 
в том же производстве, и, следовательно, возбуж-
дение нового дела не требуется, не обеспечивает 
полноты процессуального регулирования деятель-
ности судов по пересмотру решения по этим делам. 
Правильнее говорить о пересмотре решения в по-

рядке нового производства, имеющего самостоя-
тельные основания пересмотра, путем возбужде-
ния нового дела2.
Порядок рассмотрения дел об отмене ограничения 
дееспособности и дел о признании лица дееспо-
собным по существу также не урегулирован дейс-
твующим гражданским процессуальным законо-
дательством. Ст.308 ГПК РМ лишь устанавливает, 
что в случае, предусмотренном ч.3 ст.25 ГК РМ и 
ч.3. ст.24 ГК РМ, судебная инстанция по заявле-
нию лиц, перечисленных в ч.1 и 2 ст.308 ГПК РМ 
возбуждает дело и выносит решение об отмене ог-
раничения дееспособности или о признании изле-
чившегося лица дееспособным. Очевидно, что это 
самостоятельные категории дел, отличающиеся от 
дел о признании гражданина ограниченно дееспо-
собным или недееспособным. Они, несомненно, 
должны быть рассмотрены и разрешены в порядке 
нового производства, имеющего самостоятельные 
основания возбуждения и определенный круг лиц, 
имеющих право возбудить дело для вынесения ре-
шения об отмене ограничения дееспособности или 
признания лица дееспособным. В делах об отмене 
ограничения дееспособности или признания лица 
дееспособным в отличие от дел о признании лица 
ограниченно дееспособным или недееспособным 
иными будут предметы доказывания, объект су-
дебного исследования, круг лиц, участвующих в 
деле. Кроме того, дела об отмене ограничения дее-
способности или о признании лица дееспособным 
рассматривают, как правило, иные составы судей, 
спустя длительного времени после вынесения ре-
шения об ограничении дееспособности или при-
знания лица недееспособным.
Вопросы, связанные с рассмотрением и разреше-
нием судами дел об отмене ограничения дееспо-
собности или о признании лица дееспособным: их 
возбуждение, включая вопрос о территориальной 
подсудности, содержание заявлений по этим де-
лам, подготовка к судебному разбирательству, пра-
вовое положение лиц, участвующих в этих делах, 
назначение адвоката – представителя, особенности 
судебных решений и т.д. не урегулированы главой 
XXVIII ГПК РМ. Это сделано, только в отношении 
дел о признании лица ограничено дееспособным 
или недееспособным. Кроме того, ст. 308 ГПК РМ 
не содержит никакого указания о том, что дела об 
отмене ограничения дееспособности лица и при-
знание лица дееспособным рассматриваются по 
правилам главы XXVIII ГПК РМ «Признание лица 
ограниченно дееспособным или недееспособным»
Делам о признании лица дееспособным и об отмене 
ограничения дееспособности присущи свои про-
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цессуальные особенности, и они должны рассмат-
риваться в порядке нового производства по делу, а 
не как продолжение производства по ограничению 
дееспособности или признание лица недееспособ-
ным.
По нашему мнению, производство по отмене огра-
ничения дееспособности лица и признании лица 
дееспособным – это самостоятельный правовой 
институт, который должен регулироваться целой 
системой норм материального и процессуального 
права, целостность положений которых и опреде-
ляет его правовую сущность. Поэтому не следует 
считать совсем правильным мнение о том, что по-
рядок рассмотрения и разрешения дел такой же, 
как и при признании гражданина ограниченно дее-
способным или недееспособным.
При рассмотрении и разрешении дел о признании 
лица дееспособным или об отмене ограничения 
дееспособности должны применяться общие пра-
вила гражданского судопроизводства с учетом их 
особенностей как самостоятельные виды катего-
рии дел гражданского судопроизводства. Это и по-
нятно. В отличие от искового производства защита 
прав и охраняемых законом интересов граждан и 
организаций в особом производстве не происхо-
дит во всех случаях на основе единых правил. Дела, 
отнесенные к особому производству разнородны, 
и поэтому целесообразна и даже необходима спе-
циальная, отдельная регламентация рассмотрения 
каждой категории дел. Поэтому вопросы о восста-
новлении дееспособности лиц, ранее ограниченных 
в дееспособности или признанных недееспособны-
ми, также должны быть урегулированы соответс-
твующими нормами права конкретно для каждого 
случая.
Процедура рассмотрения и разрешения судебной 
инстанцией дел об отмене ограничения дееспо-
собности лица и признании лица дееспособным 
должно включать следующие этапы: а) возбужде-
ние производства об отмене ограничения дееспо-
собности лица и признании лица дееспособным; 
б) подготовка дела к судебному разбирательству; 
в) рассмотрение дела об отмене ограничения дее-
способности или признании лица дееспособным 
по существу; г) вынесение судебного решения и 
принятие мер для его реализации. Соответственно 
должны быть разработаны и включены в ГПК РМ 
правовые нормы, регулирующие все процессуаль-
ные вопросы применительно к каждому из указан-
ных этапов рассмотрения и разрешения этих дел: 
установление правил о родовой и территориаль-
ной подсудности; субъекты права на обращение в 
судебную инстанцию с заявлением об отмене огра-

ничения дееспособности лица и признании лица 
дееспособным; требования, предъявляемые к со-
держанию заявления и прилагаемым к нему доку-
ментам; особенности подготовки этих дел к особо-
му производству и т.д.
Юридическая сущность дел об отмене ограничения 
дееспособности и дел о признании лица дееспособ-
ным заключается в проверке законных и доста-
точных оснований для восстановления правового 
статуса гражданина путем расширения его конс-
титуционных, гражданских, семейных и многих 
других прав и свобод и, прежде всего, права граж-
данина собственными действиями осуществлять в 
полном объеме принадлежащие ему субъективные 
права и обязанности, которые были сужены по ре-
шению суда.
При рассмотрении этой категории гражданских 
дел не исключено возникновения спора по поводу 
правильности восстановления гражданину такого 
элемента его правового статуса, как право самосто-
ятельно, то есть по своей воле и своими собствен-
ными действиями, приобретать и осуществлять 
права, а также создавать и исполнять обязаннос-
ти. Иначе, правовую сущность дел об отмене огра-
ничения дееспособности лица и дел о признании 
лица дееспособным может составить спор о праве, 
о восстановлении правового статуса гражданина. 
Конструкция этих дел предполагает, так сказать, 
возможность “потенциального ответчика”. Истцом 
будет лицо, чья дееспособность была ограниченна 
или лицо которое было признано недееспособным. 
Ответчиком будет лицо по требованию, которого, 
гражданин был ограничен в дееспособности или 
признан недееспособным. Потенциальными от-
ветчиками могут быть все лица, уполномоченные 
законом правом на обращение в суд с заявлением 
об ограничении дееспособности гражданина или 
о признании его недееспособным и которые могут 
возражать против отмены ограничения дееспособ-
ности или признания лица дееспособным.
Дела об отмене ограничения дееспособности и при-
знании лица дееспособным, как и дела о признании 
лица ограничено дееспособным или недееспособ-
ным представляют собой такие же категории дел, 
которые также объединяют признаки искового и 
особого производства. Определяющими же, следу-
ет признать признаки искового производства.
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Convenţia oNu privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Valoarea Convenţiei 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabi-
lităţi şi Protocolul opţional au fost adoptate pe  13 de-
cembrie 2006 la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
din New York şi au fost deschise pentru semnare la 30 
martie 20071. Aceasta a constituit răspunsul comunită-
ţii internaţionale la marginalizarea, discriminarea şi ex-
cluderea persoanelor cu dizabilităţi din societate. După 
deschiderea în martie 2007 a procedurilor de semnare a 
Convenţiei, un număr record de state membre ale ONU 
au aderat la aceasta prin semnarea inclusiv a Protocolu-
lui Opţional. Convenţia a intrat în vigoare abia la 3 mai 
2008 şi a stabilit drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi 
obligaţiile statelor semnatare de a promova, de a prote-
ja şi de a garanta aceste drepturi, precum şi mecanisme 
care să sprijine implementarea şi monitorizarea lor.
Convenţia a adus o schimbare de atitudine privind drep-
turile persoanelor cu dizabilităţi, făcînd trecerea de la 
abordarea de caritate, medicală şi de protecţie socială 
faţă de acestea la percepţia persoanelor cu dizabilități 
ca subiecţi ai tuturor drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, incluzând drepturile civile, politice, 
economice, culturale şi sociale. În acest sens, Convenţia 
include garanţii privind egalitatea în faţa legii, fără dis-
criminare a persoanelor cu dizabilităţi, dreptul la viaţă, 
libertate şi securitate a persoanelor, libertatea de exploa-
tare, violenţă şi abuz, dreptul la respectarea integrităţii 
fizice şi psihice, dreptul de a trăi în comunitate, liber-

1 Anterior elaborării şi adoptării Convenţiei ONU privind drepturile per-
soanelor cu dizabilităţi de către ONU au fost adoptate cîteva documente im-
portante, ca, de exemplu, Programul Mondial de Acţiuni privind persoanele 
cu dizabilităţi, care a promovat începînd cu anul 1982 participarea deplină şi 
egalitatea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa socială, indiferent de nivelul de 
dezvoltare al ţărilor cărora le-a fost aplicabil, precum şi proclamarea decadei 
1983-1992 ca fiind Decada ONU privind persoanele cu dizabilităţi. Conven-
ţia ONU privind Drepturile Copilului interzice expres discriminarea copii-
lor pe criteriul dizabilităţii. Însă pînă la adoptarea Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, nu se poate vorbi despre o abordare 
profundă şi detaliată a recunoaşterii şi protecţiei drepturilor acestora

tatea de exprimare şi de opinie, dreptul la respectarea 
vieţii private, la educaţie, la sănătate, la muncă, dreptul 
la un standard adecvat de viaţă și de a participa la viaţa 
politică, publică și culturală, etc.
Astfel, Convenţia identifică domeniile în care trebuie să 
fie implementate măsuri pentru ca persoanele cu diza-
bilităţi să îşi exercite drepturile în mod efectiv. Aceste 
măsuri se referă cu precădere la înlăturarea barierelor 
fizice şi de cultură, care au creat obstacole în integrarea 
persoanelor cu dizabilităţi în societate. 
Potrivit concepţiilor cuprinse în Convenție, comunita-
tea internaţională trebuie să aibă preocupări constante, 
astfel ca programele internaţionale de dezvoltare să fie 
incluse şi accesibile persoanelor cu dizabilităţi, coopera-
rea în domeniul cercetării şi al accesului la cunoştinţele 
ştiinţifice şi tehnice să fie facilitată, iar asistenţă tehnică 
şi economică să fie furnizată statelor  .

Noţiuni şi principii directoare care stau la baza 
Convenţiei 

În sensul Convenţiei, noţiunea de „persoană cu dizabi-
lităţi” se referă la persoanele cu deficienţe fizice, psihice, 
intelectuale sau senzoriale, care, din cauza unor obstacole 
fizice sau atitudini, împiedică de a se integra deplin în co-
munitate. Aceasta nu constituie însă o definiţie exhaustivă 
şi nu exclude dreptul altor persoane de a cere protecţia 
Convenţiei. Astfel, participarea persoanelor cu dizabilităţi 
la viaţa socială, cum ar fi profesarea unei meserii, mer-
sul la doctor sau la şcoală este limitată sau imposibilă din 
cauza unor obstacole de orice natură, dar nu din cauza  
problemelor de sănătate. Totodată, Convenţia presupune 
că “dizabilitatea” este un concept evolutiv, ca rezultat al 
barierelor comportamentale şi de mediu, care împiedică 
participarea persoanelor cu dizabilităţi în societate. 
Există opt principii directoare care stau la baza Convenţiei:
a) Respectarea demnităţii inerente autonomiei individu-

ale, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri, şi a 
independenţei persoanelor cu dizabilităţi;

b) Non-discriminarea;
c) Participarea deplină şi efectivă şi includerea în societate;
d) Respectul pentru diferenţă şi acceptarea persoanelor cu 

dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;
e) Egalitatea de şanse;
f) Accesibilitate;
g) Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei;
h) Respectul pentru dezvoltarea capacităţilor copiilor cu 

dizabilităţi şi respectarea dreptului copiilor cu dizabili-
tăţi de a păstra identitatea lor. 
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Potrivit principiilor Convenţiei, atunci cînd demnitatea 
unei persoane cu dizabilităţi este respectată, aceasta poa-
te să-şi exprime propriile opinii, fără teamă de a suferi 
vreo vătămare fizică, psihică sau emoţională, la fel, poa-
te să-şi împărtăşească propriile experienţe. Respectarea 
principiilor asigură libertatea persoanei cu dizabilităţi 
de a face propriile alegeri şi, în consecinţă, de a-şi asuma 
responsabilitatea pentru deciziile luate, fără vreo inter-
ferenţă neproporţională în viaţa privată a acesteia şi cu 
suportul adecvat, atunci cînd acesta este necesar. Respec-
tarea principiilor Convenției obligă statele să implemen-
teze unele măsuri care să asigure integrarea lor completă 
în comunitate, atît în ceea ce ţine de viața privată, cât și 
cea publică. În acest context, necesităţile persoanelor cu 
dizabilităţi sunt considerate ca fiind obişnuite, iar nu ca 
fiind nevoi specifice. Aceste principii asigură exercitarea 
drepturilor  persoanelor cu dizabilităţi fără vreo distinc-
ţie, restricţie sau excludere, bazată pe dizabilitate ori alt 
criteriu. Ele obligă statele să accepte persoanele cu diza-
bilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii.

Obligaţiile generale şi specifice cu privire la 
statele membre 

Statele semnatare ale Convenției privind drepturile per-
soanelor cu dizabilități trebuie să adopte legislaţia şi mă-
surile administrative de promovare a drepturilor omului, 
astfel ca să elimine discriminarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilități, să includă drepturile lor în toate documen-
tele de politici şi programele naţionale, sectorul public, 
privat şi persoanele fizice trebuie să respecte drepturi-
le acestor persoane, să efectueze cercetări şi să dezvolte 
produse şi servicii accesibile persoanelor cu dizabilităţi. 
La fel, aceste țări trebuie să instruiască profesioniştii  şi 
a personalul, care lucrează cu persoane cu dizabilităţi în 
ceea ce privește drepturile din Convenţie, să organizeze 
consultări la elaborarea, punerea în aplicare a legislaţiei  şi 
în procesele decizionale care îi privesc. 
În baza Convenţiei, statele au, de asemenea, obligaţia 
să respecte drepturile persoanelor cu dizabilităţi fără 
a exista interferenţe în exercitarea efectivă şi deplină a 
drepturilor. Totodată, statele care au ratificat Convenţia 
au îndatorirea de a prevedea prevenirea încălcării drep-
turilor persoanelor cu dizabilități.  

Monitorizarea aplicării Convenţiei 

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
este organul de experţi independenţi, care monitorizea-
ză punerea în aplicare a Convenţiei de către statele părţi. 
Acesta se reuneşte la Geneva şi desfăşoară de regulă două 
sesiuni pe an. Toate statele părţi sunt obligate să prezin-
te rapoarte periodice la Comitetul privind modul în care 
drepturile sunt puse în aplicare. Raportul iniţial trebuie 
transmis de către stat în termen de doi ani de la acceptarea 
Convenţiei şi, ulterior, la fiecare patru ani. Comitetul exa-
minează fiecare raport şi face recomandări statului parte 

cu privire la implementarea Convenţiei. Dreptul Comi-
tetului de a examina plângerile individuale cu privire la 
încălcările Convenţiei de către statele părţi la protocol este 
stipulat în Protocolul Opțional. Acest act stabileşte două 
proceduri menite să consolideze aplicarea şi monitoriza-
rea Convenţiei: prima procedură permite persoanelor de 
a intenta petiţii la Comitetul ONU, revendicând încălca-
rea drepturilor lor, iar a doua este o procedură de cerceta-
re care autorizează Comitetul să efectueze anchete pentru 
încălcările grave sau sistematice ale Convenţiei.
În prezent, membrii aleşi ai Comitetului pentru drep-
turile persoanelor cu dizabilităţi reprezintă statele Qa-
tar, Iordania, Bangladesh, Chile, Germania, Ungaria, 
Algeria, Republica Coreea, Tunisia, Danemarca, Kenia, 
Australia, Spania, Guatemala, Mexic, Serbia, Ecuador şi 
China. Recomandările ONU privind procedura desem-
nării membrilor Comitetului de către statele membre in-
dică necesitatea consultării şi implicării persoanelor cu 
dizabilităţi şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora 
în procesul de nominalizare a candidaturilor. 

Recunoaşterea de către Moldova a drepturilor 
reglementate de Convenţie 

Republica Moldova a semnat Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi la 30 martie 2007 şi a 
ratificat-o prin Legea Nr. 166  din  09.07.2010. Din moment 
ce a ratificat Convenţia, obligaţiile asumate de ţara noastră 
trebuie să fie realizate prin implementarea acesteia în baza 
cadrului legal, proceselor de planificare bugetară anuală şi 
susţinerii incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. 
Raportul iniţial pe care ţara noastră îl va prezenta Co-
mitetului ONU privind drepturile persoanelor cu diza-
bilităţi va trebui să cuprindă informaţii privind cadrul 
constituţional şi legislativ privind implementarea Con-
venţiei, să descrie documentele de politici şi programe-
le adoptate pentru implementarea fiecărei prevederi a 
Convenţiei. La fel, să prezinte și progresele făcute pri-
vind asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în 
rezultatul ratificării şi implementării Convenţiei. 
Totodată, raportarea periodică ar trebui să determine o 
creştere a nivelului de sensibilizare şi cunoaştere a drep-
turilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a nivelului 
de respectare a acestora în tară.  
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INTRODUCERE

Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane defineşte no-
ţiunea de „formare” ca fiind acţiunea de a educa, a creş-
te, a pregăti, a instrui, a crea ceva1. Noţiunea „iniţial” 
este definită de aceeaşi sursă ca ceva care este la înce-
put, începător. 
Îmbinarea logica a celor două noţiuni ne permite să 
determinăm sfera de cercetare a prezentei lucrări. In 
viziunea noastră, aceasta este constituită din totalitatea 
politicilor, mecanismelor, procedeelor precum şi insti-
tuţiilor implicate în educarea, pregătirea şi instruirea 
judecătorilor şi procurorilor. 
Noţiunile de educare şi instruire sunt elementele de-
finitorii cu ajutorul cărora legiuitorul moldav explică 
termenul „învăţământ”2. Art.12 din Legea Republicii 
Moldova nr.547 din  21.07.1995 cu privire la învăţămînt 
enunţă structura sistemului de învăţământ în Republica 
Moldova şi enumeră şase niveluri ale acestuia: învăţă-
mânt preşcolar, primar, secundar, mediu de specialita-
te, superior şi în final postuniversitar. Încercarea de a 
identifica locul formarii iniţiale a judecătorilor şi pro-
curorilor în sistemul respectiv, cel puţin ne va pune în 
încurcătura. Ori acest exerciţiu este imposibil. 
La 28.09.2001, Republica Moldova a adoptat Legea 
nr.484 pentru ratificarea parţială a Cartei Sociale Euro-
pene Revizuite3. Art. 10 al acestui act internaţional im-
pune statelor semnatare obligaţia de a garanta dreptul 
la formare profesională. Conform interpretărilor făcute 
de Comitetul European pentru Drepturile Sociale4, în 
cadrul acestui articol noţiunea de formare profesionala 
înglobează noţiunile de formare iniţială, învăţământ se-
cundar,  învăţământ general şi profesional, învăţământ 

universitar şi învăţământ superior non-universitar 
precum şi formarea continuă5. Posibil că prin prisma 
acestei interpretări am fi putut găsi o încadrare pentru 
noţiunea de formare iniţială a judecătorilor şi procuro-
rilor. Aceasta însă nu este o ipoteză viabilă. Ori Repu-
blica Moldova, în Legea nr.484 cu privire la ratificarea 
parţială a Cartei Sociale Europene Revizuite, a formulat 
rezerve la respectivul articol. 
În această situaţie, vom porni în mod firesc de la ceea ce 
ne este dovedit de realitate şi vom încerca sa argumen-
tăm ideea conform căreia formarea iniţială a judecăto-
rilor şi procurorilor este o noţiune diferită de ceea ce 
suntem obişnuiţi să înţelegem prin simpla noţiune de 
formare iniţială. 
Demonstrarea acestei teze o vom construi pe baza a 
două capitole. În capitolul I vom arăta că formarea ini-
ţială a judecătorilor si procurorilor este o noţiune spe-
cifică din punct de vedere instituţional, iar în cel de-al 
II-lea capitol vom arăta că formarea iniţială a judecăto-
rilor şi procurorilor este o noţiune specifică din punct 
de vedere teleologic. 

Formarea iniţială a judecătorilor si procurorilor 
− noţiune specifică din punct de vedere 
instituţional

Am menţionat mai sus că formarea iniţială a judecăto-
rilor şi procurorilor nu este prevăzută, şi chiar nu poate 
fi dedusă nici din Legea Republicii Moldova cu privire 
la învăţămînt şi nici din prevederile Cartei Sociale Eu-
ropene Revizuite6. Cu toate acestea, noţiunea respectivă 
este prevăzută de legea cu privire la Institutul Naţional 
al Justiţiei7. Conform art.12 din această lege, formarea 
iniţială reprezintă instruirea specialiştilor cu studii ju-
ridice superioare şi este, după caz, una din condiţiile 
obligatorii pentru numirea în funcţia de judecător sau 
de procuror. O serie de acte interne ale Institutului Na-
ţional al Justiţiei8 conţin această noţiune. 
Conform pct.1.2 din Regulamentul privind formarea 
iniţială şi absolvire9 formarea iniţială a candidaţilor la 
funcţiile de judecător şi procuror (în continuare – au-
dienţi) constituie garanţia supremaţiei legii şi a aplicării 
ei uniforme, înfăptuirii justiţiei în mod independent, 
imparţial şi profesional.

Alexandru Negru
audient al INJ,

candidat la funcţia de judecător

Tri bu na  au di e n t u lu i :  i n v e st i g aţ i i  şt i i n ţ i f i c e

Formarea iniţială a judecătorilor  
şi procurorilor, analiză comparată
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De menţionat că noţiunea de formare iniţială a judecă-
torilor şi procurorilor este una relativ nouă pentru le-
gislaţia ţării noastre. Astfel, unul din primele acte nor-
mative care o conţine este Legea cu privire la Strategia 
de creştere economică şi reducere a sărăciei10. Art.263 
al acestui act normativ prevede că se impune asigurarea 
selecţionării de cadre calificate pentru funcţiile de ju-
decător si procuror şi ridicarea nivelului de competenţă 
profesională a acestora prin înfiinţarea Institutului Na-
ţional al Justiţiei, care să asigure pregătirea iniţială şi 
instruirea continuă a acestora. 
Din analiza celor relatate până acum putem deduce 
doua adevăruri: a) formarea iniţiala a judecătorilor şi 
procurorilor este o noţiune specifică ce s-a impus în 
absenţa unui context general naţional; b) formarea ini-
ţială a judecătorilor şi procurorilor este o noţiune spe-
cifică ce poartă amprenta principiilor fundamentale ale 
justiţiei.  Astfel, în continuare vom analiza fiecare din 
cele două teze. 

A.  Formarea iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor - noţiune specifică ce s-a impus in 
absenţa unui context general naţional

În paragraful respectiv vom încerca să sesizăm cum o 
noţiune puţin cunoscută pînă acum șapte ani a reuşit 
să se instituţionalizeze în legislaţia naţională, să devină 
viabilă şi chiar să aducă primele rezultate11.   
Răspunsul la întrebarea formulată mai sus este unul 
simplu și specific practicii normative din ultimii 20 de 
ani. Or, filiera internaţională este cea care a asigurat Re-
publica Moldova cu mostre de acte normative în cele 
mai diverse domenii. Ba mai mult. Uneori organismele 
internaţionale au fost chiar nevoite să ne recomande 
cu „insistenţă” adoptarea unor acte normative în spirit 
european. Aceeaşi situaţie a fost şi în cazul promovării 
ideii de formare iniţială a judecătorilor şi procurorilor.     
Pentru conformitate, trebuie să menţionăm din start 
că instituţia formării iniţiale a judecătorilor si procu-
rorilor nu a pătruns în legislaţia Republicii Moldova 
prin intermediul actelor normative internaţionale refe-
ritoare la dreptul social european (care reglementează 
formarea iniţială ca o exponentă a dreptului la formare 
profesională) ci prin intermediul actelor normative in-
ternaţionale ce se referă la justiţie. 
Astfel, în cadrul Conferinţei cu privire la tratamentul 
deţinuţilor şi prevenirea crimelor, desfăşurată la Milano 
în perioada 26 august-06 septembrie 1985, Congresul 
şapte al Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia cu pri-
vire la principiile de bază ale Naţiunilor Unite privind 
independenţa puterii judecătoreşti12. Conform art.10 al 
acestei Declaraţii, persoanele selectate pentru funcţia 

de magistrat trebuie să fie competente şi să dea dovadă 
de o formare şi o calificare juridică suficientă. 
Conform punctului III din Recomandarea Comitetului 
de Miniştri nr.(94)1213 al Consiliului Europei, trebuie 
să fie recrutat un număr suficient de judecători şi să li 
se ofere o pregătire profesională adecvată, cum ar fi, de 
exemplu, practica în instanţe şi, dacă este posibil, în alte 
autorităţi sau instituţii, înainte de numirea în funcţie şi 
în cursul carierei. Această pregătire profesională trebu-
ie să fie gratuită pentru judecători şi să privească, mai 
ales legislaţia recentă şi jurisprudenţa. În acelaşi punct 
se menţionează că este preferabil ca această formare 
profesională să includă vizite de studiu în cadrul auto-
rităţilor, instanţelor europene şi străine.
Un alt act al Consiliului Europei care conţine prevederi 
similare este Carta Europeană privind statutul jude-
cătorilor14. Din conţinutul art.2.3 al acestui act reiese 
obligaţia statelor de a asigura, din mijloace proprii, pre-
gătirea candidaţilor aleşi pentru exercitarea efectivă a 
funcţiilor de judecător şi procuror. 
De asemenea, pct.13.1.4 din Rezoluţia APCE nr.1465 
din 2005 vizând funcţionarea instituţiilor democratice 
în Republica Moldova15, stipulează că ţara noastră tre-
buie să depună eforturi în vederea ameliorării condiţi-
ilor de muncă a judecătorilor, precum şi condiţiile de 
formare profesională a acestora. 
Reţeaua de la Lisabona încearcă chiar dezvoltarea noţiu-
nii de formare profesională şi recomandă o formare  spe-
cială16 a judecătorului și procurorului determinată de ro-
lul diferit pe care aceştia pot să-l joace de la caz la caz17. 
Propunându-şi urmarea vectorului de dezvoltare euro-
peană, ţara noastră a integrat reglementările respective 
în legislaţia naţională. Studiind practica altor ţări, ne 
putem da seama că acesta nu este un fenomen unic. 
Astfel, Ucraina a remis în 2006 Consiliului Europei un 
proiect de lege vizând sistemul judecătoresc şi statutul 
judecătorului care, printre altele, reglementează și for-
marea judecătorilor. Conform proiectului de lege sus-
menţionat, formarea iniţială este obligatorie pentru toţi 
candidaţii la funcţia de judecător. Acelaşi proiect pre-
vede obligaţia tuturor judecătorilor de a efectua cursuri 
de formare în domeniul drepturilor omului. 
În Serbia, începând cu 1 martie 2007, este aplicabilă 
legea cu privire la formarea profesională a judecători-
lor, procurorilor, procurorilor adjuncţi şi asistenţilor de 
judecători şi procurori18. Conform art.2 al acestei legi,  
instruirea purtătorilor de funcţii judiciare, precum şi 
a asistenţilor de judecători şi procurori are drept scop 
dobîndirea şi perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi 
practice precum şi aptitudinilor necesare pentru înde-
plinirea independentă, profesională şi eficientă a func-
ţiilor judiciare. 
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Art.3 prevede că formarea poate fi iniţială şi continuă. 
Conform art.10 din aceeaşi lege, formarea purtăto-
rilor de funcţii judiciare stă în competenţa Centrului 
de Instruire şi Dezvoltare Profesională. Cu toate aces-
tea, Consiliul Superior al Magistraturii are competenţe 
esenţiale în formarea de bază precum şi la aprobarea 
planurilor de studii. 
In Belgia, prin Legea din 31.01.2007 cu privire la for-
marea iniţială şi crearea Institutului de formare judi-
ciară19, a fost creat Institutul de Formare Judiciară. Cu 
toate acestea, formarea iniţială a candidaţilor la funcţia 
de judecător şi procuror se realizează abia începînd cu 
1 septembrie 2009.  
Noul Institut are misiunea de a elabora programele de 
formare iniţială şi permanentă (atât cursuri cît şi stagii). 
În structura acestui organ intră un Consiliu Ştiinţific 
compus din 21 membri dintre care 8 sunt reprezentanţi 
ai mediului academic.  
În Republica Moldova, formarea iniţială este prevăzuta de 
actele anterior citate, precum si de prevederile art.6 alin.(1) 
lit. c din Legea cu privire la statutul judecătorului20 şi art.36 
alin.(1) lit.d din Legea cu privire la Procuratură21. 
Din analiza normelor anterior citate ne putem da sea-
ma de importanţa pe care o are formarea iniţială în ga-
rantarea realizării principiilor fundamentale ale justiţi-
ei și statului de drept. Însă această analiză urmează să o 
efectuăm în următorul paragraf al lucrării noastre. 

B. Formarea iniţială a judecătorilor și 
procurorilor − noţiune specifică ce poartă 
amprenta principiilor fundamentale ale justiţiei

Art.2 (1) din Legea cu privire la Institutul Naţional al 
Justiţiei prevede acelaşi lucru, stabilind că Institutul 
este o instituţie publică, care realizează instruirea can-
didaţilor la funcţiile de judecător şi procuror. Pct.1.3 al 
Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire22 
stabileşte că responsabilitatea pentru formarea iniţială 
a audienţilor revine Institutului Naţional al Justiţiei, 
care este garantul standardelor profesionale în dome-
niul justiţiei, în colaborare cu Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei. 
Planul de învăţământ potrivit căruia se organizează 
cursurile în cadrul Institutului sunt aprobate de Consi-
liul Institutului după coordonarea, în modul stabilit de 
lege, cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Procura-
tura Generală.
O situaţie similară este şi în Franţa. Astfel, art.14 al Or-
donanţei nr.58-1270 din 22.12.1958 privind Legea cu 
privire la statutul magistraturii stabileşte că formarea 
profesională a audienţilor de justiţie este asigurată de 
Şcoala Naţională de Magistratură23. Art.1 al Decretului 
nr.72-355 din 04.05.1972 dispune că Şcoala Naţională 

de Magistratură are drept misiune formarea iniţială şi 
continuă a magistraţilor ordinului judiciar Francez24. 
Art.8 (8) din acelaşi Decret stabileşte că responsabil de 
elaborarea programului de formare iniţială şi continuă 
a magistraţilor este Consiliul Institutului.   
În mod firesc, poate sa apară întrebarea, de ce pentru 
formarea iniţială a judecătorilor si procurorilor este 
necesară crearea unui Institut, căruia prin lege îi este 
garantată autonomia administrativă, ştiinţifică și peda-
gogică, fiind, în acelaşi timp, scos în afara sistemului 
naţional de învăţământ şi educaţie25.
Considerăm că răspunsul trebuie dedus din specificul 
pe care-l are formarea iniţială şi organul competent de 
realizarea acesteia în cadrul sistemului de justiţie naţi-
onal. Actele normative naţionale nu ezită să puncteze 
acest rol. Astfel, pct.1.2 al Regulamentului privind for-
marea iniţială şi absolvire26 stabileşte că formarea iniţi-
ală a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror 
(în continuare – audienţi) constituie garanţia suprema-
ţiei legii şi a aplicării ei uniforme, înfăptuirii justiţiei în 
mod independent, imparţial şi profesional. 
Interpretarea actelor internaţionale la care deja am re-
uşit sa facem trimitere, relevă aceeaşi idee. Astfel, pct.
I2c din Recomandarea CM27 nr.(94)12, stabileşte că 
autoritatea competentă în privinţa selecţiei şi carierei 
judecătorilor trebuie să fie independentă faţă de guvern 
şi administraţie. Pentru a garanta independenţa sa, tre-
buie prevăzute dispoziţii potrivit cărora, de exemplu, 
membrii săi sunt desemnaţi de puterea judiciară şi că 
însăşi această autoritate să decidă în baza unor reguli 
proprii de procedură.
Art.1.3 al Cartei Europene privind statutul judecătorului 
dispune că în privinţa oricărei decizii ce poate afecta se-
lecţia, alegerea, numirea, desfăşurarea carierei sau înce-
tării mandatului unui judecător, statul prevede interven-
ţia unei instanţe independente de puterea executivă şi 
puterea legislativă, care să cuprindă cel puţin o jumătate 
dintre judecătorii aleşi de către egalii lor, în concordan-
ţă cu modalităţi care să garanteze reprezentarea cea mai 
largă a acestora28. Art.2.3 al aceluiaşi act juridic stabileşte 
că instanţa menţionata la pct.1.3 veghează la adoptarea 
programelor de pregătire şi a structurilor pe care le reali-
zează faţă de cerinţele de deschidere, de competenţă şi de 
imparţialitate legate de exercitarea funcţiilor publice29.  
Practicienii recunosc acest rol al Institutului în gene-
ral și al formării iniţiale în particular. În acest sens, a 
fost menţionat că INJ este înfiinţat printr-o lege aparte 
şi este un instrument fundamental pentru dezvoltarea 
unui sistem judiciar echitabil şi eficient, deoarece pen-
tru prima dată Republica Moldova posedă un cadru 
adecvat pentru instruirea iniţiala şi continuă a judecă-
torilor si procurorilor, fapt care va permite reprezen-
tanţilor acestor categorii profesionale să-și exercite în 
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mod satisfăcător și la un nivel înalt de competență obli-
gaţiunile statutare. Or, Legea privind INJ are scopul de 
a garanta implementarea unui sistem adecvat şi trans-
parent de selectare, instruire a candidaţilor şi numire în 
funcţiile de judecător și procuror30.
Sistemul de justiţie instituit prin acest model are sco-
pul de a extinde valorile şi responsabilităţile funcţiei de 
magistrat chiar şi asupra celor care doar tind să acceadă 
în funcţie. Astfel, candidaţii au posibilitatea de a se au-
toverifica şi de a fi verificaţi nu doar în privinţa cunoş-
tinţelor dreptului material sau procesual. Consideram 
că aceasta este o abordare corectă. Or, prin intermediul 
instituţiei de pregătire a magistraţilor și procurorilor 
urmează să fie formați specialiști cu un mare volum 
de cunoştinţe, capabili să încadreze situaţiile de fapt în 
normele juridice existente, dar și ca nişte persoane cu 
înalte valori umane, care realizează că justiţia rămâne, 
în cele din urmă, arta binelui şi a echitaţii. 

C. Formarea iniţială a judecătorilor si 
procurorilor − noţiune specifică din punct de 
vedere teleologic  

În lumina celor deja expuse în capitolul anterior, putem 
deduce că scopul formarii iniţiale este crearea cadrelor, 
competente şi calificate, pentru sistemul judiciar naţional. 
Materialul din care se vrea formarea respectivelor ca-
dre sunt audienţii Institutului Naţional al Justiţiei. În 
mod evident, calitatea cadrelor formate de către Insti-
tut depinde în mare măsură de „materia primă” – de 
cei admişi la formarea iniţială. Aceste raţionamente ne 
permit să apreciem că formarea iniţială a cadrelor pen-
tru funcţia de judecător şi procuror trebuie să înglobe-
ze în primul rând – selectarea candidaţilor la funcţiile 
respective și abia în al doilea rând formarea propriu-
zisă a celor selectaţi. 
În viziunea noastră, un exerciţiu util pentru prezenta 
lucrare ar fi verificarea metodei si scopurilor pe care le 
are statul (prin reprezentanţii săi evident) în faza orga-
nizării concursului de admitere la Institut, iar pe de alta 
parte – verificarea metodei și scopului în faza formării 
propriu-zise. 
În aceasta ordine de idei, considerăm necesară divi-
zarea în doua paragrafe a capitolului respectiv pentru 
ca în primul (A) vom analiza formarea iniţială ca pe 
o noţiune specifică neînţeleasă ce creează dificultăți și 
reticențe, iar în al doilea (B) – să analizăm formarea ini-
ţiala ca pe un garant al unei justiţii efective. 

A. Formarea iniţială − noţiune specifică 
neînţeleasă ce creează dificultăți și reticențe

În cadrul prezentului paragraf ne propunem să eluci-
dăm dacă legislaţia naţională, la capitolul formare iniţi-

ală a judecătorilor și procurorilor are formulate anumi-
te scopuri și daca da, atunci care sunt acestea. Exerciţiul 
respectiv îl vom efectua atât în ceea ce priveşte admite-
rea în funcţia de judecător și procuror cât și nemijlocit 
în ceea ce priveşte formarea acestora.  
Cunoaştem că elaborarea mecanismului de formare 
iniţială a judecătorilor și procurorilor a fost puternic 
influenţat de modelul francez al Şcolii Naţionale de 
Magistratură. Din acest considerent, vom încerca să 
mergem la „origini” cu analiza problematicii propuse, 
pentru a vedea, eventual, ceea ce s-a mai „pierdut”, sau 
la ce s-a renunţat. 
Este important a menţiona că legislaţia franceză refe-
ritor la Şcoala Naţională de Magistratură şi formarea 
profesională a fost supusă pe parcurs unor reforme31. 
Aşa cum este și normal, orice activitate poate derula 
doar atunci cînd ştim exact ce vrem să realizăm și mai 
ştim cum să o facem. Pentru aceasta sunt fixate scopu-
rile pe termen scurt sau lung. În cazul formării iniţiale 
a judecătorilor și procurorilor e la fel. Astfel, scopul pe 
termen lung al Școlii Naţionale de Magistratură este 
obţinerea de către auditorii de justiţie a competențelor 
fundamentale profesiei de magistrat. 
Acest directiv este abordat pe etape, astfel încît: scopul 
concursului de admitere este de a evalua capacităţile 
candidaţilor, de a acumula aceste competențe; forma-
rea iniţială are scopul de a permite acumularea acestor 
competențe; evaluarea și examenul final au scopul de a 
verifica acumularea competențelor respective; formarea 
continuă are scopul de a actualiza aceste competențe32. 
În cele ce urmează vom analiza modul de reglementare a 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Magistra-
tură. Astfel, art.15 din secţiunea I a Ordonanţei ce regle-
mentează statutul magistraturii33 dispune că auditorii de 
justiţie sunt recrutaţi prin concurs și prin numire directă. 
Art.17 al aceluiaşi decret menţionează că pentru recru-
tarea auditorilor de justiţie sunt organizate trei concur-
suri. Primul este destinat persoanelor care dispun de o 
formare ce corespunde criteriului Bac+4 (art.16-17). 
Al doilea concurs este destinat unor funcţionari expres 
stabiliţi de statutul general al funcţionarilor de stat și de 
colectivităţi teritoriale, militarilor și altor agenţi de stat 
care dispun de o vechime în funcţie de 4 ani (art.17). Al 
treilea concurs este destinat persoanelor care au exer-
citat timp de 8 ani în total una sau mai multe activităţi 
profesionale, unul sau mai multe mandate de membru 
al unui organ colegial ales într-o colectivitate teritorială 
sau funcţii de jurisdicţie cu titlu neprofesional (art.17). 
Art.18-1 stabileşte că pot fi numiţi direct audienţi de 
justiţie persoanele care sunt titulari ai unei diplome de 
master în drept dacă acestea îndeplinesc toate condiţi-
ile de la art.16. De asemenea, pot fi numiţi direct au-
ditori de justiţie persoanele, care pe lîngă diploma de 
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doctor în drept, și diplomele necesare pentru luarea 
doctoratului, mai deţine o altă diplomă de studii su-
perioare. De asemenea, sunt direct numite persoanele 
care au exercitat funcţii de predare sau de cercetare în 
domeniul dreptului în cadrul unei instituţii publice de 
învăţământ superior timp de trei ani după obţinerea 
diplomei de masterat, dacă acestea deţin o diplomă de 
studii într-o disciplină juridică. 
Numărul de locuri pentru cele 3 categorii de concurs 
sunt strict delimitate de art.16 al Decretului nr.72-355 
din 4 mai 197234, după cum urmează: pentru primul 
concurs de la 65 % la 77 %; pentru al doilea concurs de 
la 18% la 25%; pentru al treilea concurs de la 5% la 10%. 
Este important a menţiona că accesul la fiecare din aceste 
concursuri este condiţionată și pe criterii de vârsta. 
Considerăm că prin acest mecanism se evită defavori-
zarea la concurs a persoanelor încadrate în practică sau 
a celor care s-au specializat într-un anumit domeniu. 
Or, menţionam la începutul acestui paragraf că scopul 
concursului de admitere este descoperirea capacităţilor 
de asimilare a calităţilor fundamentale ale magistratului 
și nu verificarea capacităţii memoriei acestuia.  
Legislaţia franceză cu privire la formarea iniţială a ju-
decătorilor rămâne fidelă scopului declarat mai sus și 
instituie și alte mecanisme întru realizarea acestuia. 
Astfel, este remarcabilă dispoziţia art. 13-1 din decre-
tul 72-35535, conform căruia studenţii titulari ai unei 
diplome de nivel Bac+2, în vederea pregătirii pentru 
concursul de acces la INM, pot participa la lucrările ne-
jurisdicţionale ale curţilor și tribunalelor Franceze. 
Mai mult, art.22 al aceluiaşi decret prevede posibilitatea 
pregătirii preliminare de către INM a persoanelor ce se 
înscriu la concursul de admitere la Institut. Numărul de 
locuri pentru pregătirea preliminară nu poate fi de trei 
ori mai mare decât numărul de locuri scoase la concurs 
pentru admiterea la Institut (art.27). Toate cele trei ca-
tegorii de participanţi la concurs pot accede la cursurile 
preliminare respective. 
Aceste reglementări, pe de o parte au menirea de a im-
plica potenţialii candidaţi la titlul de audient de justiţie în 
sistemul judecătoresc, iar pe de altă parte, le acordă posi-
bilitatea unei revizuiri a cunoştinţelor în conformitate cu 
cerinţele examenelor de admitere. Considerăm că acest 
exerciţiu are drept rezultat punerea tuturor participan-
ţilor pe picior de egalitate, astfel reducându-se la minim 
posibilitatea subaprecierii sau supraaprecierii lor.  
Mai punctăm în paragraful de față modul de evaluare în 
cadrul concursului de admitere la Şcoala Naţionala de 
Magistratură. Conform Decretului nr.72-355, cele trei 
concursuri de admitere sunt structurate în două probe: 
de admisibilitate și de admitere. 

Proba de admisibilitate constă din: a) o compunere pe o 
temă actuală în societatea franceză din domeniul judici-
ar, juridic, social, politic, istoriei, economiei, filosofiei sau 
culturii; b) o compunere asupra unui subiect de drept ci-
vil sau de procedură civilă; c) un caz practic asupra unui 
subiect de drept civil sau de procedură civilă; d)  un caz 
practic asupra unui subiect de drept penal sau procedu-
ră penală; e) o proba constând în întrebări și răspunsuri 
scurte în domeniul organizării statale, organizării justiţi-
ei, a libertăţilor publice și la dreptul public. 
Proba de admitere constă din: a) o notă de sinteză pe pro-
bleme judiciare, juridice sau administrative; b) o probă 
verbală de limba engleză; c) o probă verbală referitoare 
la dreptul european și la dreptul internaţional privat; d) 
o probă verbală în domeniul dreptului social si comer-
cial; e) o probă de confruntare cu membrii juriului. Pe 
lîngă aceste probe, fiecare candidat este supus unor teste 
psihologice (de personalitate și de aptitudine), în baza 
cărora un psiholog întocmeşte un aviz scris. 
Din cele relatate mai sus putem conchide că scopul ur-
mărit în cadrul concursului de admitere este realizat 
inclusiv prin aprecierea pluriaspectuală a candidatului. 
Legislaţia României are un mod de abordare similar. Ast-
fel, art.15 din Regulamentul cu privire la concursul de 
admitere și examenul de absolvire a Institutului Naţio-
nal al Magistraturii36 prevede că examinarea candidaţilor 
se face în două etape. Prima etapă constă în verificarea 
cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe elimi-
natorii de tip grilă, iar a doua etapă constă în susţinerea 
unui test grilă constând în verificarea raţionamentului 
juridic și susţinerea unui interviu. Conform art.23(1), 
din comisia de examinare face parte un psiholog. 
Similitudini evidente există între cele două sisteme le-
gislative, însă se poate observa că o largă majoritate din 
mecanismele prevăzute de legislaţia franceză nu au fost 
preluate de legislaţia României. 
Legislaţia Republicii Moldova în termeni destul de 
exacţi prevede calităţile de care trebuie să dea dovadă 
un candidat la funcţia de judecător sau procuror37. Din 
acestea fac parte o bună cunoaştere a principalelor ra-
muri şi instituţii de drept, capacitatea de a interpreta şi 
aplica legislaţia, existenţa unei gândiri logice juridice, 
structurate, inteligenţă, abilităţi de memorare, capaci-
tate de analiză şi sinteză, capacitatea de a lucra sub pre-
siunea timpului, calităţi morale specifice profesiei de 
judecător sau de procuror. 
Cu toate acestea, considerăm că mecanismele de apre-
ciere a acestor calităţi este mai slab reglementat în le-
gislaţia autohtonă. Conform prevederilor art.4.1 din 
Regulamentul cu privire la organizarea concursului de 
admitere în Institutul Naţional al Justiţiei38, concursul 
de admitere constă din două probe: proba eliminato-
rie scrisă ce cuprinde un test grilă de evaluare a cunoş-
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tinţelor și proba orală de verificare a aptitudinilor de 
interpretare şi aplicare a legislaţiei, a capacităţilor de 
inteligenţă, gândire logică şi a celor profesionale, care 
include  rezolvarea a două speţe în domeniile drept civil 
– drept procesual civil şi drept penal – drept procesual 
penal.
Se poate observa că norma respectivă conţine o 
reminiscență a mecanismelor pe care le-am identificat 
în procedura franceză (verificarea capacităţii de gândi-
re, a inteligenței, logicii). Cu toate acestea, nu este clar 
cum membrii comisiei vor putea, fără nişte teste sau 
probe special adaptate, să verifice fiecare din aceste ca-
lităţi. 
În viziunea noastră, această carență în realizarea con-
cursului prezintă un risc sporit de apreciere subiectivă a 
candidaţilor la titlul de audient al Institutului Naţional 
al Justiţiei. În nici un caz prin această afirmaţie nu în-
cercăm a spune că membrii comisiilor de admitere sunt 
subiectivi în aprecierile pe care le fac. Ceea ce sublini-
em este faptul că mecanismul legal instituit prezintă un 
asemenea risc. Astfel, în anumite situaţii, doar morala 
celor care sunt incluşi în respectivele comisii prezintă 
garanţia realizării scopurilor concursului (pe care l-am 
menţionat mai sus). Or, în viziunea noastră aceasta este 
o garanţie prea iluzorie și prea firavă pentru a rezista 
criticilor pe care unii le aduc, chiar și cu rea credinţă.    
În legislaţia naţională nu găsim pregătirea preliminară 
a pretendenţilor la susţinerea concursului de admite-
re, nu găsim o încadrare prealabilă a acestora în sis-
temul judiciar, nu găsim o diferenţiere a probelor în 
dependență de cei ce acced la concursul de admitere. 
La fel, în legislaţia noastră nu este clar stabilit scopul 
urmărit de concurs. 
Mai mult, în legislația referitor la formarea iniţială pot 
fi întâlnite chiar și norme juridice contradictorii. În 
acest sens, menţionăm că pct.1b din Strategia formării 
judecătorilor si procurorilor39 prevede că în cadrul con-
cursului are loc verificarea capacităţii de a interpreta şi 
aplica legislaţia, prin punerea la dispoziţia candidaţilor, 
în timpul concursului, a legislaţiei, practicii şi doctrinei 
relevante. Din contra, articolele 4.4, 4.35 și 4.36 din Re-
gulamentul privind organizarea concursului de admi-
tere interzic prezența obiectelor străine altele decât cele 
prevăzute de regulament. 
Toate aceste aspecte luate împreună fac din formarea 
iniţială o noţiune neînțeleasă, fapt ce creează reticențe 
și dificultatea de aplicare. 
Cu toate acestea, nu ar fi corect să negăm importanța 
instituţiei formării iniţiale din simplul motiv că aceas-
ta are neajunsuri. Scopul paragrafului dat a fost de a 
puncta aceste neajunsuri și de a explica reticențele pe 
care le manifestă, în special practicienii, față de această 
instituţie. 

B. Formarea iniţială − garant al unei justiţii 
efective

Aşa cum arătam în unul din capitolele anterioare (a se 
vedea pag.4), pct.1.2 din Regulamentul privind forma-
rea iniţială şi absolvire40 declară că formarea iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror con-
stituie garanţia supremaţiei legii şi a aplicării ei unifor-
me, înfăptuirii justiţiei în mod independent, imparţial 
şi profesional. 
Paragraful 13 din Avizul nr.4 (2003)41 al  Consiliul 
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) stabi-
leşte: Carta Europeană privind statutul judecătorilor 
(alin.(2.3)) prevede că orice autoritate cu atribuţii în 
supravegherea calităţii programului de formare trebuie 
să fie independentă de puterea executivă şi cea legisla-
tivă şi că cel puţin o jumătate din membrii săi trebuie 
să aibă funcţia de judecător. Memorandumul explica-
tiv indică, de asemenea, că formarea judecătorilor nu 
trebuie să se limiteze la formarea juridică tehnică, ci 
trebuie să ia în considerare faptul că natura funcţiei ju-
decătoreşti necesită deseori intervenţia judecătorului în 
anumite situaţii dificile sau complexe.
În pct.16 şi 17 din acelaşi aviz, CCJE recomandă ca 
aceste responsabilităţi să fie preluate în fiecare stat nu 
de către ministerul de Justiţie sau de către o altă autori-
tate subordonată legislativului sau executivului, ci chiar 
de către autoritatea judecătorească sau de către un alt 
organism independent (incluzând o Comisie a Servi-
ciului Judiciar). 
Asociaţiile de judecători pot juca un rol important în 
încurajarea şi facilitarea activităţii de formare dacă lu-
crează în strânsă legătură cu organismele judiciare sau 
cu alte autorităţi care prezintă o responsabilitate directă 
în acest sens.
CCJE recomandă ca activitatea de formare să fie încre-
dinţată unei instituţii speciale autonome cu buget pro-
priu subordonat autorităţii judecătoreşti sau unui alt 
organism independent. O astfel de instituţie specială ar 
putea elabora, prin consultare cu judecătorii, programe 
de formare şi punerea în aplicare a acestora.
În cele ce urmează, vom încerca să sesizăm de ce in-
stituţia formării iniţiale este atît de importantă pentru 
buna funcţionare a justiţiei. De asemenea, vom observa 
dacă posibilităţile oferite de această instituţie sunt rea-
lizate la justa lor valoare.  
În paragraful anterior, cercetând instituţia Școlii Na-
ţionale de Magistratură din Franţa, am stabilit că sar-
cina pe termen lung al acesteia și, implicit, a formării 
iniţiale este obţinerea de către auditorii de justiţie a 
competențelor fundamentale profesiei de magistrat.
În legislaţia franceză competențele respective sunt clar 
stabilite și constau din: 
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• Capacitatea de a identifica, a însuşi și de a respecta 
regulile deontologice; 

• Capacitatea de a analiza și a sintetiza o situaţie sau 
un dosar; 

• Capacitatea de a identifica, de a respecta și a garanta 
un cadru procedural; 

• Capacitatea de adaptare; 
• Capacitatea de a lua o poziţie de autoritate sau de a fi 

modest în funcţie de circumstanţe; 
• Capacitatea de a comunica, de  a asculta și de a se 

transforma;
• Capacitatea de a pregăti și a dirija o audientă sau un 

interogatoriu judiciar cu respectarea principiului 
contradictorialității; 

• Capacitatea de a concilia părţile și de a le determina 
la încheierea unui acord;

• Capacitatea de a lua o decizie, fondată în fapt și în 
drept, care manifestă bun simț, încadrată în contex-
tul cauzei și executabilă;

• Capacitatea de a formaliza, a motiva și a explica o 
decizie; 

• Capacitatea de a lua în consideraţie conjunctura in-
stituţională și internaţională; 

• Capacitatea de a lucra în echipă;
• Capacitatea de a organiza, gestiona și a inova42. 
În ţara noastră scopul formării iniţiale este formulat la art. 
6 din Strategia cu privire la formarea iniţială a judecători-
lor şi procurorilor. Conform acestuia, formarea iniţială și 
continuă trebuie să ofere candidaţilor selectaţi cunoştinţe 
juridice aprofundate de drept material naţional şi interna-
ţional şi de procedură, însă fără a se limita la iniţierea în 
tehnica soluţionării litigiilor, presupunând şi dezvoltarea 
unei sensibilităţi asupra complexităţii vieţii sociale. 
Formarea iniţială este realizată prin programa de învăţă-
mânt la care sunt supuşi candidaţii la funcţia de judecă-
tor. Conform capitolului II din regulamentul cu privire la 
formarea iniţiala43, în țara noastră formarea iniţială este 
divizată în 4 semestre: primul − început de specializare 
şi pregătire fundamentală; al doilea − de specializare, in-
clude discipline de specializare; al treilea − de stagiere la 
instanţele de judecată sau procuraturi; al patrulea − de 
încheiere a cursurilor de formare iniţială. 
Modelul francez al planului de învăţămînt este diferit de 
cel autohton și prevede: stagiul în Tribunale (1 săptămâ-
nă), stagiul la avocatură (21 săptămâni), concediul de vară 
(5 săptămâni), studii (27 săptămâni), stagiul la organele 
de anchetă, poliție, jandarmerie (2 săptămâni), stagiu la 
serviciul penitenciar (2 săptămâni), stagiul jurisdicţional 
(38 săptămâni), stagiul în exterior (9 săptămâni, dintre 
care 4 în străinătate), stagiul de perfecţionare a limbii (1 
săptămână), pregătire teoretică pentru prima funcţie (6 
săptămâni), stagiul la curtea de apel (1 săptămână), sta-
giul de pregătire pentru prima funcţie (10 săptămâni), 
concedii și permisiuni de plecare (17 săptămâni)44. 

Programa de formare iniţială pentru anul 2009-2010 a 
Institutului Naţional al Magistraturii din România45, ca 
și programă de studii franceză, prevede efectuarea unui 
stagiu de scurtă durată la instanţele de judecată și par-
chete la debutul formării iniţiale.  
Planul de învăţământ pentru cursurile de instruire ini-
ţială din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei prevede 
o perioadă a stagiului de practică de 5 luni (iulie-de-
cembrie 2011). 
Practica altor state demonstrează că mecanismul for-
mării iniţiale a judecătorilor şi procurorilor este un ga-
rant al profesionalismului, independenţei şi imparţiali-
tăţii acestora. 
Pct.34 al Notei explicative din Declaraţia de la Bordeaux 
a CCJE şi CCPE „Judecătorii şi procurorii într-o societa-
te democratică”46, stabileşte că independenţa judecători-
lor şi a procurorilor este inseparabilă de statul de drept.
În acest context, concluzionăm că formarea iniţială a 
judecătorilor şi procurorilor, este un mecanism indis-
pensabil implementării valorilor statului de drept pe 
vectorul justiţie.  
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului și a Libertăţilor Fundamentale,  în special Arti-
colul 6 al acesteia, impun statelor obligaţia de a garanta 
o justiţie efectivă. Art.114 din Constituţia Republicii 
Moldova stabileşte că justiţia se înfăptuieşte în numele 
legii numai de instanţele judecătoreşti. Or, putem afir-
ma că statul, pentru ca să-și onoreze obligaţia respecti-
vă, trebuie sa fie interesat direct și să depună eforturi în 
vederea implementării procedeelor enumerate mai sus 
și care au menirea de a educa magistraţi competenţi în 
realizarea unei justiţii efective. 
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Maxime şi cugetări

Mai presus de neștiutori sunt cei care 
citesc; mai presus de cei care citesc sunt 
cei care rețin; mai presus de cei care rețin 
sunt cei care înțeleg; mai presus de cei care 
înțeleg sunt cei activi.
(Manu.,12, 103: Bohtlingk, Ind. Spr., 3397)

Majoritatea dintre noi vor să-și îndepli-
nească menirea și să atingă excelența. De-a 
lungul timpului, ne dăm seama că nu con-
tează decît ceea ce este în interiorul nostru. 
începem să scoatem apa din izvoarele sufle-
tului nostru și ajungem să înțelegem faptul 
că viitorul nostru este maleabil, că poate fi 
plămădit.

(Philip Baker, Secretele oamenilor împliniți, 
București)

Atît în istorie, cît și în viață se întîlnește 
un fenomen cîtuși de puțin rar, acela de 
a da peste oameni mai degrabă neșcoliți, 
care par să fi atins profunzimi spiritua-
le… în timp ce există nenumărați oameni 
cu educație aleasă care par să își forțeze 
mințile pentru a fi considerați isteți și a 
masca hăul ce se cască în interiorul lor.

(Herbert Butterfield, Christianity and 
History, New.York)

Toți oamenii, cu cît le merge mai 
rău, cu atît sunt mai bănuitori; orice 
lucru ei îl interpretează ca o jignire.

(Terentius, Ad., 605 sg.)

După cum cel care corupe îl în-
vinge pe cel care primește, tot așa cel 
care nu primește îl învinge pe cel care 
vrea să corupă.

(Domosthenens, Cor., 247)

Cu cît un stat e mai corupt, 
cu atît are mai multe legi.

(Tacitus, Annales, 3,27)

Deschide cartea, ca să înveți 
ce au gîndit alții; închide car-
tea, ca să gîndești tu însuți.
(Cit. de Heyde, Techunik, p. 82)

un psiholog a întrebat mai mulți 
condamnați: De ce sunteți aici? Deși pre-
vizibile, răspunsurile au fost foarte edifi-
catoare. Multe dintre ele sunau cam așa: 
Mi s-a întins o cursă. Au aruncat toată 
vina asupra mea. M-au confundat. Psi-
hologul se întreba dacă mai era vreun loc 
unde să găsești atîțea oameni nevinovați 
laolaltă, așa ca la închisoare.

(John Maxwell, Dezvoltă liderul din tine, 
p. 180)

Cuvintele reprezintă instrumente la 
care am avut acces dintotdeauna și pe 
care le-am tot utilizat încă din ziua în 
care am început să vorbim. Le conside-
răm ca făcînd parte din rutină. Deseori 
vorbim fără a gîndi în prealabil și fără 
a fi conștienți de impactul cuvintelor 
noastre.

(Cit. de Heyde, Techunik, p. 82)
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