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LA O ANIVeRSARe

Modestă, dar cu o tenacitate fenomenală 
atunci când trebuie să-și impună punctul de vede-
re; calculată la vorbă, dar nu în detrimentul spiri-
tului umoristic atunci când acesta salvează situația 
sau completează atmosfera de bună înțelegere; 
adepta unei ținute selecte în discuții cu oficialități 
străine, dar cu un zâmbet simplu, ca roua pe flori 
de liliac, atunci când spune „bună dimineața” chiar 
și ușierului de la instituția în care lucrează – aceas-
ta este doamna Anastasia Pascari, care, prin ceea 
ce a făcut și face, demonstrează că își merită pe 
viață titlul de magistrat. Are o biografie demnă de 
invidiat. 

Anul curent, 2012, va rămâne ca un turn 
de fildeş în viaţa şi activitatea doamnei 
Anastasia Pascari, Director executiv 
al Institutului Naţional al Justiţiei. Cu 
ocazia unei frumoase aniversări, şeful 
statului, domnul Nicolae Timofti, i-a 
conferit titlul de Om Emerit al Republi-
cii Moldova. 

„Sărut mâna, 
doamnă...”

Născută la Drochia, dumneaei aici își va începe 
activitatea în sistemul judecătoresc (1965), anga-

jându-se ca traducător și grefier la judecă-
toria raionului, după care va fi notar 

raional la Ștefan Vodă, apoi notar 
la Chișinău, consultant la Ministe-

rul Justiției. În 1976 este numi-
tă judecător la judecătoria din 

Fălești, iar din 1984 – judecător 
la Curtea Supremă de Justiție, 

până în decembrie 2010, când 
este aleasă prin concurs în funcția de 

Director executiv al Institutului Național 
al Justiției, fiind detașată din funcția de ju-

decător al Curții Supreme de Justiție. În 1994 
și 1996 lumea a cunoscut-o și ca vicepreședinte 

al Comisiei Electorale Centrale, iar în 1999 și 2000 
– ca șef al Aparatului Consiliului Superior al Magis-
traturii. 

A absolvit Facultatea de Drept a Universității 
de Stat din Chișinău, iar pe parcursul activității sale 
și-a perfecționat cunoștințele în repetate rânduri, 
participând la cursuri și conferințe internaționale 
desfășurate la Strasbourg (Franța), în Olanda, Ger-
mania, Ucraina, Croația, SUA, Turcia, Lituania etc. 

Este coautor al mai multor proiecte de lege și 
apariții editoriale în domeniul justiției. A practi-
cat profesoratul la USM și ASEM, iar înainte de a fi 
aleasă în funcția de director al INJ, a activat, prin 
cumul, în calitate de formator la această instituție, 
participând la elaborarea curriculelor și suporturi-
lor de curs la mai multe discipline, a testelor grilă 
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și a spețelor pentru examenele de ad-
mitere și absolvire. 

Dacă faci o trecere în revistă a celor 
scrise despre Anastasia Pascari, conclu-
zia e că dumneaei a susținut consolida-
rea autorităţii judecătoreşti; s-a manifes-
tat ca un promotor principial şi consec-
vent al dreptăţii şi echităţii, contribuind 
în mod plenar la perfecţionarea practicii 
judiciare şi a legislaţiei în vigoare; a pro-
pagat cu pricepere şi dăruire cunoştinţe-
le juridice şi a împărtăşit cu generozitate 
colegilor mai tineri experienţa sa bogată 
de muncă. 

Drept rezultat, pentru activitate 
îndelungată și rodnică în domeniul ju-
risprudenţei, contribuţie la înfăptuirea 
justiţiei și merite în promovarea refor-
mei judiciare și de drept, prin decre-
tele Președintelui Republicii Moldova 
i-au fost conferite medalia „Meritul 
Civic” (1994), Ordinul „Gloria Muncii” 
(2010), iar în 2012 șeful statului, dom-
nul Nicolae Timofti, i-a conferit titlul 
de Om Emerit al Republicii Moldova. 

 Republica Moldova 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 

  DECRET 
 Nr. 20 din 11. 04. 2012 

privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” 
 doamnei Anastasia PASCARI

Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80 art Nr. : 258 
  
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova și al 

Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

Președintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:

Articol unic. – Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în siste-
mul judecătoresc, merite în promovarea reformei judiciare și de drept 
și contribuţie la perfecţionarea profesională a persoanelor care con-
tribuie la înfăptuirea justiţiei, doamnei Anastasia PASCARI, director 
executiv al Institutului Naţional de Justiţie, i se conferă titlul onorific 
„Om Emerit”.

PREŞEDINTELE 
REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 20-VII. Chișinău, 
11 aprilie 2012.
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Mulți menționează astăzi că, aflându-se în 
funcția de Director executiv al Institutului Național 
al Justiției, Anastasia Pascari demonstrează calități 
de bun conducător, de persoană responsabilă, cu 
autoritate în întregul sistem judecătoresc. În agenda 
activității sale manageriale este indicată în mod de-
osebit necesitatea finisării reconstrucţiei sediului In-
stitutului. În același timp, dumneaei consideră că INJ 
trebuie să-și concentreze activitatea la sporirea nive-

lului de perfecţionare a procesului de instru-
ire a viitorilor judecători și procurori, a jude-
cătorilor și procurorilor în funcţie, precum și 
a altor participanți la efectuarea justiţiei: „Re-
ieșind din obiectivele Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 
urmează să reevaluăm curriculele și planurile 
de învăţământ, să elaborăm curricule pentru 
disciplinele noi care vor fi incluse în planurile 
de învăţământ etc. Pe urmele noastre vine o 
nouă generaţie de judecători, care, ghidați 
la INJ de către cei mai buni formatori, ne vor 
urma calea. Sunt convinsă că ei vor ridica la 
un nivel mult mai înalt actul de justiţie”. 

La festivitatea de absolvire a INJ, Dum-
neaei le spunea reprezentanţilor acestei noi 
generaţii: Oricare vor fi vremurile sau împre-
jurările, va trebui ca în fiecare zi, atunci când 
îmbrăcaţi mantia, să vă amintiţi de „Rugăciu-
nea unui judecător”, care spune: „Ajută-mă, 
Doamne, să fiu vrednic de această misiune! 
Măreţia acestui oficiu să nu mă ispitească. 
Orgoliul sau mândria să nu mă cuprindă. 
Tentaţiile să nu mă atingă. Onorurile și mă-
ririle deșarte să nu mă încurajeze”. 

Adresându-i un mesaj de felicitare 
în an jubiliar, domnul Mihai Poalelungi, 
Președintele Curții Supreme de Justiție, 
menționa: „Doamna Anastasia Pascari a fost 
și rămâne în continuare un excelent speci-
alist, care își onorează cu devotament obli-
gaţiile de serviciu, un promotor consecvent 
al legalităţii și echităţii, aportul său în refor-
marea justiţiei, consolidarea autorităţii jude-
cătorești și instituirea statului de drept fiind 
incontestabil”. 

Ajunsă la vârsta crizantemelor, foarte 
mulţi foști și actuali colegi, inclusiv înalţi 
demnitari de stat, și-au manifestat cum au 

putut sentimentele de respect faţă de dumneaei, 
dar esenţa manifestărilor respective este ca și cum 
ţi-ai scoate pălăria, spunând cavalerește și cu gra-
titudine: „Sărut mâna, doamnă”. Probabil, nu există 
o apreciere mai înaltă în viaţa unei femei care face 
parte din elita societăţii...

Mulţi ani înainte, doamnă Pascari! Să fie toţi sănă-
toși și viguroși prin Strategia de reformă a sectorului 
justiţiei. Căci flori mai sunt. Și pălării – de scos...
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Mult stimată Doamnă 
Anastasia Pascari!

Colectivul Institutului Naţional al Justiţi-
ei Vă felicită din toată inima cu ocazia uneia 
dintre cele mai frumoase aniversări în viaţa 
Dumneavoastră. 

Alături de felicitările sufleteşti, Vă adresăm 
sincere urări de sănătate şi de fericire persona-
lă, iar zbuciumările interioare pe care le trăiţi 
în funcţia de Director al INJ să se transforme 
în performanţe demne de un specialist de înaltă 
clasă, precum aţi demonstrat-o întotdeauna în 
calitate de judecător, de conducător îndrăzneţ 
şi călăuzitor iscusit. 

Vă cunoaştem şi Vă apreciem ca pe o distin-
să Doamnă, personalitate profundă prin esen-
ţă, în care convieţuiesc armonios simplitatea şi 
înţelepciunea, fermitatea şi înţelegerea, verti-
calitatea şi consecvenţa. Dorim ca aceste cali-
tăţi să Vă însoţească şi să Vă îndrume mereu.

Vrem ca activitatea în colectivul nostru să 
vă producă doar clipe de satisfacţie, iar noi Vă 
vom oferi sprijinul în toate cele pe care le nă-
zuiţi întru bunul mers al dezvoltării Institu-
tului. 

Bucuraţi-Vă de dragostea din familie, din 
partea celor scumpi inimii Dumneavoastră, dar 
şi de respectul din partea colegilor de serviciu. 

La mai mult, doamnă Directoare!

Colectivul
Institutului Naţional al Justiţiei
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INTeRVIuL  NOSTRu

– Domnule Mihai Poalelungi, încă la sfârșitul 
anului trecut, Parlamentul a legiferat Strategia de re-
formă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, iar 
la începutul anului curent – și Planul de acțiuni pen-
tru implementarea ei. Cine este responsabil de această 
implementare? Cine o monitorizează?

– Nu am nimic cu pregătirea documentelor de stra-
tegie şi a celor de implementare a ei. Strategia a fost 
elaborată de Guvern şi legiferată de Parlament, ca să 
fie implementată de Executiv prin intermediul Ministe-
rului Justiţiei. Au fost formate diferite grupuri de lucru 
până la revenirea mea în ţară. Pe mine nu m-au impli-
cat în nici unul dintre ele şi nu cunosc pe care principii 
au fost formate. Asta o ştiu numai acei care au stat la 
baza elaborării Strategiei. Implementarea transformă-
rilor ce ţin de justiţie se face prin intermediul Ministe-
rului Justiţiei, care este un organ executiv în domeniu. 
Cred că ministerul a participat la elaborarea Strategiei, 
iar acum trebuie s-o implementeze. 

– Deocamdată, se vorbește despre schimbări în acti-
vitatea judecătoriilor, dar sectorul justiției cuprinde nu 
numai judecătoriile, ci și alte domenii în activitatea că-
rora de asemenea sunt necesare transformări radicale, 
dacă vrem să punem justiția pe roţi civilizate. Pornesc 
transformările și în celelalte domenii ale justiției sau îi 
facem numai pe judecători să se apuce de cap? 

– Judecătorii totdeauna sunt responsabili de ceea 
ce se întâmplă în sectorul justiţiei. Aş putea vorbi de 
rolul procuraturii în cazul dat şi, indirect, de cel al avo-
caturii. Orice cetăţean percepe justiţia drept sistemul 
judiciar, apoi, tangenţial, şi procuratura, şi avocatura. 

„Eu Sunt Sigur 
că vom avEa 

o juStiţiE mai bună”

Mihai Poalelungi, 
preşedintele 

Curţii Supreme de Justiţie:

În opinia mea, e necesar să vorbim, în 
primul rând, de o problemă de care 
trebuie să ne debarasăm. De când s-a 
destrămat Uniunea Sovietică, se tot 
vorbeşte ca Procuratura să fie trecută 
în cadrul Ministerului Justiţiei, să nu 
rămână ca organ separat, ceea ce re-

comandă şi Consiliul Europei. Începând de prin 1992, 
fiecare nouă guvernare a vorbit despre aceasta, dar 
toate rămân pe loc. Este o expresie în acest sens: îna-
inte se vorbea şi nu se făcea, dar acum vorbim că am 
vorbit şi nu s-a mai făcut nimic. De ce Procuratura 
continuă să rămână ca un stat în stat, nu prea înţeleg. 
Eu sunt de acord cu europenii că Procuratura trebuie 
să fie parte componentă a Ministerului Justiţiei, de-
oarece ţine de organul executiv. În Occident, Minis-
terul Justiţiei, care-i împreună cu Procuratura, se mai 
numeşte şi Ministerul Public, deoarece aduce învinuiri 
persoanei trase la răspundere penală. În acelaşi timp, 
Procuratura, în majoritatea ţărilor dezvoltate, nu are 
nimic în comun cu procedura civilă. În sarcina ei este 
doar procedura penală şi dosarele penale. 

Avocatura îşi are domeniul său, în care eu nu sunt 
specialist, cu toate că şi acolo este foarte mult de lucru. 
Sunt judecător şi acum, împreună cu Curtea Supremă 
de Justiţie, mă consider responsabil de cele ce se în-
tâmplă în sistemul judiciar, nemijlocit în instanţele de 
judecată. Iar aici avem foarte mult de lucru pe tărâmul 
justiţiei. Adevăru-i că imaginea justiţiei, din mai multe 
motive – obiective şi subiective –, nu este prea bună 
în ţara noastră. 

– La Radio Moldova ați declarat că justiția noas-
tră este în noroi. Care-i problema? Ea nu funcționează 
din cauza corupției, a incompetenței magistraților 
sau din cauza intervenției în activitatea ei a unor po-
liticieni cu putere de decizie? 

– Încercarea politicienilor de a influenţa justiţia a 
existat întotdeauna. Mai mult, cred că va exista atâta 
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timp cât va exista şi lumea. Acestea-s problemele luptei 
pentru putere, care există în orice ţară. Totuşi, nu cred 
că la noi politicul influenţează justiţia în măsura în care 
se vorbeşte în societate. Nu-s de acord cu această for-
mulă. Altceva e că tot timpul au existat încercări de a 
influenţa justiţia, dar nu-s de acord cu afirmaţiile că la 
noi politicul conduce cu justiţia. Ceea ce se întâmplă în 
justiţie depinde de judecător. Dacă judecătorul este cu 
mâinile curate, el nu va putea fi influenţat de nimeni. 
Un judecător care nu este cu mâinile curate poate fi 
influenţat şi de politicieni, şi de altcineva. 

Dar justiţia nu funcţionează din mai multe motive. 
În timpul sovietic, judecătorii erau mult mai disciplinaţi 
şi mai corecţi. După destrămarea URSS, toată lumea, 
adică şi judecătorii, s-a folosit grosolan de libertăţile 
obţinute, nu ne-am dat seama că independenţa şi su-
veranitatea cer şi responsabilitate, şi obligaţiuni, nu 
numai drepturi. Ceea ce s-a întâmplat în toate ţările 
ex-sovietice e libertate fără responsabilitate. Am în-
ceput să cerem cât mai multe drepturi fără a ne res-
ponsabiliza şi am ajuns unde am ajuns. În asemenea 
atmosferă şi judecătorii au fost afectaţi de microbul 
destrăbălării. În perioada asta de tranziţie, toate lu-
crurile au fost atât de tulburate, încât astăzi e foarte 
greu să le limpezeşti. Fiecare membru al societăţii, 
nu numai judecătorii, acţionează aşa cum îi trăsneşte 
prin cap. Asta-i realitatea în întregime şi nu trebuie să 
învinuim numai judecătorii. Tot aşa cum întreaga so-
cietate, nu numai judecătorii, este atacată de flagelul 
corupţiei. Destrăbălarea, corupţia, neînţelegerea la 
justa valoare a obligaţiilor ce revin fiecărui funcţionar 
sau înţelegerea incorectă a acestor obligaţiuni – iată 
care-s motivele că nu mai ieşim din mocirlă. Noi toţi 
suntem vinovaţi de realitatea în care trăim... 

– Totuși, se spune că cel mai mare flagel în siste-
mul judecătoresc este corupția. Pentru a o dezrădăci-
na, se propune o simplificare a procedurii de ridicare a 
imunității magistraților. Vi se pare corectă întru totul 
această propunere? 

– Eu aş spune că cel mai mare flagel al societăţii 
noastre este destrăbălarea. De aici ni se trag toate, in-
clusiv corupţia. Eu nu cred că justiţia este mai corup-
tă decât celelalte domenii ale societăţii. Altceva e că 
justiţia lucrează în faţa oamenilor şi lumea vede ce se 
face în ea, de aceea se crede că justiţia este mai corup-
tă decât alte domenii de activitate. 

Despre ridicarea imunităţii judecătorilor se vorbeşte 
foarte mult în societate, se invocă de Procuratură, de 
parlamentari, de Guvern... Chipurile, aceasta ar fi o 
modalitate de a înlătura corupţia din sistemul judiciar. 
Nu sunt de acord. Dar atunci când nu sunt de acord cu 
ceva, încerc să spun cum se procedează la CEDO: eu am 
o altă opinie. Nu cred că aceasta va duce la înlătura-

rea corupţiei din sistemul judiciar. Or, aş fi de acord cu 
această formulă, dacă aş şti că Procuratura Generală ar 
fi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii sesizări de 
tragere la răspundere a unor judecători pentru acte de 
corupţie şi ele ar fi fost respinse neîntemeiat. Dar ase-
menea sesizări n-au fost. În cazul dat, ar trebui să vor-
bim despre activitatea organelor de urmărire penală. Eu 
nu zic că nu există corupţie, dar spun că Procuratura şi 
Centrul pentru Combaterea Corupţiei trebuie să-şi facă 
misiunea şi, dacă ar cere pedepsirea unor judecători, iar 
Consiliul Superior al Magistraturii ar refuza neîntemeiat, 
aş fi de acord cu cei care fac asemenea propunere. În 
genere, în ultimii douăzeci şi ceva de ani, avem doar un 
singur caz în care un judecător a fost condamnat la zece 
ani de privaţiune de libertate. Și-a ispăşit pedeapsa, dar 
astăzi nu mai este în viaţă. Atunci nimeni nu s-a opus, de 
ce ne-am opune acum tragerii la răspundere a judecă-
torilor corupţi? Se mai invocă precum că în ţările euro-
pene imunitatea judecătorului altfel e prezentată decât 
cea stipulată în legile noastre. De acord, dar credeţi-mă 
că societatea noastră are un nivel de educaţie diferit ce-
lui din Europa Occidentală. Noi nu putem lua o lege care 
funcţionează sută la sută în Germania şi s-o implemen-
tăm în R. Moldova cu acelaşi succes. Este vorba de po-
poare cu diferite niveluri de educaţie, cu diferite culturi 
şi tradiţii. Lucrul acesta ar fi posibil atunci când vom fi 
membri ai Uniunii Europene, dar presupun că atunci şi 
societatea moldovenească va avea un nivel de dezvolta-
re diferit de cel de azi. 

– Credeți că, într-adevăr, majorarea salariilor în 
sistemul judecătoresc va stârpi corupția? Când se va 
întâmpla această majorare, căci judecătorii începă-
tori, care se cred, deocamdată, incoruptibili, o așteaptă 
cum aștepți ploaia pe timp de secetă? 

– Nu cred că doar majorarea salariilor va duce la li-
chidarea corupţiei în judecată. Dar fără majorarea sala-
riilor ar fi imposibilă eliminarea corupţiei din instanţele 
judecătoreşti, din sistemul judiciar, din orice domeniu 
de activitate. Poţi să ai un judecător, poliţist, procuror, 
ministru foarte cult şi, dacă nu o să-i dai un salariu po-
trivit, ca el să-şi poată hrăni familia, o să devină corupt, 
pentru că o să caute alte surse de existenţă. Nu trebu-
ie să ţii cetăţenii în asemenea condiţii. Dacă ceri de la 
om, trebuie să-i dai ceva în schimb. Ca cetăţeanul să 
aibă randament şi să fie cinstit, creează-i condiţii bune 
de muncă şi dă-i un salariu ca să poată trăi, căci, dacă 
nu faci asta, nu te alegi de la el cu ceea ce doreşti. 

Da, tineretul întotdeauna a fost mai progresiv. 
M-aş întrista dacă ar fi invers. Totuşi, atunci când vor-
bim de sistemul judiciar, în opinia mea, nu cei mai buni 
absolvenţi ai facultăţilor de drept doresc să ajungă jude-
cători. Cauza este salariul prea mic în domeniul dat. Cei 
mai buni absolvenţi preferă să se angajeze acolo unde 
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li se propune un salariu mai bun. Deseori menţionăm 
faptul că la Institutul Naţional al Justiţiei se face coadă 
la admitere, că sunt foarte mulţi candidaţi la un loc. Da, 
sunt mulţi, dar nu sunt cei mai buni. Ferească Dumne-
zeu, nu vreau să-i obijduiesc, dar nu ei sunt cei mai buni. 
Am mai spus-o şi o mai spun: noi dorim să coasem cos-
tume de gală cu stofă de calitate medie. 

– Conform unei recente legi, toți judecătorii vor fi 
supuși evaluării în decurs de doi ani, după care evalu-
area va fi repetată o dată la trei ani. Cred că și asta se 
va face pentru a curăța sistemul de cadre incompeten-
te, ajunse în el ocazional, dar cum rămâne cu numirea 
judecătorilor în funcție până la atingerea plafonului 
de vârstă? 

– În societate este percepută incorect numirea jude-
cătorului până la atingerea plafonului de vârstă. Faptul 
că judecătorul este numit până la atingerea plafonului 
de vârstă asta nu înseamnă că el nu poate fi eliberat din 
serviciu pentru încălcări. Să improvizăm un exemplu. Un 
judecător este numit astăzi, prin decretul Preşedintelui, 
până la atingerea plafonului de vârstă. Mâine el va comi-
te o încălcare care contravine legii cu privire la statutul ju-
decătorului. Chiar şi peste două zile după ce a fost numit 
judecător până la atingerea plafonului de vârstă, el poate 
fi eliberat din serviciu. Esenţa numirii judecătorului până 
la atingerea plafonului de vârstă este că el nu mai este 

dependent de viitoarele puteri care vor fi pe parcursul 
activităţii lui. În cazul în care dă dovadă de competenţă 
şi nu are încălcări, după cinci ani de activitate corectă, ju-
decătorul este numit până la atingerea plafonului de vâr-
stă – 65 de ani. Ce înseamnă cinci ani? În unele ţări din 
Europa această perioadă e de trei sau doi ani. Este vorba 
de aşa numitul termen de probă în care va demonstra 
dacă poate lucra ca judecător sau nu. Consider că cinci 
ani de probă e prea mult. Judecătorul poate demonstra 
în doi-trei ani dacă merită să-şi continue activitatea în 
acest domeniu. După perioada de probă, în cazul în care 
Consiliul Superior al Magistraturii consideră că merită, îl 
propune Preşedintelui republicii pentru a fi numit până 
la atingerea plafonului de vârstă. Asta înseamnă că jude-
cătorul a trecut perioada de probă, dar nu că el nu poate 
fi pedepsit în cazul în care încalcă legea. 

– La noi, intențiile bune deseori sunt întoarse pe 
dos. Bunăoară, ce garanții există că noile propuneri de 
evaluare a judecătorilor și de ridicare a imunității lor 
nu vor fi folosite de anumite forțe politice cu scopul de 
a controla și de a-și subordona sistemul judecătoresc? 

– Orice idee bună poate avea o interpretare erona-
tă şi consecinţe urâte. Vreau să menţionez că evaluarea 
judecătorilor o dată la trei ani şi acum există. Important 
este cine şi cum face această evaluare. Cred că nu putem 
merge pe calea Georgiei. Acolo, în timpul evaluării, 70% 

Mihai Poalelungi împreună cu judecătorii Curţii Supreme de Justiţie
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dintre judecători au fost concediaţi din funcţie, după 
care au fost încadraţi tineri, cu salariul majorat… Nu-i 
prea bine. În Georgia s-a reuşit cu reorganizarea Ministe-
rului de Interne, dar mai puţin în sistemul judecătoresc. 
Noi trebuie să facem o evaluare generală clară a judecă-
torilor, care va urma o dată la trei ani, dar ea să fie clară 
atât pentru întreaga societate, cât şi pentru judecători. 
Lumea trebuie să înţeleagă, să ştie de ce cutare judecă-
tor a fost concediat după evaluare. Să nu se întâmple că 
noi eliberăm din serviciu un judecător pentru că, bună-
oară, nu a răspuns la o întrebare teoretică. E imposibil să 
fii wunderking în justiţie, să cunoşti totul. V-o spun eu, 
care am deja ceva practică în activitatea judecătoreas-
că. Dacă doreşti, pe orice jurist poţi să-l dai afară de la 
lucru, pentru că aşa-i jurisprudenţa asta. Nu există om 
cu asemenea capacităţi ca să memorizeze toate legile şi 
toată jurisprudenţa. E imposibil aşa ceva. Important e ca 
judecătorul să apară în faţa noastră ca om în cel mai bun 
sens al cuvântului, care doreşte să facă justiţie şi nu are 
alte interese. Să fie educat, în primul rând, şi, în al doilea 
rând, să fie profesionist în domeniu. 

– Mulți judecători se plâng că au un volum prea 
mare de lucru. În unele țări, judecătorul este susținut 
în activitatea sa nu numai de grefier, ci și de un asis-
tent tehnic, de referenți. Prevede cumva strategia de 
reformare a sectorului justiției eliberarea judecătoru-
lui de lucruri neînsemnate, ca el să se poată concentra 
la esența activității sale? 

– Unele propuneri făcute de mine la acest capitol 
au provocat foarte multe discuţii în societate. Poate că 
unii mă consideră cam categoric în unele cazuri, dar 
îmi permit aşa ceva atunci când ştiu că am dreptate. 
Îmi promovez opinia, încercând să-i conving pe cei din 
jur de necesitatea ei. 

Am propus ca, la judecarea cauzelor civile în primă 
instanţă, să fie pronunţat dispozitivul hotărârii şi judecă-
torul să întocmească partea de motivare numai atunci 
când hotărârea este atacată, când părţile nu atacă ho-
tărârea, dar declară că vor hotărârea motivată într-un 
termen de 30 de zile, şi atunci când hotărârea este cu 
element de extraneitate, adică e ceva de relaţii cu alte 
ţări. Iată numai în aceste cazuri judecătorul ar trebui să 
motiveze hotărârea, ceea ce a provocat multe discuţii 
controversate. Cel mai anevoios în lucrul judecătorului, 
ca şi în lucrul medicului, este că ei trebuie să scrie toată 
ziua. Se scrie foarte mult şi fără sens, ceea ce răpeşte 
din timpul judecătorului. E suficient să se scrie numai 
cine, împotriva cui, şi ce s-a hotărât. Atât. Nu mai vor-
besc de unele cazuri delicate. Știţi că toate hotărârile 
judecătoreşti se publică pe internet. Vă dau un caz. A 
divorţat un cuplu. Hotărârea a fost plasată pe site, după 
cum e prevăzut în legislaţie. Una din persoanele acelui 
cuplu divorţat s-a revoltat: „Înţeleg că asta-i legea, dar 

mi-aţi atins onoarea şi demnitatea. N-aş vrea ca toa-
tă lumea să ştie ce se întâmplă în viaţa mea privată”. 
Este vorba de articolul 8 al Convenţiei pentru Drepturile 
Omului – dreptul la viaţa privată, şi articolul 10 – dreptul 
de a furniza şi primi informaţia. Cu părere de rău, în ase-
menea situaţii, articolul 10 prevalează faţă de articolul 
8. Nici mie nu mi-ar place să fiu în locul omului despre 
care vă vorbesc, dar asta-i realitatea. În cazul propunerii 
mele menţionate, dacă părţile nu cer motivarea, va fi 
numai dispozitivul, fără explicaţiile de ce au divorţat, ce 
n-au împărţit – lucruri de care nici nu trebuie să ştie toa-
tă lumea. E vorba de partea etică şi morală a situaţiei.

Când am lansat această propunere, unii s-au arun-
cat asupra mea ca pe timpul inchiziţiei, că aşa-i la noi: 
dacă faci o propunere netradiţională, gata, aşteaptă-
te să fii pus pe rug. Și încă: dacă propui ceva, trebuie 
numaidecât să spui unde mai este aşa ceva în lume. Ei 
bine, mai târziu am constatat întâmplător că în Germa-
nia există aproximativ aşa ceva. Deci, acum am o moti-
vare, în caz contrar, unii erau gata să mă împuşte. 

Am discutat cu majoritatea foştilor mei colegi de 
la Curtea Europeană şi toţi mi-au spus că am dreptate, 
că nu se încalcă nici un drept al cetăţenilor. Totuşi, îţi 
apare un ONG, care se prezintă drept întreaga societa-
te civilă, şi atacă, deşi nu este profesionist în domeniu. 
Dacă, pe parcursul implementării a ceea ce propun, ar 
apărea unele inconvenienţe, ne vom clarifica. Aşa ceva 
a mai existat în R. Moldova din 1994 până în 1996. 
Practica de atunci a fost anulată numai din motivul că 
s-a crezut că ea contravine Convenţiei Europene. Explic 
societăţii civile: aceasta nu contravine Convenţiei Eu-
ropene pentru Drepturile Omului şi va duce categoric 
la uşurarea lucrului judecătorului, care va avea posibili-
tatea să se axeze pe întocmirea hotărârilor atacate sau 
asupra celor ce se cer motivate. 

O altă propunere a mea care a stârnit discuţii a fost 
cea de modificare a legislaţiei în sensul ca judecătorul 
concediat pentru încălcarea normelor să nu aibă dreptul 
de a i se atribui în viitor pensie de judecător. Am propus 
să se procedeze astfel nu cu acei care deja primesc o ase-
menea pensie, ci cu acei care sunt concediaţi din funcţie 
şi mai au până la pensionare. Lor să nu li se stabilească 
această pensie şi să nu li se plătească indemnizaţia unică 
de concediere, care este destul de mare. Or, pensia de 
judecător este un privilegiu. Eu nu spun ca persoana re-
spectivă, când va ajunge la vârsta de pensionare, să nu 
primească pensie, ci să nu se bucure de privilegiul sta-
bilit pentru judecător. Sunt ferm convins că am dreptate 
şi în acest caz. Or şi în România s-a procedat la fel. Asta 
se întâmplă şi în majoritatea statelor europene. Îmi pare 
rău că colegii mei au luat în ţeapă această propunere, 
de parcă eu aş fi împotriva judecătorilor... Nu, transfor-
mările le vom face nu numai cu mărirea salariilor sau 
cu lustruirea imaginii judecătorilor, ci, în primul rând, cu 



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E I NR .  2  (21) ,  2012

10

punerea lor în situaţia de a fi mai responsabili. Referi-
tor la unificarea practicii judiciare, am propus ca să fie 
instituit un aviz consultativ, care nu există nicăieri. În ca-
zul dat, n-am fost prea criticat, deoarece, probabil, nici 
n-am fost înţeles. Este vorba ca, pentru cazuri similare, 
să nu avem decizii diferite, ci una. Adică, nu vom mai 
avea pe viitor jurisprudenţă diferită. Într-un timp foarte 
scurt, împreună cu judecătorii de la Curtea Supremă de 
Justiţie, vom putea da avize consultative, care vor oferi 
posibilitatea să unificăm practica judiciară, care să fie 
clară nu numai pentru judecători, ci pentru toată lumea: 
asta se poate, iar asta – nu. Important e ca legea să fie 
previzibilă, ca omul să ştie ce se poate şi ce nu. Or, o 
spun cu toată stima faţă de colegii de la Curtea Supre-
mă de Justiţie, la noi nu există adevărată jurisprudenţă, 
există o jurisprudenţă divergentă. 

– O reformă presupune schimbări pe verticală și 
pe orizontală în cadrul sistemului. Asta înseamnă că 
schimbări vor avea loc și la Curtea Supremă de Justiție. 
Care vor fi ele? 

– Schimbări radicale sunt prevăzute şi la Curtea 
Supremă de Justiţie. Am propus ca aici numărul jude-
cătorilor să fie micşorat de la 49 până la 33 – 30 de 
judecători, preşedintele şi doi vicepreşedinţi. Să fie 
schimbată şi procedura de examinare la Curtea Supre-
mă de Justiţie, care să examineze numai în baza mate-
rialelor şi documentelor, în cazuri foarte rare – cu par-
ticiparea părţilor. În acelaşi timp, fiecare judecător de 
la Curtea Supremă va fi asistat de trei referenţi. Acum 
e asistat de un referent, ajutor al judecătorului. Asis-
tentul este o persoană foarte importantă, care trebuie 
să ajute judecătorul la efectuarea actului de justiţie. 
De la 1 ianuarie 2013, fiecare judecător de la CSJ va fi 
asistat de doi referenţi, iar peste un an – de trei. Azi, în 
judecătoriile de primă instanţă şi în curţile de apel ju-
decătorii nu sunt asistaţi de referenţi, dar, conform le-
gii recent adoptate, judecătorii din municipiul Chişinău 
vor fi asistaţi de câte un referent de la 1 septembrie cu-
rent, iar ceilalţi din republică – de la 1 ianuarie 2013. 

– Cum credeți, în afară de instruirea inițială și 
instruirea continuă a funcționarilor din sistemul 
justiției, ce rol ar putea să-și mai asume INJ în cadrul 
realizării în practică a Strategiei de reformă a secto-
rului justiției?

– Loc de mai bine a fost tot timpul şi pentru toţi. La 
momentul dat este corect că INJ se ocupă de instruirea 
iniţială şi instruirea continuă. Nu am participat, nu parti-
cip la instruirea iniţială şi nu prea cunosc acest domeniu, 
ceea ce mă face să nu mă pronunţ pe marginea lui. Dar 
cred că doamna directoare Anastasia Pascari şi colegii 
săi fac lucruri bune pentru instruirea iniţială. Referitor la 
instruirea continuă, aş vrea ca aceasta să fie coordonată 

mai bine cu CSJ, ca acţiunile noastre să fie cumulate, ca 
judecătorii să nu fie hărţuiţi cu instruirea între INJ şi CSJ, 
mai ales că şi reprezentanţi ai unor organizaţii străine 
solicită să instruiască judecătorii. Astfel, se întâmplă că 
judecătorii au dosare numite, dar cuiva i se potriveşte 
să-l cheme tocmai acum la seminar. Judecătorul nu ştie 
ce să facă, deoarece, conform legii, el trebuie să adune 
anual 40 ore de instruire la INJ. În zona dată rămâne loc 
pentru discuţii cu scopul de a îmbunătăţi situaţia. Nu 
spun că o variantă sau alta este rea. Aş vrea ca semina-
rele INJ şi CSJ să fie cumulate, ca judecătorii să se poată 
concentra asupra activităţii lor de bază. Mai mult – şi 
curţile de apel vor să-i instruiască… 

– Unii susțin că v-ați întors în țară de la Strasbourg 
(unde ați fost, timp de patru ani, judecător la CEDO) 
cu un scop premeditat – de a face reforme în sistemul 
de justiție, multe dintre care chiar dumneavoastră le-
ați propus. Dacă reformele se vor îngloda – vorba vine 
despre noroiul la care v-ați referit -, toți au să-l învi-
nuiască, în primul rând, pe Mihai Poalelungi. Ce v-a 
făcut să riscați? 

– Îmi spunea cineva că sunt un idealist sau aventu-
rier. Posibil. Cred că asta mi-i dat. Poate, trebuia să stau 
liniştit la CEDO, apoi să mă întorc să predau la faculta-
te, s-o fac pe deşteptul şi atât. Dar mie nu-mi place un 
asemenea mod de viaţă. Nu de mult, s-a convenit ca 
la Curtea Europeană judecătorul să fie numit numai o 
dată, pe o perioadă de 9 ani. Celor care erau numiţi pe 
5 ani, li s-au mai adăugat încă patru. Totuşi, doi ani pu-
team să mai lucrez la CEDO. Dar am avut discuţii cu mai 
mulţi colegi din R. Moldova şi ei m-au rugat să vin acasă. 
Vreau să menţionez că la CEDO imaginea R. Moldova nu 
e din cele mai bune şi cred că trebuie să facem ceva şi 
în această direcţie. Cumulate, aceste circumstanţe, plus 
părerea copiilor mei, m-au făcut să revin şi să accept 
postul de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie în R. 
Moldova. Nu cred că e un act de eroism, dar să văd ce 
voi reuşi în noua mea postură. Vreau ca, împreună cu 
colegii mei judecători, cu Parlamentul şi Guvernul, să 
schimbăm actuala situaţie din ţară. Am să fac tot posibi-
lul ca imaginea justiţiei, atât în ţară, cât şi peste hotare, 
să fie cu totul alta, mai bună. Pentru asta am patru ani 
înainte. Încrederea mea e că noi o să reuşim. Am fost la 
o conferinţă internaţională cu participarea judecătorilor 
şi le-am spus unor colegi străini, inclusiv celui din Geor-
gia: „Eu sunt sigur că, peste un timp, justiţia noastră va fi 
mai bună ca a voastră, chiar şi ca cea a georgienilor”. 

Da, am făcut câteva propuneri radicale. Responsa-
bilitatea îmi aparţine şi îmi dau seama de ceea ce fac, 
pentru că, fără propuneri radicale, în asemenea situaţii 
transformările sunt imposibile. Cineva trebuie să-şi 
asume şi responsabilităţi. Pentru că încerc să o fac, las 
fiecăruia dreptul să mă judece cum doreşte…
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A fost semnat Memorandu-
mul de Înţelegere între Institu-

tul Naţional al Justiţiei (INJ) şi Reprezentanţa din Re-
publica Moldova a Înaltului Comisariat al Naţiunilor 
Unite pentru Refugiaţi (UNHCR).

Memorandumul de Înţelegere prevede dezvol-
tarea unei cooperări prin organizarea activităţilor 
comune de consolidare a capacităţilor pentru bene-
ficiul procurorilor şi sistemului judiciar din Republica 
Moldova. 

În cadrul întrevederii, Anastasia Pascari, Directo-
rul executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, a făcut 
o trecere în revistă despre activitatea, obiectivele şi 
direcţiile de dezvoltare ale Institutului. 

Conform Strategiei de reformă a sectorului jus-
tiţiei 2011-2016, toţi candidaţii la funcţiile de jude-
cător şi procuror vor fi instruiţi doar prin interme-
diul INJ. Astfel, Institutul va deveni un centru unic 
de instruire a cadrelor care contribuie la înfăptuirea 
justiţiei. 

Peter Kessler, reprezentantul UNHCR în Republica 
Moldova, a remarcat evoluţia UNHCR în domeniul azi-
lului datorită colaborării cu structurile guvernamenta-
le şi non-guvernamentale din Republica Moldova. 

12.04.2012

VIAŢA INJ: CRONICA eVeNIMeNTeLOR

Ajustarea legislaţiei naţionale în acord cu stan-
dardele Europei de Vest constituie o prerogativă a 
acestui parteneriat. „Suntem bucuroşi să începem 
o colaborare, în speranţa ca aceasta să prospere în 
viitor”, a menţionat dumnealui. 

Conform acordului, Institutul Naţional al Justiţiei 
şi UNHCR vor oferi suportul logistic, sprijinul şi asis-
tenţa administrativă, precum şi vor organiza împre-
ună activităţi de instruire preconizate pentru urmă-
toarele grupuri ţintă: 

UNHCR va susține instruirea judecătorilor şi procurorilor 
privind aspectele azilului, apatridiei şi protecției refugiaților 
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-  candidaţii la funcţia de judecător şi procuror, în-
matriculaţi la cursurile de formare iniţială;

-  judecătorii şi procurorii în funcţie, care partici-
pă la sesiuni anuale de formare continuă;

-  formatorii INJ.
INJ şi UNHCR vor organiza seminare, cursuri de 

instruire şi conferinţe internaţionale pentru judecă-
tori şi procurori privind aspectele azilului, apatridiei 
şi protecţiei refugiaţilor. 

UNHCR va facilita participarea unor experţi naţio-
nali şi internaţionali calificaţi în acest domeniu. În ca-
litate de formatori, la seminare vor participa şi forma-
torii Institutului. Conform acordului, UNHCR va facilita 
înscrierea în programul său de stagiere a unui număr 
de audienţi ai INJ, care posedă limba engleză.

În cooperare cu partenerii săi guvernamentali, 
UNHCR va facilita vizite de informare pentru judecă-
tori şi procurori la centrele de cazare şi plasament 
gestionate de Biroul Migraţiune şi Azil. 

UNHCR va dota biblioteca din cadrul INJ cu ma-
teriale relevante juridice (materiale educaţionale, 
reviste de drept şi alte publicaţii în domeniul azilului 
şi apatridei).

La eveniment au mai participat Veaceslav Di-
dâc, director adjunct, Eugenia Kistruga, şefa Secţiei 
formare formatori şi relaţii internaţionale de la INJ, 
Octavian Mohorea, consultant juridic al Înaltului Co-
misariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. 

Secretariatul Regional Iniţi-
ativa Anticorupţie (RAI) şi Insti-

tutul Naţional al Justiţiei din Bulgaria au organizat la 
Sofia, Bulgaria, pe 24 şi 25 aprilie 2012  Conferinţa cu 
tematica “Lansarea reţelei de formare judiciară sud-
est europeană – etapa iniţială de stabilire a cadrului 
privind integrarea educaţiei juridice în domeniul an-
ticorupţie în regiune” (SEEJTN). 

 La Conferinţă au participat experţi de la institu-
ţiile de formare judiciară din toate statele membre 
ale RAI – Școala Magistraţilor din Albania, Centrul de 
Formare Judiciară a Procurorilor din Bosnia şi Herţe-
govina şi Centrul de Formare Judiciară  a Procurorilor 
din Serbia, Institutul Naţional de Justiţie din Bulgaria, 
Academia Judiciară din Croaţia, Institutul judiciar din 
Kosovo, Academia de Formare a Judecătorilor şi Pro-
curorilor din Macedonia, Institutul Naţional al Justi-
ţiei din Republica Moldova, Centrul de Formare Judi-
ciară  din Muntenegru şi Institutul Naţional al Magis-
traturii din România. Au fost invitaţi şi reprezentanţi 
ai Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii şi 
din cadrul instanţelor judecătoreşti ale statului din 
ţara gazdă, precum şi reprezentanţi ai Societaţii Ger-
mane pentru Cooperare Internaţională (GIZ), Școala 
de Drept Sud-Est Europeană (SEELS) şi diplomaţi din 
partea ambasadelor cu sediul la Sofia.

Din partea Institutului Naţional al Justiţiei din 
Republica Moldova, la eveniment au participat dna 
Anastasia Pascari, Director executiv, şi Cristina Godo-
roja,  consultant în Secţia formare formatori şi relaţii 
internaţionale.  

Subiectul de bază al conferinţei a fost prezenta-
rea proiectului „Stabilirea cadrului pentru integrarea 
educaţiei juridice în domeniul anticorupţie în sud-
estul Europei”, pregătit de Stanislav Aleksandrov, ex-
pert anticorupţie în Secretariatul RAI. Dumnealui a 
adus la cunoştinţa participanţilor informaţii relevan-
te despre esenţa şi specificul conferinţei, aportul RAI 
la organizarea ei, precum şi faptul că această confe-
rinţă este doar prima fază a proiectului menţionat, 
în timp ce a doua fază va include crearea unui forum 
comun pentru cooperare între reţeaua de instituţii 
judiciare şi de formare SEELS. 

Totodată, dl Aleksandrov a subliniat că ideea ge-
nerală este de a introduce forumul SEEJTN/SEELS ca 
o platformă pentru înfiinţarea principiilor şi meca-
nismelor de educaţie juridică integrată în SEE (mem-
brii SEELS), astfel identificând domeniile prioritare 
de cooperare şi schimb de experienţă în formarea 
judiciară a capacităţilor axate, în principal, pe stan-
dardele internaţionale de combatere a corupţiei. O 
importanţă deosebită urmează a fi acordată şi pro-
blemelor conexe corupţiei, cum ar fi frauda,   conflic-
tul de interese, spălarea banilor, etica, tratamentul 
de încălcare a Regulamentului UE privind fondurile 
alocate. 

Reprezentantul Secretariatului RAI a atras aten-
ţia şi asupra faptului că unul din locurile de baza va 
deveni specializarea în domeniul abilităţilor prac-
tice şi teoretice de îmbunătăţire a cunoştinţelor 
limbajului juridic, educaţia (la distanţă), revizuirea 
bunelor practici existente şi identificarea de fond 

24-25.04.2012

inj în rețeaua regională de formare judiciară
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La Chişinău s-a aflat în 
vizită oficială o delegaţie a Min-

isterului Justiţiei şi Securităţii Publice din Norvegia. 
Scopul principal al vizitei delegaţiei menţionate a 
fost de a se întâlni cu partenerii Misiunii Norvegiene 
de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în 
R. Moldova (NORLAM) pentru a discuta cooperarea 
curentă, precum şi eventualele domenii noi de coo-
perare în viitor.  

Membrii delegaţiei au avut o întrevedere şi cu 
Anastasia Pascari, Director executiv al Institutului 
Naţional al Justiţiei. Tonje Meinich, vice-director 

11.06.2012

INJ a fost vizitat de reperzentanți ai Ministerului Justiției şi 
Securității Publice din Norvegia 

general, Heidi Bottolfs, consilier superior, şi Anders 
Schiøtz Worren, consilier, toţi de la Ministerul Jus-
titiei si al Securităţii Publice din Norvegia, au făcut 
cunoştinţă cu condiţiile în care activează Institutul 
Naţional al Justiţiei, cu Strategia de dezvoltare şi 
consolidare a capacităţilor instituţionale, manageri-
ale şi didactico-ştiinţifice a acestuia. 

Din partea Misiunii NORLAM, care este unul din-
tre partenerii INJ, au participat Kim Ekhaugen, şef al 
Misiunii NORLAM, şi Denis Arcusa, consultant juridic 
local al NORLAM.  

a programelor de formare, care să acopere toate 
instituţiile beneficiare, în mod special – în baza 
constatărilor comune, dar şi a experienţei deja rea-
lizate. De asemenea, reprezentantul Secretariatului 
RAI a subliniat că este vorba de o reţea informală 
profesională, care va funcţiona în conformitate cu 
principiile aplicate conform acordurilor bilaterale, 
existente  inclusiv în Memorandumul de cooperare 
multilaterală între instituţiile participante, semnat 
în anul 2011. Reprezentanţii instituţiilor de formare 
judiciară, dar şi membrii SEE au susţinut propune-
rea lansării reţelei, care va contribui la o mai bună 
cooperare, schimb de informaţii, experienţă şi bu-
nele practici la educaţia juridică în domeniul anti-
corupţie. 

Un alt obiectiv prin-
cipal al conferinţei a fost 
dedicat activităţii centre-
lor naţionale de formare 
judiciară prin prisma rea-
lizării obiectivelor consa-
crate educaţiei, modului 
de selectare a subiectelor, 
mediului de activitate a 
formatorilor, formelor de 
învăţământ (cursuri, învă-
ţământ la distanţă, etc.), 
precum şi evaluării audien-
ţilor, formelor de estimare 
a rezultatelor de formare 
profesională, principalelor 
provocări care ne aşteaptă 
în viitorul apropiat. 

Luând cuvântul, dna Anastasia Pascari a declarat 
că INJ din Republicii Moldova susţine iniţiativa lansa-
tă de către RAI şi de către Institutul Naţional al Jus-
tiţiei din Bulgaria privind stabilirea unei reţele infor-
mative de formare judiciară sud-est europeană ca pe 
o reţea a instituţiilor de formare profesională pentru 
judecătorii şi procurorii din spaţiul nostru regional – 
cel al Europei de sud-est.

Un alt subiect care a trezit interesul a fost cel cu 
privire la redenumirea reţelei, iniţiativa venind din 
partea participanţilor de la Institutul Naţional al Ma-
gistraturii din România. După mai multe dezbateri, 
reţeaua a fost numită Reţeaua Regională de Formare 
Judiciară (RNJT).
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În aceeaşi zi, experţi NOR-
LAM susţineau în faţa unui grup de 
judecători moldoveni seminarul or-
ganizat în colaborare cu INJ „Dreptul 
la respectarea vieţii private şi fami-
liale. Protecţia dreptului la proprie-
tate. Probele şi mijloacele de probă. 
Aspecte practice ale unificării practi-
cii judiciare”.

Fundaţia Germană pentru 
Cooperare Juridică Internaţi-

onală (Fundaţia IRZ) este unul dintre cei mai activi 
parteneri externi care susţin transformările din siste-
mul judecătoresc al R. Moldova. IRZ colaborează cu 
Institutul Naţional al Justiţiei chiar de 
la începutul activităţii acestuia. Recent, 
Dr. Stefan Hülshörster, Director adjunct 
al Fundaţiei Germane pentru Coopera-
re Juridică Internaţională, conducătorul 
proiectelor pentru Ucraina, Moldova şi 
Belarus, aflându-se la Chişinău, a avut 
o întrevedere oficială cu conducerea 
Institutului Naţional al Justiţiei în ca-
drul căreia a fost semnat un nou Me-
morandum de colaborare. Din partea 
INJ, la semnarea Memorandumului au 
participat Anastasia Pascari, Director 
executiv, Gheorghe Creţu, Preşedinte-
le Consiliului, şi Eugenia Kistruga, şefa 
Secţiei formare formatori şi relaţii in-
ternaţionale. 

Fundaţia Germană pentru Coope-
rare Juridică Internaţională susţine ac-

21.06.2012

Dr. Stefan Hülshörster: „Noi considerăm că INJ 
este o academie a judecătorilor şi procurorilor”

tivitatea Institutului Naţional al Justiţiei chiar de la 
constituirea acestuia, ulterior manifestând o colabo-
rare sinceră şi concretă mai ales în domeniul instru-
irii judecătorilor şi procurorilor. Proiectele comune 
vor continua, inclusiv cele privind contenciosul ad-
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pe care ni le oferă tehnica de astăzi. O platformă de 
instruire la distanţă va contribui la crearea unei reţe-
le prin intermediul căreia mai ales magistraţii tineri 
vor face schimb de opinii, de experienţă şi, în felul 
acesta – îşi vor consolida şi convingerile de indepen-
denţă interioară. Aştept ziua în care vom lansa siste-
mul de învăţământ la distanţă. Deşi, tehnic, sistemul 
este unul destul de modest, el oricum oferă posibili-
tăţi destul de mari, dacă va fi utilizat efectiv.

Referitor la proiectul privind contenciosul admi-
nistrativ, am vorbit cu Mihai Poalelungi, Preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie, iar mai înainte – şi cu Oleg 

Efrim, ministrul Justiţiei. Am convingerea că, în sen-
sul consolidării statului de drept, lucrurile în R. Mol-
dova merg pe o cale corectă. Promovarea principiilor 
statului de drept este una din sarcinile pe care o are 
fundaţia IRZ şi, în acest scop, vă oferim cu plăcere 
sprijinul nostru”. 

În aceeaşi zi, Dr. Stefan Hülshörster, Director 
adjunct al Fundaţiei Germane pentru Cooperare 
Juridică Internaţională, a prezentat formatorilor 
şi audienţilor INJ lecţia deschisă „Este oare statul 
de drept o reţetă brevetată pentru întreaga lume? 
Promovarea principiilor statului de drept de către 
Fundaţia IRZ din însărcinarea Guvernului Federal al 
Germaniei” (vezi pag. 26).

ministrativ. IRZ a fost primul dintre partenerii externi 
care au reacţionat la doleanţele INJ de a diversifica 
modalităţile de instruire, una dintre ele fiind învăţă-
mântul la distanţă. În afară de experţi, IRZ a oferit şi 
o susţinere financiară la procurarea serverului nece-
sar sistemului de instruire la distanţă.

„Lucrul acesta a făcut şi mai productivă colabo-
rarea noastră. Cred că următoarele proiecte comune 
vor fi benefice atât pentru sistemul judecătoresc al 
R. Moldova, cât şi pentru întreaga noastră societate”, 
a menţionat Anastasia Pascari la ceremonia de sem-
nare a memorandumului.

Și Dr. Stefan Hül-
shörster s-a arătat 
mulţumit de rezulta-
tele colaborării cu INJ 
a fundaţiei pe care 
o reprezintă: „Noi 
avem o colaborare 
strânsă cu mai multe 
instituţii din R. Mol-
dova, dar INJ, pe care 
îl considerăm o aca-
demie a judecătorilor 
şi procurorilor, este 
pentru noi un parte-
ner deosebit, pentru 
că aici auditorii îşi 
consolidează convin-
gerile privind impor-
tanţa statului de drept. Aflându-mă la Chişinău, am 
vorbit în faţa mai multor reprezentanţi ai sistemului 
judecătoresc despre principiile statului de drept şi 
despre independenţa justiţiei. Există independenţa 
judecătorească externă, cea stipulată în legi, dar e 
necesară şi realizarea acestei independenţe în prac-
tică, ceea ce depinde de cât de independent poate fi 
un judecător sau un procuror, ca personalitate, în ce 
măsură independenţa sa interioară poate să se ape-
re de influenţele manifestate din exterior. Anume la 
consolidarea acestei independenţe interioare lucrăm 
noi cu dumneavoastră. 

Important este şi învăţământul la distanţă. Cred 
că e momentul să ne ajustăm la realităţile moderne 
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Conducerea INJ a avut o în-
trunire cu experţi ai Ministerului 

Federal de Interne al Austriei – Martin Steinlechner 
de la Institutul de Medicină Legală, Reinhard  Sch-
mid, şeful Departamentului ADN, şi J. Handler, ofiţer 
de legătură al poliţiei. 

Ei s-au aflat în R. Moldova pentru a-şi împărtăşi 
experienţa Minsiterului Federal de Interne al Austriei 
în domeniul laboratoarelor crimina-
listice, inclusiv ADN, dar, totodată, 
şi pentru a studia posibilitatea lan-
sării la Chişinău a laboratoarelor cri-
minalistice, inclusiv ADN. Utilizarea 
laboratoarelor criminalistice, dez-
voltarea laboratorului ADN a fost 
una din priorităţile incluse în planul 
privind liberalizarea regimului de 
vize pentru cetăţenii moldoveni. Ex-
perţii Uniunii Europene au cerut ca 
R. Moldova să-şi evalueze necesită-
ţile, inclusiv cele financiare, pentru 
crearea şi dotarea unor asemenea 
laboratoare. Oaspeţii au sosit  la INJ 
deoarece au considerat că este important şi punctul 
de vedere al mediului academic la acest capitol, mai 
ales că la INJ sunt instruiţi procurorii şi judecătorii, 
care trebuie să demonstreze o colaborare mai strân-
să cu poliţiştii.     

Anastasia Pascari, Director executiv al INJ, le-a 
vorbit oaspeţilor despre instruirea iniţială şi instru-
irea continuă în cadrul instituţiei. Dumneaei şi-a ex-
primat ideea că  INJ va include în planul său de învă-
ţământ pentru judecători şi procurori un seminar cu 

28.06.2012

O întrevedere cu experți austrieci 
în domeniul laboratoarelor criminalistice

tematica medicină legală. Referindu-se la laboratorul 
ADN, a subliniat necesitatea ca acesta să fie o insti-
tuţie independentă, să nu se supună nici Procuraturi, 
nici MAI, nici Ministerului Sănătăţii. 

La întrunire a participat şi Gheorghe Baciu, cava-
ler al Ordinului Gloria Muncii, membru al Academiei 
Balcanice de Medicină Legală, autor al mai multor 
cărţi, manuale şi monografii, formator INJ, fost direc-

tor, iar acum – colaborator al Centrului de Medicină 
Legală. Dumnealui a menţionat că R. Moldova nu are 
un laborator specializat AND. „Mulţi ani în urmă, pe 
când eram director al Centrului, umblam pe la mi-
nistere ca să le demonstrez că avem nevoie de un 
laborator specializat, necesar organelor de drept. 
Vreo 10-12 ani m-am ocupat de această problemă şi 
consider că laboratorul ADN trebuie să fie amplasat 
la Centrul de Medicină Legală. Acolo se fac majori-
tatea cercetărilor medico-criminalistice. Noi, medicii 

legali, colaborăm foarte 
bine cu poliţia, procuro-
rii, judecătorii. La Centru 
se află cei mai buni speci-
alişti, care au studiat ADN 
la Moscova sau Minsk”. 

Experţii s-au arătat 
mulţumiţi cum decurg 
discuţiile la Chişinău cu 
specialişti în domeniu şi 
au vorbit despre expe-
rienţa laboratorului lor, 
care se ocupă, preponde-
rent, cu stabilirea urme-
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Institutul Naţional al Justi-
ţiei a fost vizitat de o delegaţie 

oficială sosită din Tadjichistan. Din ea au făcut parte 
reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Curţii 
Supreme de Justiţie, ai altor instituţii de drept, ai so-
cietăţii civile şi UNICEF din această ţară asiatică. Timp 
de o săptămână, între 1 şi 7 iulie, oficialii tadjici au 
avut mai multe întrevederi cu omologii lor din Repu-
blica Moldova pentru a cunoaşte bunele practici din 
experienţa ţării noastre la capitolul justiţia juvenilă,  
cu scopul de a le promova în ţara lor.

La întrunire, din partea Institutului Naţional al 
Justiţiei au participat Veaceslav Didâc, locţiitorul di-
rectorului INJ, Viorica Puica, şefa Direcţiei instruire 
şi cercetare, Vladimir Holban, şeful Secţiei instruire 
iniţială, şi Gheorghe Budeanu, şeful Secţiei abilităţi 
non-juridice, relaţii cu publicul şi editări. 

Veaceslav Didâc le-a vorbit oaspeţilor despre 
rolul şi activitatea INJ în procesul de reformare a 
sistemului juridic din R. Mol-
dova, după care s-a oprit mai 
detaliat la instruirea procurori-
lor şi judecătorilor în domeniul 
justiţiei juvenile. Dumnealui 
le-a explicat că în R. Moldova 
de investigarea cazurilor cu im-
plicarea copiilor se ocupă acum 
procurorii, 73 dintre care au fost 
desemnaţi şi specializaţi în cau-
ze cu participarea infractorilor 

04.07.2012

Justiția juvenilă din R. Moldova – exemplu pentru tadjici 

minori. În 2010, INJ a organizat un seminar de trei 
zile cu tema „Procurorul şi judecătorul în sistemul 
justiţiei juvenile”, la care au participat 78 de judecă-
tori şi procurori. În 2011, INJ, în colaborare cu UNI-
CEF şi Ambasada  Suediei, a desfăşurat  trei semi-
nare de instruire a procurorilor în domeniul justiţiei 
juvenile. În anul curent INJ a pregătit şi formatori 
în domeniul dat, iar pentru judecători a organizat 
două seminare privind aspectele psihologice ale in-
terogării minorilor care au fost martori sau victime 
ale crimelor. 

Viorica Puica a menţionat că, analizând răspun-
surile unei anchete difuzate recent de INJ, mai mult 
de 25 de procurori şi judecători solicită o instruire 
suplimentară la capitolul justiţia juvenilă. 

Menţionăm că, în ultimii ani, Republica Moldova 
demonstrează anumite progrese în domeniul justiţi-
ei juvenile, pentru care fapt biroul regional UNICEF o 
recomandă drept ţară-model în Europa de Est.

lor la locul comiterii crimei. Bunăoară, laboratorul 
pe care îl reprezintă ei colectează anual peste 12 mii 
de urme, iar baza de date conţine informaţii despre 
15 mii de suspecţi. 

Reinhard Schmid a menţionat: „Important este 
nu locul unde va fi amplasat laboratorul, ci faptul 
ca acesta să se afle sub autoritatea unei organizaţii 
non profit. Al nostru este în cadrul Institutului de 

Medicină Legală, care colaborează strâns cu autori-
tăţile poliţieneşti şi cele din justiţie. Dacă o să aveţi 
o legislaţie bună, şi laboratorul va funcţiona efici-
ent. Trebuie să folosiţi experienţa creării legislaţiei 
respective din ţările Uniunii Europene, să alcătuiţi 
o bază de date eficienţă, deoarece există posibilita-
tea ca, în viitor, să faceţi schimb de date cu alte ţări 
europene”. 
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Răspunzând invitaţiei Ana-
stasiei Pascari, Director executiv, 
Ambasadorul Republicii Turcia la 

Chişinău, Mehmet Selim Kartal, a făcut o vizită la In-
stitutul Naţional al Justiţiei. În cadrul dialogului la care 
au mai participat Veaceslav Didâc, director adjunct, şi 
Eugenia Kistruga, şefa Secţiei formare formatori şi rela-
ţii internaţionale, dna Pascari i-a vorbit oaspetelui des-
pre activitatea Institutului Naţional al Justiţiei şi rolul 
acestuia în transformările care au loc astăzi în sistemul 
justiţiei din R. Moldova. 

Scopul întrevederii a fost de a stabili relaţii de co-
laborare între Institutul Naţional al Justiţiei şi Acade-
mia de Justiţie din Turcia, unde, pe 7 şi 8 iunie curent, 
Anastasia Pascari a participat  la un simpozion inter-
naţional cu genericul „Combaterea violenţei şi elimi-
narea torturii împotriva femeilor”. Directorul executiv 
al INJ a menţionat că Academia de Justiţie a Turciei 
a dat dovadă de o excelentă organizare a simpozio-
nului, la care au participat reprezentanţi din 120 de 
ţări. Academia dispune de cadre didactice foarte bine 
pregătite, ceea ce a sugerat o colaborare între aceste 
două instituţii. „Republica  Moldova are legături foarte 
strânse cu Republica Turcia. Am rămas plăcut surprin-
să de cele realizate de Academia de Justiţie din ţara 
Dumneavoastră. Specialiştii ei, foarte calificaţi, ar pu-
tea fi invitaţi pentru a susţine instruirea procurorilor 
şi judecătorilor din R. Moldova, mai ales ţinând cont 
de situaţia din UTA „Gagauz-Yeri”. Nu toţi angajaţii în 
sistemul justiţiei din regiunea găgăuză posedă limba 
română şi atunci când INJ organizează seminare apa-
re problema limbii de instruire. Activitatea de bază a 
INJ este instruirea continuă a tuturor categoriilor de 
angajaţi în sistemul justiţiei şi dorim ca cei din zona de 
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Conducerea INJ a avut o întrevedere 
cu Ambasadorul Turciei la Chişinău

sud a republicii să nu fie neglijaţi. Bunăoară, în anul 
curent vom admite la formarea iniţială 15 candidaţi 
la funcţia de judecător şi 25 de candidaţi la funcţia de 
procuror. Din cele 25 de locuri la funcţia de procuror, 5 
sunt rezervate pentru persoane din autonomia găgă-
uză. În acest an le vom permite să susţină examenele 
în limba rusă, dar studiile le vor face în limba română. 
Concomitent, căutăm posibilităţi să organizăm pentru 
audienţii noştri alolingvi cursuri de studiere a limbii 
române. În plus, ne-am gândit ca audienţii  alolingvi 
să facă stagiul de practică în localităţile în care se vor-
beşte limba română. În cazul în care reuşeşte această 
încercare a noastră, ne gândim ca, la anul, prin inter-
mediul Procuraturii Generale, să selectăm un grup 
mai mare din autonomia găgăuză, candidaţi care vor 

susţine deja examenele în limba română”, a 
spus dna Pascari.   

Sigur, s-a vorbit despre planuri de perspec-
tivă , căci audienţii sosiţi din sudul republicii 
vor avea nevoie, bunăoară, şi de cazare într-un 
hotel, pe care INJ încă nu-l are. 

Ambasadorul Mehmet Selim Kartal a men-
ţionat că o activitate corectă a sistemului judi-
ciar are nevoie de cadre bine instruite şi bine 
educate. În acest sens, dumnealui crede că 
Academia de Justiţie din Turcia îşi va trimite 
reprezentanţii la Chişinău pentru a discuta cu 
administraţia INJ care ar fi modalităţile de co-
laborare între aceste două instituţii. Totodată, 
dumnealui s-a arătat deschis spre stabilirea 
unor relaţii de colaborare cu INJ, sugerând o 
posibilă susţinere a acestuia din partea agenţi-
ei turce de colaborare şi dezvoltare NIKA. 
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La 9 aprilie curent, Institu-
tul Naţional al Justiţiei a mar-
cat festivitatea organizată cu 

prilejul finalizării oficiale a studiilor și înmânarea 
atestatelor absolvenţilor celei de-a patra promoţii a 
instituţiei – candidaţi la funcţiile de judecător și de 
procuror. 

Evenimentul a fost onorat de prezenţa Președintelui 
Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, Procurorului Ge-
neral, Valeriu Zubco, Președintelui-interimar al Curţii Supre-
me de Justiţie, Constantin Gurschi, Președintelui-interimar 
al Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochii, 
viceministrului Justiţiei, Vladimir Grosu, Președintelui Con-
siliului INJ, Gheorghe Creţu, de formatori ai INJ și alte perso-
nalităţi care nu au ezitat de a-și împărtăși sincerele felicitări 
celor care au ales să urmeze una dintre aceste profesii cu o 
responsabilitate majoră în societate. 

„Urmează să parcurgeţi calea ce ţine de cariera în jurispru-
denţă, atât în calitate de judecător, cât şi de procuror. Să ştiţi 
că aţi ales profesii nobile, care sunt mult stimate în societate, 
şi totuşi prin asta vă asumaţi o povară”, a menţionat în cu-
vântul de inaugurare a evenimentului în cauză Președintele 
Consiliului INJ, Gheorghe Creţu, dorindu-le proaspeţilor ab-
solvenţi succese și performanţe în atingerea potenţialului 
profesional la care aspiră. 

Semnificația acestui eveniment este evidenţiată și prin 
prisma procesului de realizare a Strategiei de reformă a sec-
torului justiției pentru anii 2011-2016. „Finisarea studiilor 
este marcată şi de faptul că justiția în Republica Moldova se 
află într-un moment destul de important în ceea ce priveşte 
dezvoltarea sistemului judiciar şi aducerea lui în concordanță 
cu standardele europene…  Astfel, obiectivele majore ale re-
formei justiției sunt actuale şi pentru Institutul Național al 
Justiției, deoarece formarea profesională a judecătorilor şi pro-
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curorilor constituie garanția independenței şi imparțialității 
în exercitarea funcției, iar responsabilitatea pentru formarea 
inițială şi continuă a judecătorilor şi procurorilor revine Insti-
tutului Național al Justiției”, a menţionat în discursul său, 
Anastasia Pascari, Directorul executiv al INJ.

Absolvirea Institutului Naţional al Justiţiei este o nouă 
etapă în activitatea profesională a candidaţilor la funcţiile 
de judecător și de procuror, de altfel esențială și pentru so-
cietate. Completarea funcţiilor de judecător și procuror cu 
absolvenţii INJ influenţează pozitiv rezultatele activităţii In-
stitutului în formarea și educarea viitorului corp de judecă-
tori și procurori. Și nu este doar o datorie a acestei Instituții. 
Mai mult - este o îndatorire pe care absolvenţii au ales-o cu 
18 luni în urmă. 

„Cu o deosebită mândrie doresc să menționez că 
absolvenții noştri, care, astăzi, pleacă din cadrul Institutului 
Național al Justiției, pe parcursul studiilor au dat dovadă de 
cunoştințe bune la toate disciplinele incluse în programul de 
învățămînt, de responsabilitate şi cumsecădenie” a menţionat 
Anastasia Pascari. 

Stabilirea priorităţilor de activitate a Institutului Naţio-
nal al Justiţiei se datorează nemijlocit și relaţiilor de coor-
donare cu alte instituţii de stat. În acest context, Anastasia 
Pascari a apreciat înalt colaborarea Institutului cu Consiliul 
Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, 
Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura 
Generală, instanţele judecătorești și alte instituţii ale statu-

lui, exprimându-și recunoștinţa pentru 
susținerea priorităţilor de activitate ale 
acestei instituţii, bazată pe o atitudine 
constructivă în vederea asigurării unui 
proces de instruire eficient. 

De asemenea, dumneaei și-a expri-
mat gratitudinea faţă de membrii Consi-
liului INJ, care, implicându-se activ în viaţa 
Institutului, au intervenit de fiecare dată 
cu promptitudine, potrivit competenţe-
lor, întru asigurarea unei formări iniţiale la 
un înalt nivel.

Succesul obţinut de audienţii INJ se 
datorează și formatorilor din cadrul aces-
tei instituţii, cu o înaltă pregătire didacti-
că, practicieni cu o experienţă avansată 
în domeniu, care și-au adus aportul la 
punerea unei temelii forte de instruire 

FORMAReA INIŢIALĂ

o nouă promoţiE a inj
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a candidaţilor la funcţiile de judecător și de procuror prin 
ghidarea bunelor practici de înfăptuire a actului justiției, de 
respectare a supremației legii, de onorare a atribuțiilor și 
sarcinilor acestor profesii. 

Pe parcursul studiilor de formare iniţială, au dat dovadă 
de cunoștințe profunde și responsabilitate deosebită Negru 
Alexandru, Grosu Victoria, Dașchevici Lilia, Cauia Alina, Cio-
banu Natalia, Lealin Iuri și alții.

„Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să manifeste o sti-
mă deosebită faţă de cetăţeni, faţă de acele doleanţe pe care 
le aşteaptă societatea de la noi, ca persoane care înfăptuim 
justiţia....Sunt încrezut că aveţi o pregătire suficientă pentru a 
face faţă tuturor încercărilor care vor sta în faţa fiecărui din-
tre dumneavoastră”, a afirmat în cuvântul de salut Nichifor 
Corochii, Președintele interimar al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

„De astăzi, porniți o altă cale de activitate profesională, 
care, recunosc, va fi plină de greutăţi. Va fi plină de provocări, 
de tentaţii. Dar voi împreună trebuie să 
daţi dovadă de caracter, să rezistaţi la 
toate acele provocări şi tentaţii care vor 
exista. Şi numai prin disciplina dumnea-
voastră, prin corectitudine şi obiectivitate 
veţi putea să înfrângeţi, să depăşiţi aceste 
greutăţi”, a subliniat în discursul său Va-
leriu Zubco, Procurorul General. 

„De funcţionarea justiţiei depinde ab-
solut tot ce se întâmplă în această ţară. Nu 
va exista niciodată dezvoltare, progres şi 
bunăstare, dacă nu va funcţiona justiţia. 
Dumneavoastră, în calitate de judecători 
şi procurori, veţi fi cei care nemijlocit veţi 
înfăptui justiţia. De modul cum vă veţi în-
deplini obligaţiunile de serviciu depinde 
soarta oamenilor, soarta ţării noastre”, a 
afirmat Alexandru Tănase, Președintele 
Curţii Constituţionale. 

Cu un cuvânt de felicitare pentru 
absolvenţii Institutului a venit și Președintele interimar al 
Curţii Supreme de Justiţie, Constantin Gurschii, care a ac-
centuat importanţa studiilor în cadrul Institutului Naţional 
al Justiţiei în vederea consolidării cunoștinţelor pentru acei 
care urmează să îmbrăţișeze una dintre aceste profesii, 
precum și aspectele care trebuie menţinute în continuu 
în atingerea succesului și performanţei în această carieră, 
menţionând despre comportamentul etic și atitudinea faţă 
de oameni atât a judecătorului, cât și a procurorului. 

„Într-adevăr, păşiţi într-o nouă ipostază, o nouă filă se 
deschide în istoria dumneavoastră profesională”, a menţio-
nat viceministrul Justiţiei, Vladimir Grosu. „Este un exerciţiu 
pe care trebuie să-l parcurgi în fiecare zi. Să te numeşti jurist 
adevărat înseamnă să faci formare continuă în fiecare zi”, a 
specificat dumnealui. 

Cu un cuvânt de felicitare a venit și absolventul celei 
dintâi promoţii a Institutului Naţional al Justiţiei, Adrian 
Cerbu, care în prezent deţine funcţia de judecător la Ju-
decătoria Bălţi. „Consider că această zi în viaţa actualilor 
absolvenţi ai INJ este una extrem de importantă datorită 
impactului determinant pentru viitoarea carieră juridică a 
acestora, precum a fost şi pentru noi anterior”, a menţionat 
dumnealui, aducînd mulţumiri celor care au contribuit la 

crearea și afirmarea acestei instituţii, atât din interiorul 
ţării, cât și din exterior, ca instituţie publică de pregătire 
iniţială și continuă a judecătorilor și procurorilor. „Suntem 
profund recunoscători Institutului Naţional al Justiţiei pentru 
şansa reală echitabilă ce ne-a fost acordată de a ne realiza 
profesional în domeniul ales. În lipsa acestui mechanism, o 
bună parte dintre noi nu aveam cum să ajungem, într-un 
termen rezonabil, în acea calitate profesională care ne aflăm 
astăzi”, a adăugat dumnealui. 

Alina Cauia, candidat la funcţia de procuror, și Alexan-
dru Negru, candidat la funcţia de judecător, au apreciat în 
discursurile lor importanța acestui eveniment, exprimând 
omagii și gratitudini conducerii Institutului Naţional al Jus-
tiţiei, partenerilor naţionali, membrilor Consiliului INJ, for-
matorilor INJ, conducătorilor stagiilor de practică, precum 
și întregului personal al Institutului care au depus eforturi în 
vederea creării unor condiţii optime, a unui proces de stu-
diu corespunzător celor mai înalte standarde. 

„Iate-ne ajunşi la o etapă când trebuie să ne apreciem 
rezultatele de studii în cadrul INJ. A fost o perioadă foarte im-
portantă, o experienţă de viaţă, cu o realizare pentru fiecare 
dintre noi. Am avut diferite obstacole, provocări pe parcursul 
unui an şi jumătate. Însă acestea nicidecum nu ne-au stins din 
elanul şi dorinţa de a deveni procurori sau judecători. Mai mult 
decât atât – ne-au demonstrat o dată în plus importanţa şi co-
rectitudinea alegerii pe care am făcut-o cu 18 luni în urmă”, a 
menţionat Alina Cauia. 

„În cadrul acestui proces, fiecare dintre noi a acumulat cu-
noştinţele necesare înţelegerii şi profesării funcţiei onorabile 
de judecător sau de procuror”, a menţionat Alexandru Negru. 
„Să ne ajute Dumnezeu să suportăm povara pe care ne-am 
ales-o!”. 

Până în prezent, 127 audienţi au absolvit Institutul Na-
ţional al Justiţiei, dintre care 38 – candidaţi la funcţia de 
judecător și 89 – candidaţi la funcţia de procuror. Numi-
rea în funcţie a absolvenţilor INJ denotă o consolidare  a 
justiţiei naţionale. Astfel, 100 de absolvenţi ai Institutului 
au fost numiţi în funcţie, 23 – în funcţia de judecător și 
77 – în funcţia de procuror, ceea ce contribuie la atingerea 
unor rezultate bune la înfăptuirea unei justiţii eficiente și 
transparente. 
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vom îmbina raţional 
teoria cu practica

Lilia Dașchevici,
candidată la funcția 
de judecător

1. Ziua de 9 aprilie 2012 a fost pentru noi una cu 
rezonanță deosebită – am finisat studiile și ni s-au în-
mânat atestatele de absolvire a Institutului Național 
al Justiției. Un impact deosebit asupra noastră a avut 
alocuțiunea domnului Nichifor Corochi, Președinte inte-
rimar al Consiliului Superior al Magistraturii. Dumnealui 
ne-a îndemnat să nu uităm de doleanțele cetățenilor, să 
știm a apăra drepturile și libertățile lor. Dacă instruirea 
noastră a fost un succes, aceasta s-a întâmplat, în pri-
mul rând, datorită formatorilor și personalului INJ, care 
au un înalt nivel de pregătire profesională, practicieni 
cu o experiență foarte bună. INJ a fost ca o trambulina 
în cariera pe care ne-am ales-o. Aici ne-au fost puse și 
bazele unui comportament civilizat în societate, am în-
văţat să tindem mereu spre perfecționare, să aplicăm 

legea corect și să îmbinăm rațional teoria cu practica. 
Profesorii care ne-au marcat au fost doamna Anastasia 
Pascari, care dă dovadă de un spirit analitic profund și 
de fiecare dată aduce exemple elocvente concrete. Me-
rită o floare și Dumitru Visternicean pentru abilitățile 
sale de a îmbina cunoștințele profunde cu practicile, 
cunoașterea legii și aplicarea ei. Dumnealui are o tac-
tică deosebită de predare – îl lăsa pe fiecare să-și ex-
pună opinia pe marginea unor anumite subiecte, după 
care își expune opinia sa, ca profesor. Cristina Malai 
ne-a educat comportamentul judecătorului, de care 
trebuie să dăm dovadă nu numai în cadrul instituției, 
dar și în societate. Imaginea dumneaei ne va fi ca o 
emblemă atunci când vom aplica în practică principi-
ile imparțialității, independenții, neutralității sau când 
vom vorbi de conflictele de interese. Iar Vladimir Hol-
ban, procuror detașat de la Procuratura Generală, ne-a 
fost un bun îndrumător. O remarcă aparte merită și 
Valeria Șterbeț, mai ales în cazul în care vorbim des-
pre structura sistemului de justiție. Iar doamna Raisa 
Botezatu, la capitolul jurisprudența Curții Supreme de 
Justiție, ne-a captivat mereu cu exemple concrete. Cred 
că mulți colegi de-ai mei vor plagia dorința dumneaei  
de perfecționare…  

2. Suntem în a cincea lună după absolvire și îmi păs-
trez speranța că degrabă voi participa la un concurs de 
angajare, deși realitatea îmi sugerează gânduri pesimiste.  
În legea privind INJ se spune că noi trebuie să ne anga-
jăm în decurs de trei ani, în caz contrar vom fi supuși unui 
examen general la Consiliul Superior al Magistraturii, ca 
și cei care n-au studii la INJ, dar au un stagiu de cinci ani...  
Decizia Curții Constituționale pe marginea acestui fapt 
nu este destul de clară: dacă, totuși, nu reușim să ne an-
gajăm timp de trei ani, vom mai susține un examen sau 
nu? Dar accept părerea că judecătorii trebuie atestați o 
dată la trei ani, altfel te paște microbul degradării... Fi-
ecare dintre noi e conștient că trebuie să fim în pas cu 
toate schimbările și eu, conștientizând acest lucru, merg 
în continuare la conducătorul meu de practică și întoc-
mesc proiecte de hotărâri. Așteptăm, sperăm, mai ales 
că, în ultima vreme, se  vorbește foarte mult nu numai 
despre profesionalismul și corectitudinea judecători-
lor, dar și despre majorarea salariului acestora, pentru 
a urgenta transformările în sistem, dar și pentru a trata 
acest sistem de microbul corupţiei. Aplaud propunerea 
Curţii Supreme de Justiţie în care se spune că, pentru a 
funcţiona conform standardelor civilizate, un judecător 
începător trebuie să aibă un salariu de 10500 lei. Dar cu-
noscând cele ce se întâmplă în R. Moldova, cred că așa 
ceva e imposibil. 

abSolvEnţii 2012: 
inj a foSt ca o trambulină 

în cariEra pE carE nE-am alES-o

La 9 aprilie 2012, Institutul Naţional al 
Justiţiei a avut o nouă promoţie de ab-
solvenţi. În iulie, i-am contactat pe câţiva 
dintre aceştia şi am discutat cu ei despre 
1. cum apreciază studiile la INJ şi 2. care 
sunt şansele lor de angajare în câmpul 
muncii. Absolvenţii cu care am discutat 
s-au dovedit a fi oameni deschişi, cu carac-
ter, care ştiu a pune pe balanţă realităţile 
din societatea noastră. Iată ce au vrut ei 
să ne spună.  
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inJ a reuŞit să menţină între 
noi echilibrul psihologic 

Alina Cauia,
candidat la funcția 
de procuror

                 
1. Pentru mine, studiile la INJ au fost și o importantă 

experiență de viață, căci, pe lângă cunoștințele pe care 
le-am obținut, am căpătat și multe abilități practice, 
cum ar fi, de exemplu, rezistența psihologică. Am înțeles 
ce înseamnă concurența, căci am avut colegi foarte 
pregătiți și, concurând cu ei, a trebuit să mă mobilizez 
și mai mult. Este o realizare profesională. Deși am venit 
cu o bază teoretică de la facultate, aici mi-a plăcut că 
lecțiile teoretice le-am făcut cu practicieni. Ceea ce scrie 
în carte sau în lege e una, dar când vine un practician și 
îți lămurește cum se procedează în practică, e cu totul 
altceva, pătrunzi mai bine în esența teoriei. La universi-
tate am obținut cunoștințe teoretice foarte bune, dar ele 

r. moldova ar  trebui să preia 
exemplul româniei

Iurie Lealin,
candidat la funcția 
de procuror

1. Adevărul e că la Institutul Național al Justiției am 
avut norocul de foarte buni profesori, care aici sunt cu-
noscuţi ca formatori – specialiști vestiți în diferite dome-
nii din sistemul justiției. Ei ne-au ajutat să ne descurcăm 
într-o avalanșă prea mare, cred eu, de informații, mai ales 
în primul semestru de studii. Institutul pregătește pro-
curori și judecători și-i normal să-și concentreze activi-

tatea în această direcție. Totuși, uneori am fost nevoit să 
memorizez unele norme pe de rost, ceea ce mi se pare 
incorect, deoarece normele se schimbă permanent. 

2. Referitor la angajare după absolvirea Institutului, 
voi menționa că în 2012 suntem martorii unui precedent: 
au trecut déjà câteva luni de la absolvire, dar nu a fost 
scos la concurs nici un loc de angajare în instanțele din 
Chișinău. În acest context nu sunt întru totul de acord cu 
politica Procuraturii Generale, care, astfel, îi lasă pe cei 
mai buni absolvenți ai INJ, care doresc să-și facă o carieră 
în capitală, fără locuri de muncă. Paradoxul situației este 
că acei care au absolvit cu note mai rele se angajează, iar 
cei mai buni așteaptă, aflându-se într-o stare de incerti-
tudine de lungă durată. Nu înțeleg de ce se creează ase-
menea împrejurări în care cei mai buni trebuie să aștepte 
sau să rămână în afara sistemului. Probabil, R. Moldova 
ar trebui să preia exemplul României sau al altor țări ci-
vilizate. Bunăoară, în România există Institutul Național 
al Magistraturii, absolvenții căruia continuă să primească 
bursa și după absolvire, până la angajare. E un fel de sa-
lariu pentru lunile în care stai în așteptare. În cazul dat, 
statul va avea grijă ca absolvenții Institutului Național al 
Justiției să fie angajați cât mai repede, ca să nu irosească 
banii fără rost.  

au fost completate la seminarele de la INJ cu prelegeri și 
exemple practice prezentate de procurori care lucrează 
în sistem de ani de zile. Cred că și în justiție poate fi folo-
sit proverbul „Practica bate gramatica”, pentru că deseori 
teoria se bate cap în cap cu practica și important a fost să 
ni se explice de ce se întâmplă așa. Multe lucruri pe care 
nu le înțelegeam prin teorie, le-am priceput cu ajutorul 
unor exemple practice. De fapt, și teoria ni s-a predat la 
o altă treaptă, superioară celei universitare, chiar dacă 
mulți colegi de-ai mei consideră că la acest capitol am 
fost forțați prea tare. Faptul că am ajuns cu bine la ab-
solvire și astăzi suntem mulțumiți îl datorăm și formato-
rilor, care ne-au convins că ziua nu trebuie s-o trăiești în 
zadar, dar și administrației INJ, care ne-a susținut foarte 
mult ca să trecem bariera psihologică, convingându-ne 
că, deși noi, audienții, suntem concurenți, nu trebuie să 
uităm că suntem și colegi în același timp. Ni se spunea 
mereu:„Evitați certurile și respectați-vă unul pe altul”. 
Chiar mi-a plăcut acest lucru și mulțumesc administrației 
INJ pentru faptul că a reușit să mențină între noi echili-
brul psihologic. 

2. După 9 aprilie, am avut ocazia să mai stau puțin 
pe lângă casă. Mi-am ajutat părinții, căci, dacă intru în 
sistem, n-o să mai am timp, atunci chiar și problemele 
familiei vor trece pe planul doi, căci va trebui să mă dedic 
întru totul profesiunii mele.  

Baștina mea e satul Slobozia Dușca din raionul Criu-
leni, dar locuiesc în capitală. Să vedem ce locuri vacante 
ni se vor propune, dar știu că raionul meu nu scoate nici 
unul la concurs. Totuși, atâta timp cât vor fi locuri libe-
re în Chișinău, ne-am înțeles cu colegii să mai așteptăm. 
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Chiar azi suntem invitați la ședința Consiliului Superior al 
Procurorilor. N-au uitat de noi, mereu ne contactează și 
ne anunță despre noile concursuri. Cred că azi o să dis-
cutăm mai la concret. Recunosc, noi, cei cu media mai 
mare, ne permitem să alegem, putem să mai așteptăm, 
dar nu mai târziu de următoarea promoție a INJ. Nu are 
rost să stai pentru a participa apoi la concurs cu următo-
rii absolvenți ai INJ, care pot să aibă note mai bune de-
cât tine. Anul trecut au fost 30 de absolvenți și toți s-au 
angajat până la absolvirea noastră. În 2012 am absolvit 
doar zece candidați la funcția de procuror și lucrul acesta 

ne face să fim mai mult decât siguri că ne vom angaja 
până la promoția a cincea a INJ. Totuși, în fiecare zi merg 
la Procuratura sectorului Râșcani, unde am făcut practi-
ca, și mă consult cu procurorii de acolo, le mai ajut, mai 
citesc teorie, mă informez cu cele ce se întâmplă în ca-
drul sistemului. Asta e important, căci tot timpul am fost 
în dinamica vieții și acum, dacă te lași până la angajare, 
riști să fii aruncat de pe carosabil. Merg câteva ore bune 
pe zi la Procuratură. E important, în primul rând, pentru 
menținerea calificării mele. 

să rămâi la chiŞinău 
nu e o ambiţie...  

Eugeniu Novac,
candidat la funcția 
de procuror

1. O spun cu mândrie că mie și colegilor mei ne-au 
deschis porţile în sistemul de justiţie reprezentanţii de 
elită ai acestuia, formatori la INJ – președinți de curți, ju-
decători la Curtea Supremă de Justiție, șefi de secții la 
Procuratura Generală… Totuși, susţin părerea colegilor 
mei că în primul semestru de studii am avut de furcă cu 
un volum de informație prea mare la dreptul civil, proce-
sul civil, procesul penal... Consider că, fiind toți licențiați 
în drept, nu trebuia să mai trecem încă o dată printr-un 
volum atât de mare de informație, ceea ce a fost prea 
stresant. Singura soluție ca să stăpânești situația era să 
înveţi pe de rost. Următorul semestru a fost mult mai 
productiv pentru noi, am avut discipline care trebuiau 
studiate conform specialității. Noi, procurorii – cu ale 
noastre: participarea în instanțe, conducerea urmăririi 
penale, calificarea infracțiunilor... Consider că e necesar 
un număr mai mare de ore, repartizat pe categoriile de 
infracțiuni. Solicităm, bunăoară, de la Procuratura Ge-
nerală o statistică a infracţiunilor, ca să vedem pe care 
dintre ele se instrumentează cele mai multe dosare, ca să 

ne pregătim mai bine de ceea cu ce o să ne ciocnim în re-
alitate. Probabil, la acest capitol se mizează pe stagiul de 
practică, acesta fiind, într-adevăr, unul bine pus la punct 
de către INJ. 

2. O spun sincer că, după absolvirea INJ am vrut să 
merg la Procuratura din Dubăsari, dislocată în satul Us-
tia, dar când am calculat câte cheltuieli am de făcut pe 
drum sau pentru închirierea unei locuinţe, am renunțat, 
deoarece nu-mi rămânea nimic din salariu. Cine propu-
ne aceste locuri ar trebui să înțeleagă de ce absolvenții 
INJ nu le acceptă. Ei nu le acceptă din ambiţia de a ră-
mâne la Chișinău, ci din simplul motiv că salariul pe care 
îl primești nu acoperă cheltuielile. Să faci naveta într-un 
raion apropiat de Chișinău e greu. Iar acolo nimeni nu-ți 
garantează o locuință. Mai e și altceva: fiind chișinău-
ian, ai în capitală niște relaţii, niște cunoștințe și cum să 
le lași? Nimeni nu se gândește la asta, dar toţi cred că 
cei care refuză să meargă în raion sunt niște capricioși. 
De ce nimeni nu spune: uite, pleci în raion, îți dăm o 
primă de 30 mii de lei ca să-ți asiguri locul de trai. Ar fi 
altceva. Am făcut practica în procuraturi și știm care-i 
situația acolo, este un volum de lucru foarte mare. Eu 
și acum merg la locul meu de practică, unde mai fac un 
rechizitoriu, studiez un dosar, materiale de refuz. Vreau 
să fiu în pas cu realitatea din sistem, să mă aflu în mese-
rie. De două-trei ori pe săptămână, cu permisiunea șe-
fului, merg la instituţia unde am avut un stagiu de prac-
tică. Din cauza volumului mare de lucru și a unui salariu 
foarte mic, mulţi procurori cedează, ceea ce înseamnă 
că locuri vacante apar. În anul curent am fost doar zece 
absolvenți. În Chișinău avem cinci procuraturi, câte doi 
la o procuratură, și cred că noi déjà trebuia să lucrăm, 
căci este foarte mult de lucru acolo. Colegilor care au 
absolvit cu un an înaintea noastră, când s-au angajat, li 
s-a dat din start câte 50-60 de dosare. Se insistă, totuși, 
ca noi să mergem în raion. Dar cum să te duci, dacă știi 
că o să primești doar 3.200 de lei pe lună? 
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eu voi merge în raion

Sergiu Caraman,
candidat la funcția 
de judecător

1. Instruirea inițială în cadrul INJ mi s-a părut com-
plicată și chiar stresantă, uneori. Probabil, m-a făcut să 
cred așa cele vreo 30 de examene pe care a trebuit să 
le susținem pe parcursul perioadei de studiu. E prea 
mult… Ar trebui de gândit o procedură de examinare a 
cunoștințelor audienților la etapa finală a studiilor. Me-
dia să fie cea de la ultima examinare, examinare care ar 
include și întocmirea unui act procesual – o încheiere 
sau o hotărâre pe un dosar concret. 

Știu că unii judecători, vorbind de bursa noastră, spun 
că primim bani, deși nu facem nimic, iar ei lucrează foar-
te mult, dar primesc puţin. Totuși, nu numai lucrul aces-
ta mă face să propun ca, îndată după admitere, audienții 
INJ să fie numiți, în paralel, în funcție de referenți ai unor 
judecători din cadrul judecătoriilor din Chișinău. Pe par-
cursul studiilor, adică timp de un an și jumătate, în prima 
jumătate a zilei să facem cursuri la Institut, iar în a doua 

consiliul superior 
al magistraturii ar trebui să 
stea cu ochii pe absolvenţii inJ

Victoria Grosu, 
candidat la funcția 
de judecător

1. La INJ am fost admisă după obținerea diplomei 
de licență. Totuși, această instituţie mi-a fost ca o a doua 
treaptă în desăvârșirea cunoștinţelor mele teoretice, dar 
și în dobândirea unor aptitudini practice. În special, aș 

menționa stagiul de practică pe care l-am susținut la 
Judecătoria sectorului Râșcani din capitală. Sunt foarte 
mulțumită, deoarece am avut parte de un conducător de 
practică foarte bun. Mă considera drept un coleg de-al 
său, mă respecta, ținea cont și de viziunile mele asupra 
unei sau altei situații. Menţionez că la INJ ne-a instruit 
un colectiv excelent de formatori – oameni cunoscuți 
și respectați în sistemul judiciar. Le-aș sugera, totuși, o 
idee: în fiecare zi aveam de studiat câte șase ore la rând. 
Ar fi normal ca, după ora 11.00, audienții să aibă o recrea-
ţie mai mare, cu posibilitatea să ia masa. E tocmai timpul 
când toţi se gândesc la asta...  

2. Ținând cont de practica anilor trecuți, știu că noi, 
candidații la funcția de judecător, trebuie să așteptăm mai 
mult până vom fi angajaţi. În sistemul judecătoresc fluctuația 
cadrelor e mai mică. Între timp, mai practic jurisprudența, 
merg la conducătorul stagiului de practică, unde întocmesc 
unele proiecte de hotărâri. Dacă va dura, cred că am să mă 
angajez undeva, poate chiar în sectorul privat. Un lucru aș 
vrea să-l subliniez: Consiliul Superior al Magistraturii, ca or-
gan de autoadministrare a puterii judecătorești, ar trebui să 
stea cu ochii pe absolvenţii INJ, demonstrând interesul că 
vrea să-i promoveze cât mai repede.  

jumătate – să mergem în judecătorii, unde să exercităm 
funcția de referenți ai judecătorilor, să întocmim acte pro-
cesuale. A doua activitate va fi considerată drept stagiu de 
practică. Dacă adunăm numărul de ore în după amiezile 
zilelor din perioada de învățământ, obținem chiar mai 
mult decât șase luni de stagiu de practică. Consider că un 
asemenea învățământ ar fi mai rațional, mai efectiv. În re-
zultatul activității în funcția de referent, fiecare absolvent 
al INJ va ști să întocmească foarte bine acte procesuale, 
ceea ce constituie activitatea de bază a unui judecător – să 
poată aprecia anumite fapte și situații, ca să întocmească 
corect actul procesual, fie acesta o încheiere, o hotărâre 
sau o sentință. Oamenii apreciază activitatea unui judecă-
tor doar atunci când înțeleg motivația deciziilor acestuia. 

2. Angajarea după studii este o problemă a absol-
venților. Consiliul Superior al Magistraturii și-a demonstrat 
pe parcurs dorința sa de a ne încadra în câmpul muncii pe 
toți absolvenții INJ candidați la funcția de judecător. CSM 
a adunat toți absolvenții INJ de mai multe ori și de fiecare 
dată le-a propus numărul necesar de funcții. Din păcate, 
toți absolvenții așteaptă ca neapărat să fie angajați în in-
stanţe din Chișinău. Dar trebuie să înțelegem că asta-i pro-
cedura – CSM face mai întâi transferul judecătorilor, apoi 
funcțiile care n-au fost ocupate prin transfer sunt oferite 
absolvenților INJ. Locurile vacante din Chișinău rar vor fi 
oferite absolvenților INJ, deoarece există mulți judecă-
tori experimentați în raioane care vor să fie transferați la 
Chișinău. Au trecut cinci ani de la prima promoție a INJ. 
Deci, judecătorii de atunci, care au mers în raioane, doresc 
acum să revină la Chișinău. Consider că e mai bine să lu-
crezi cinci ani în raion, ca apoi să te transferi la Chișinău, 
decât să stai cinci ani degeaba, așteptând să ți se propună 
un loc vacant în capitală. Eu voi merge în raion. La timpul 
potrivit, voi reveni în capitală. 
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1.  Cuvânt de introducere 
 şi despre Fundaţia IRZ

Mai întâii de toate, vreau să mulţumesc Con-
siliului Administrativ şi conducerii Institutului 
Naţional al Justiţiei (INJ) din Republica Moldova 
pentru invitaţia de a ţine o lecție deschisă în fața 
audienților acestei instituții. Totodată, îmi exprim 
bucuria semnării cu această ocazie şi 
a unui Memorandum de înţelegere, 
deoarece pentru Fundaţia Germană 
pentru Cooperare Juridică Internaţi-
onală (Fundaţia IRZ) INJ este nu doar 
un partener important de cooperare, 
ci, în calitate de instituţie centrală de 
instruire în sistemul justiţiei, este un 
„centru de rotaţie şi gravitaţional” de 
creare şi consolidare a unei conştiinţe 
juridice educată pe convingerile sta-
tului de drept ale viitorilor judecători 
şi procurori3 în calitatea lor de parte 
componentă a unei culturi juridice 
orientată spre standardele europene. 
Astfel, oricine dintre Dvs. este par-
te componentă a statului de drept şi 
contribuie la cultura juridică din ţara 
în care trăieşte. Dumneavoastră cu 
toţii, în calitate de viitori apartenenţi 
ai justiţiei, sunteți împreună respon-
sabili de starea şi realizarea statului de 
drept.

Promovarea statului de drept în 
cele peste 30 de state partenere ale 
Fundaţiei IRZ este un obiectiv al activităţii noastre. 
Fundaţia IRZ a fost fondată în anul 1992 de Minis-
terul Federal al Justiţiei în calitate de instituţie non 
profit, fiind mandatată de Guvernul Federal al Ger-
maniei să sprijine reformele de drept şi de justiţie 
în statele partenere. De Republica Moldova ne lea-
gă – chiar dacă abia din anul 2005 – o colaborare 
strânsă şi intensivă, din punctul nostru de vedere, şi 
una foarte fructuoasă şi îmbucurătoare în mai mul-
te domenii diferite de drept. În Consiliul de admi-
nistraţie şi Adunarea Membrilor Fundaţiei IRZ se 
găsesc toate grupurile profesionale, reprezentanţi 

ai castelor profesionale, ai Parlamentului Federal al 
Germaniei, ministerelor federale, economiei şi şti-
inţei. Astfel, Fundaţia IRZ adună în sine competen-
ţele juridice complete din toate domeniile juriştilor 
germani. Fundaţia IRZ este o instituţie relativ mică, 
cu un buget, prin comparaţie internaţională, foarte 
modest, ceea ce impune o activitate intensivă, con-

centrată concret asupra problemelor 
de specialitate. 

O consolidare a procesului de de-
mocratizare şi a statului de drept în-
seamnă, în acelaşi timp, şi o stabilitate 
internă mai puternică, cu o mai multă 
securitate juridică, dar şi cu o bunăsta-
re economică pentru toate (!) păturile 
sociale. În acest sens, sistemul de drept 
german – cu toată experienţa pozitivă 
şi negativă adunată în Germania – ar 
putea ocupa în întregime o funcţie, de 
exemplu. Dintr-o stabilitate internă 
rezultă, în consecinţă, şi o stabilitate 
externă, un factor important pentru o 
vecinătate europeană stabilă şi orienta-
tă spre statul de drept. În felul acesta, şi 
Dvs., şi noi avem o sarcină europeană 
comună, cu atât mai mult că, geogra-
fic, Republica Moldova se află în inima 
Europei. Acolo, conform consideraţii-
lor mele, urmează să fie ancorată sigur 
şi din punct de vedere politic, mai cu 
seamă că, prin ratificarea CEDO, Re-
publica Moldova s-a obligat să respec-
te standardele juridice europene.

Faptul că acest lucru este şi în propriul interes 
economic al Republicii Moldova se înţelege de la 
sine, deoarece investitorii vin numai acolo unde 
găsesc relaţii juridice sigure, unde îşi pot investi şi 
lăsa banii să lucreze în condiții sigure. Oare aţi in-
vesti Dvs. banii undeva în lume, dacă ştiţi exact că 
acolo investiţiile vor fi în mare nesiguranţă (lipsă 
de claritate şi securitate juridică, lipsă de încredere, 
existența corupţiei etc.)?

Iniţiativa activităţii noastre nu este una care să 
se impună unilateral, iar aceasta – pentru că totul ce 
propunem este necesar să fie înţeles, acceptat şi pro-

LecŢie  deschisă STATUl De DRePT – O ReţeTă 
bReveTATă PeNTRU TOATă lUMeA? 
PROMOVAREA STATULUI DE DREPT DE CăTRE FUNDAţIA IRZ 
DIN îNSăRCINAREA GUVERNULUI FEDERAL AL GERMANIEI1

Dr. Stefan Hülshörster, 
Bonn/Chişinău2
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movat de sine stătător la faţa locului, individual în 
fiecare stat partener. Iată de ce noi nu ne dorim să 
monologăm, să avem rolul de maistru de instruire, 
de exportator al dreptului. E necesar ca dreptul să 
funcţioneze la faţa locului, unde trebuie să se ţină 
cont de bazele istoriei, culturii şi sociologiei juridi-
ce, deoarece anume din cultura juridică face parte 
înţelegerea dreptului şi aplicarea acestuia în sensul 
legii, în sensul reformelor, în sensul statului de drept, 
dar nu în sensul blocării, ocolirii sau interpretării 
necorespunzătoare a dreptului, ca să se potrivească 
propriilor interese. Dreptul nou reformat se vrea şi 
trebuie înţeles, aplicat şi acceptat de cetăţeni, în caz 
contrar, el este ca o sabie tocită, ca un tigru fără dinţi 
şi nu va produce efecte, ci va insista asupra statutu-
lui vechi. Exact din aceste motive sunteți antrenați în 
discuție, fie în calitate de judecător, procuror, avocat, 
funcţionar din administraţie sau în calitate de ori-
care alt jurist, şi propunem astăzi în calitate de temă 
„Statul de drept”, la care deseori se face referinţă, dar 
care rareori este analizat în toate aspectele sale.

2. Noţiunea „statul de drept“

Atunci când se încearcă o definire a noţiunii sta-
tului de drept, se face foarte repede constatarea că 
acest lucru abia de se va reuşi în două sau trei pro-
poziţii. Expunerile de conţinut au mai multe straturi 
şi nici eu nu revendic aici dreptul la o expunere cu 
caracter complet a lucrurilor.

Mai întâi se poate diferenţia: statul de drept, în 
sensul formal, înseamnă statul care stabileşte un sis-
tem de drept obiectiv. Acesta garantează reglemen-
tări materiale, reglementări procedurale, reglemen-
tări de competenţă – care sunt obligatorii pentru 
toţi – şi tot el asigură activitatea instituţiilor create 
pentru realizarea statului de drept.

În sens material, statul de drept este aspiraţia de 
conţinut a echităţii/dreptăţii, atât prin lege cât şi prin 
practica aplicării dreptului. Principial şi din punctul 
de vedere al politicilor juridice, un stat de drept este 
definit, mai întâi de toate, ca un stat în care puterea 
statului – contrar dominaţiei arbitrare – este exer-
citată prin drept şi lege. Anume că este definit doar 
prin drept şi lege, ci nu printr-o înţelegere încovoiată 
a dreptului, prin care legile mai degrabă sunt ocolite 
sau sunt interpretate conform propriei judecăţi. Sta-
tul de drept se probează în perioade dificile, el fiind 
obligat să poată suporta o mulţime de lucruri şi, îm-
preună cu el, oricine lucrează la/şi în statul de drept. 
Cumsecădenia, verticalitatea – este ceea ce statul de 
drept cere de la toţi judecătorii, procurorii, avocaţii, 

notarii, funcţionarii publici, aici fiind necesară con-
ştientizarea puternică şi înţelegerea etico-juridică a 
profesiei, ambele fiind bazate pe o convingere pro-
fundă a necesităţii şi a înţelegerii/chibzuirii structu-
rilor statului de drept. 

Prin urmare, scopul statului de drept este unul 
ierarhic superior: garantarea echităţii/dreptăţii, mai 
cu seamă în domeniul statului şi în cele influenţate 
de stat.

De ce principiul statului de drept este pentru noi, 
în Germania, atât de important? Știţi cu toţii că, în 
istoria noastă, noi am avut experienţe extrem de ne-
reuşite cu naziştii, cu o dictatură în care dreptul a 
fost călcat în picioare, în care nedreptatea fusese îm-
brăcată în straiele dreptății, unde dreptul a fost anu-
lat şi lipsit de orice control, inclusiv de cel parlamen-
tar. De aceea, în Germania am instituit un sistem cu 
mecanisme de protecţie care urmează să împiedice 
apariţia unor astfel de situaţii. Mai important este 
art. 79 alin. III din Legea Fundamentală/Constituţia 
Germană, aşa numita garanţie de veşnicie/eternitate, 
conform căruia principiile stabilite în art. 1 şi 20 din 
Constituţia Germană şi principiile statului sunt pri-
vate de vreo modificare pe lungă durată. 

Cum şi unde este reglementat principiul statului 
de drept în Germania? Mai întâi, în Legea noastră 
fundamentală nu există nici un articol în care să fie 
reglementat la origine principiul statului de drept. 
Acesta nu este menţionat literal nici în art. 20 al 
Constituţiei Germane. După război, acest articol a 
fost însă formulat conştient „în calitate de bază a 
Legii Fundamentale/Constituţiei Germane pentru o 
caracterizare mai bună a statului de drept”. Aşa este 
scris în motivare. Iată de ce valabilitatea şi importan-
ţa decisivă a principiului statului de drept, instituit 
dogmatic în art. 20 din Constituţia Germană, nici nu 
se contestă. Instituirea principiului statului de drept 
în art. 20 din Constituţia Germană este importantă 
din punct de vedere practic, mai cu seamă din ca-
uza art. 79 alin. III din Constituţia Germană, deja 
menţionat, cu garanţia de veşnicie/eternitate pe care 
o conţine. În plus, principiul statului de drept este 
menţionat în art. 28 alin. I propoziţia 1 şi în art. 23 
alin. I propoziţia 1 din Constituţia Germană.

Care sunt, deci, concret efectele principiului sta-
tului de drept?

Art. 1 alin. I din Constituţia Germană: 
demnitatea umană este inviolabilă

Respectarea demnității umane este obligaţia tu-
turor puterilor în stat şi face parte din principiile 
constituţionale care domină toate prevederile Legii 
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Fundamentale/Constituţiei Germane. În inviolabi-
litatea sa, ea are valoare juridică supremă, care for-
mează punctul central al sistemului de valori al Con-
stituţiei Germane, la care nu se poate renunţa şi de 
care nu se poate dispune. Astfel, fiecărei vieţi umane 
îi revine propria demnitate umană. Conform doctri-
nei dominante, demnitatea umană se aplică absolut, 
iar noţiunea însăşi, în calitate de noţiune juridică ne-
determinată, nu poate revendica un caracter abso-
lut4, în domeniul său central ea fiind însă privată de 
orice intervenţie a statului, ca omul să nu devină un 
simplu obiect al acţiunilor statului5. Nici interesele 
covârşitoare ale societăţii nu justifică intervenţii, de-
oarece nu există o conexiune între interese şi valorile 
juridice, ceea ce, în caz contrar, ar duce numaidecât 
la situaţii greu suportabile6.

Art. 1 alin. III şi art. 20 alin. III din Constitu-
ţia Germană obligă toate puterile în stat să respecte 
drepturile fundamentale: obligaţia puterii legislative 
de a respecta ordinea constituţională, obligația pute-
rilor executivă şi judecătorească de a respecta drep-
tul şi legea.

Anume legislatorul trebuie să respecte Constitu-
ţia. Legile neconstituţionale sunt nule – ipso iure und 
ex tunc -, iar sentinţele/hotărârile Curţii Constituţi-
onale Federale sunt emise cu putere de lege. Înseşi 
organele statului nu pot scoate din vigoare presupu-
sele legi neconstituţionale, deoarece pentru aceasta 
există aşa numitul monopol de respingere al Curţii 
Constituţionale Federale. Iată de ce organele statului 
se pot adresa Curţii Constituţionale Federale prin-
tr-o cerere de control normativ (abstract). Dacă un 
judecător – indiferent din care instanţă – are îndoieli 
serioase faţă de constituţionalitatea unei legi sau a 
unei norme în parte, de care vor depinde multe lu-
cruri în proces, el va suspenda procedura şi va înain-
ta Curţii Constituţionale Federale solicitarea privind 
controlul normativ (concret) – excepţia de neconsti-
tuţionalitate. Statul este obligat în toate acţiunile sale 
să respecte drepturile fundamentale, el fiind, la fel, 
obligat să creeze acele instituţii fără de care realiza-
rea drepturilor fundamentale ar suferi eşec. 

Plus la aceasta, puterile executivă şi cea judecăto-
rească mai sunt obligate să respecte dreptul şi legea. 
De ce facem o diferenţiere între drept şi lege? Mai 
clar se vede în cazul în care analizăm fundalul isto-
ric: în perioada nazistă, dreptul şi legea deseori nu 
erau congruente, după cum am spus deja că exista 
nedreptate îmbrăcată în straiele dreptului. Ceea ce 
era lege nu trebuia să fie drept. În acest sens, prin 
„drept” se are în vedere noţiunea materială a statului 
de drept – echitatea/dreptatea. De exemplu, este un 

lucru care poate avea efecte practice în cazul hotărâ-
rilor discreţionare ale autorităţilor, când acestea au 
la dispoziţie un spaţiu discreţionar pentru adoptarea 
deciziilor. Din obligaţia statului de respectare a legii 
în totalitate rezultă şi obligaţia de înlăturare a încăl-
cărilor de drept, precum şi de compensare a eventu-
alelor prejudicii cauzate.

Din art. 20 alin. III al Constituţiei Germane, 
pentru puterea executivă decurge principiul impor-
tant al legalităţii administraţiei. Ambele expresii ale 
acestui principiu sună în felul următor: a) prioritatea 
legii şi b) rezerva legii. Prioritatea legii înseamnă că 
exprimarea voinţei stabilită constituțional, prin lege, 
prevalează tuturor celorlalte acţiuni ale statului şi, 
făcând abstracţie de la hotărârile Curţii Constituţio-
nale Federale, poate fi iarăşi înlăturată numai pe ca-
lea stabilită de lege. Prin urmare, acest principiu este 
o formă de normă de coliziune. Principiul rezervei 
legii înseamnă că puterea executivă nu poate acţio-
na fără bază legislativă şi nu poate interveni deloc în 
drepturile cetăţenilor. Acestui fapt nu se contravine, 
dacă instanţele de judecată oferă autorităţilor doar 
un drept limitat de adoptare a hotărârilor discreţio-
nare verificabile şi spaţiilor discreţionare de apreci-
ere. În aceste cazuri, reglementate prin lege trebuie 
să fie cel puţin criteriile pentru completarea spaţiilor 
discreţionare, puterea executivă neavând dreptul să 
acţioneze în spaţiul gol din punct de vedere juridic. 

Art. 20 alin. II din Constituţia Germană: 
separația puterilor 

Prin separaţia puterilor – noțiune dezvoltată de 
Montesquieu – se vrea limitarea puterii de stat, îm-
piedicarea concentrării puterii de stat într-o singură 
instituţie, cum ar fi, de exemplu, în mâinile preşe-
dintelui statului. Scopul este temperarea puterii de 
stat, astfel ca acest lucru să servească în acelaşi timp 
şi protecţiei drepturilor omului. Urmează – şi aici ia-
răşi e importantă ideea echităţii/dreptăţii – ca, în fi-
ecare caz, organele statului să adopte cea mai posibil 
bună decizie, iar acest lucru să fie făcut de către in-
stituţiile competente pentru aceasta şi în cadrul ce-
lei mai bune proceduri posibile (audiere, chibzuire, 
transparenţă, motivare, căi de contestare etc.). În sis-
temul organelor de stat urmează să existe un sistem 
de checks and balances, organele de stat urmând să 
se afle în raport de echilibru unele față de altele, aşa 
încât să fie evitată concentrarea puterii şi a influenței 
într-o singură instituţie. Dar nu e vorba de o simplă 
divizare a puterilor în stat, chiar dacă fiecărei dintre 
cele trei puteri i se consacră câte un capitol propriu 
în Constituţia Germană. Există diverse angrenări, 
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echilibrări, iar într-un mod anumit – şi breşe în no-
ţiunea strictă de separaţie a puterilor, deoarece sepa-
raţia nu-i înţeleasă rigid dogmatic, ci funcţional, căci 
statul trebuie să şi mai poată funcţiona. Iată de ce se 
vorbeşte şi de o „separare funcţională a puterilor”.

În felul acesta, şi separarea funcţiilor în cele trei 
puteri nu este una strictă. Guvernul, spre exemplu, 
este supus controlului exercitat de parlament. La fel 
de puţin există şi o separare generală a funcţiilor în 
vederea personalului, ceea ce este stabilit de Constitu-
ţie doar în art. 55 din Legea Fundamentală – pentru 
Preşedintele Federal, şi în art. 94 din Legea Funda-
mentală – pentru Judecătorii Constituţionali Federali 
(pentru aceste persoane nu există alte funcţii de stat). 

De exemplu, membrii guvernului (la nivel federal 
şi de landuri) pot fi concomitent şi membri ai parla-
mentului – ceea ce este ca o breşă în principiul de se-
paraţie a puterilor. Acest lucru urmează să fie admisi-
bil, ca miniştrii să-şi poată prezenta voinţa politică de 
organizare şi în parlament. Într-adevăr, în acest caz, şi 
mai cu seamă în structurile care încă nu s-au conso-
lidat ca democraţii şi ca stat de drept, există un anu-
mit pericol, el fiind foarte pronunțat, spre exemplu, 
în Ucraina: separaţia puterilor, în percepţia ei funcţi-
onală cu breşele indicate mai sus, este periclitată nu-
mai atunci când în toate domeniile organizatorice şi 
funcţionale ale acţiunilor statului sunt persoane care 
fac parte din unul şi acelaşi partid şi, respectiv, stau 
aproape de unul dintre „deţinătorii puterii”. Astfel, ele 
sunt apropiate sau dependente de acesta prin diverse 
legături, ceea ce le face influențabile. În cazul dat, se 
poate vorbi de o standardizare a puterilor, de patrona-
jul funcţiilor şi ideea separaţiei puterilor ar fi submi-
nată astfel. În guvern sau în majoritatea parlamentară 
o astfel de majoritate apropiată partidului este clară şi, 
de asemenea, normală, dar ea nu trebuie să aibă efecte 
la toate nivelele activităţii organelor de stat. Bunăoară, 
nu asupra alegerii judecătorilor constituţionali fede-
rali sau a judecătorilor curţilor federale de justiţie, nu 
asupra ocupării funcţiilor de conducere în jurisdicţie. 
Am numit doar câteva exemple. În acest sens, în legi 
trebuie să fie introduse măsuri de precauţie, care să 
excludă influenţa fiecărui deţinător de putere asu-
pra unor astfel de ocupări de funcţii, fie ea chiar şi o 
influență intermediară asupra Consiliului Superior al 
Magistraturii. Un alt exemplu de breşă în cazul sepa-
raţiei puterilor există atunci când, de exemplu, Curtea 
Constituţională Federală, pentru o perioadă, fie ea şi 
trecătoare, emite reglementări în locul unei legi decla-
rată drept neconstituţională sau atunci când, în cazul 
nulităţii legilor, hotărârile Curţii Constituţionale Fe-
derale sunt adoptate cu putere de lege. 

Plus la aceasta, unele funcţii de stat sunt plasate, 
spre exemplu, „între puteri”, cum ar fi Banca Fede-
rală Germană. Funcţia ei este respectarea/păstrarea 
unei stabilităţi în politica monetară, fiind, ce-i drept, 
o autoritate federală prevăzută cu o anumită inde-
pendenţă. Și Parlamentului îi sunt delegate anumite 
funcţii executive, cum ar fi, de exemplu, stabilirea 
planului bugetar printr-o lege formală sau delega-
rea împuternicirilor legislative puterii executive 
(adoptarea ordonanţelor de urgenţă, hotărârilor de 
guvern, în măsura în care anterior legislatorul a sta-
bilit o împuternicire în acest sens (vezi art. 80 alin. 
I, propoziţia 2 din Constituţia Germană). Un ultim 
exemplu este dreptul de graţiere al Preşedintelui Fe-
deral, prin care este scoasă din executare o sentinţă 
definitivă şi irevocabilă. 

Celelalte părţi componente ale principiului 
statului de drept

Un aspect important al principiului statului de 
drept este securitatea juridică, cu componentele ei 
de claritate juridică, certitudine şi caracter stabil. 
Dreptul trebuie să fie de încredere, prin urmare – 
suficient de cert şi previzibil, aşa încât cetăţeanul să 
se bucure de protecţia încrederii. Dar dreptul este 
previzibil numai atunci când este făcut cunoscut 
în forma prevăzută, în cazul legilor – când acestea 
sunt publicate. Iată de ce legile nu trebuie să conţină 
trimiteri la legile aflate sub propriul nivel ierarhic, 
ci la norme de acelaşi rang, publicate, iar trimiterea 
trebuie să fie suficient de clară. Practica postsovieti-
că de a face trimiteri la multe legi noi, reformatoare, 
chiar la legi încă neexistente, nu corespunde acestei 
revendicări. 

În cazul hotărârilor judecătoreşti şi actelor admi-
nistrative, respectarea cerinţelor legale faţă de publi-
carea lor şi, în principiu, motivarea7 lor este un lucru 
indispensabil. Și directivele administraţiei cu efect 
intern trebuie publicate atunci când, indirect, au şi 
un efect extern (de exemplu, atunci când ele conţin 
reglementări privind exercitarea discreţiei – ceea ce 
se referă indirect şi la persoana afectată).

Normele trebuie să fie determinate şi clare, ca 
adresatul să le poată înţelege, deoarece el este cel care 
trebuie să urmeze legilor (acest lucru, într-o măsură 
cunoscută, este o problemă de nivel european, inclu-
siv în Germania: juriştii înclină spre o complicare, 
spre o împletire a formulărilor, spre reglementări cât 
se poate de voluminoase – fapt care deseori dăunea-
ză înţelegerii acestora de către cetăţenii care nu sunt 
inițiați în domeniul juridic8). Totodată, legile trebuie 
să fie fără contradicţii. Toate acestea vor fi valabile 
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mai ales în cazul legilor care pot interveni în drep-
turile cetăţenilor, în special – atunci când e vorba de 
dreptul penal9. Vezi art. 103 alin. II din Constituţia 
Germană – stabilire prin lege, înaintea săvârşirii fap-
tei (nulla poena sine lege). Cetăţeanul trebuie să cu-
noască şi să înțeleagă consecințele acţiunilor sale.

Caracterul stabil al normelor şi al altor reglemen-
tări ale statului este în continuare un element central 
al securităţii juridice caracteristice statului de drept. 
Cetăţeanul trebuie să poată conta pe faptul că autori-
tăţile, instanţele de judecată sau chiar şi legislatorul, 
dacă nu astăzi atunci mâine, vor decide astfel ca el să 
se bucure de protecţia încrederii. De aceea există şi 
anumite mecanisme pentru respectarea caracterului 
unitar al practicii judiciare, atunci când instanţele de 
judecată, în parte, vor să devieze de la jurispruden-
ţa permanentă a altor instanţe de judecată, fie ele şi 
ierarhic superioare, sau când o instanţă de judecată 
vrea să se detaşeze de la tradiționala sa jurispruden-
ţă. Bineînţeles că societatea se dezvoltă permanent 
şi, odată cu ea, din când în când, la relaţiile în schim-
bare trebuie să fie ajustate şi dreptul, şi practica ju-
diciară10, dar acest lucru trebuie făcut astfel ca să nu 
conţină salturi mari, cu puţină încredere în ele.

În acest context, apare problema admisibilităţii 
caracterului retroactiv al legilor, care nu este regle-
mentat expres în Constituţia Germană, cu excepţia 
prevăzută pentru dreptul penal în art. 103 alin. II din 
Constituţia Germană. Aici se aplică o interdicţie ab-
solută a retroactivităţii – o faptă poate fi sancţionată 
numai atunci când a fost sancţionabilă PÂNĂ LA să-
vârşirea ei. În rest, se diferenţiază între retroactivita-
te autentică şi neautentică.

Retroactivitatea autentică este prezentă atunci 
când astfel de relaţii juridice, convenite PÂNĂ LA 
intrarea în vigoare a legii, sunt supuse condiţiilor 
modificate printr-o lege. Aici este aplicată protecţia 
încrederii şi, în cazul referinţei dezavantajoase, în-
răutăţiri ulterioare, în principiu, nu sunt admisibile. 
Excepţiile sunt valabile în cazul în care o anumită 
reglementare fusese evident neclară, când trebuia 
să fie aşteptată o clarificare, când persoanei afectate 
nu-i este cauzat un dezavantaj semnificativ sau dacă 
se ține cont, în mod prioritar, de bunăstarea comună 
a societăţii.

Retroactivitatea neautentică, dimpotrivă, este 
prezentă atunci când o lege nouă supune relaţiile 
juridice care mai continuă (de exemplu, locaţiunea 
sau alte relaţii de durată din domeniul dreptului 
obligaţiilor) unor altor reguli cu efect în viitor. Acest 
lucru este admisibil cu respectarea principiului pro-
porţionalităţii, la care ne vom opri imediat. Totuşi, 

o excepţie există atunci când, în cazul unei chib-
zuiri, interesele individuale ale persoanei afectate 
prevalează evident bunăstarea comună a societăţii. 
Importantă în această apreciere este necesitatea pro-
tecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei afec-
tate, dar şi gravitatea dezavantajului. Dacă este cazul, 
în situaţiile date, în calitate de remediu pot fi create 
reglementări tranzitorii, care pot amortiza astfel de 
consecinţe.

Pentru acţiunile administraţiei, în special prin 
actul administrativ, există prevederi speciale în §48 
şi următoarele din Legea federală cu privire la pro-
cedura administrativă necontencioasă11, care regle-
mentează retragerea actelor administrative legale şi 
anularea actelor administrative ilegale. Dar despre 
aceasta nu voi expune aici detalii.

Expresia protecţiei încrederii există şi în dreptul 
procesual. De exemplu, în procedura contenciosului 
administrativ nu trebuie să existe hotărâri-surpriză. 
Aici, contrar principiului de depunere a cererilor 
din procesul civil, se aplică principiul cercetării din 
oficiu. De cele mai multe ori, statul stă în faţa cetă-
ţeanului la „mânerul cel mai mare” şi această supra-
putere a statului urmează să fie echilibrată cumva, 
de exemplu – prin principii procesuale şi reguli pro-
cedurale altfel structurate. Iată de ce, în procesul de 
contencios administrativ, bunăoară, toate lucrurile 
necesare la adoptarea hotărârii trebuie analizate în 
dezbatere verbală, ca să nu să se ajungă la o hotărâre 
judecătorească surprinzătoare.

Totuşi, insistenţa dogmatică asupra poziţiilor în 
parte a acestor expresii ale statului de drept poate 
duce şi la soluţii prea puţin raţionale: pe de o par-
te, se insistă asupra securităţii juridice, iar pe de altă 
parte acest lucru duce la o nedreptate insuportabilă. 
Iată de ce între ambele aceste aspecte trebuie să exis-
te o concordanţă. Un principiu asemănător există şi 
în dogmatica drepturilor fundamentale: aici lucruri-
le sunt numite drept concordanţă practică, unde are 
loc o cumpătare a drepturilor fundamentale, deoare-
ce drepturile mele încetează acolo unde încep drep-
turile altcuiva.

O altă caracteristică 
a importanţei statului de drept: 

principiul proporţionalităţii sau aşa-numita 
interdicţie a surplusului de măsură 

Principiul proporţionalităţii, care decurge din 
statul de drept, se aplică faţă de întreaga putere de 
stat. Acesta se mai numeşte şi interdicţia surplusu-
lui de măsură, deoarece statul are voie să întreprin-
dă doar necesarul, în caz aparte, neavând dreptul să 
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treacă peste scopul propus. Interdicţia surplusului 
de măsură constă din trei elemente: potrivire, nece-
sitate şi proporţionalitate în sens restrâns.

Potrivire: statul poate recurge numai la acele 
măsuri care şi sunt potrivite pentru a atinge scopul 
năzuit. De obicei, legislatorul are, bineînţeles, un 
anumit spaţiu politic de discreţie, pe care şi Curtea 
Constituţională Federală îl poate verifica în mod li-
mitat (political question doctrine order judicial self 
restraint). Dar pentru autorităţile publice adminis-
trative principiul proporţionalităţii se aplică în egală 
măsură, astfel încât problema privind caracterul po-
trivit al măsurilor se pune nu numai în cazul legilor, 
ci şi în cazul oricărei decizii administrative.

Caracterul necesar: aceasta înseamnă că pot fi 
utilizate doar mijloacele cele mai blânde. Prin urma-
re, în fiecare caz trebuie să se pună întrebarea dacă 
pentru atingerea scopului nu există alte căi şi mijloa-
ce, mai blânde, pentru a minimaliza intervenţiile.

Proporţionalitatea în sens restrâns: măsura 
care urmează a fi adoptată, chiar dacă şi este una po-
trivită şi necesară, ea nu trebuie să fie în afara rela-
ţiei cu scopul năzuit. Prin urmare, statul nu trebuie 
să țină la atingerea scopurilor stabilite cu orice preţ. 
Iată aici are loc o chibzuire a scopului care urmează 
să fie atins cu bunul juridic afectat, care urmează să 
fie restricţionat, al persoanei terţe. Măsurile care ur-
mează să fie întreprinse trebuie să fie „adecvate”, ca 
ele să poată fi cerute de la persoana afectată. Dacă 
nu-i cazul, atunci, din motive de proporţionalitate, 
o măsură a statului poate să nu fie aplicată şi nu tre-
buie să aibă loc. Pentru aceasta nu există unităţi fixe 
de măsurare. Prin urmare, scopul unei măsuri plani-
ficate şi bunul juridic în care se intervine trebuiesc 
privite exact. Cu cât mai mare este bunul juridic (de 
exemplu, intervenţia în demnitatea umană), cu atât 
mai mari trebuie să fie cerinţele faţă de justificarea 
măsurilor statului.

De o importanţă deosebită în statul de drept se 
bucură garanţiile pentru organizare şi procedură. 
Asta – pentru ca, şi organizatoric, dar şi din punct 
de vedere al dreptului procesual, să existe siguranţa 
că statul acţionează legal şi pe drept. Prin urmare, 
acest lucru se referă şi la garanţia protecţiei judiciare 
a drepturilor.

(Traducere efectuată de traducător autorizat 
din însărcinarea Fundaţiei IRZ. 

Continuare – în numărul următor) 

1  Articolul se bazează pe o prelegere festivă ţinută de autor 
pe 21 iunie 2012 în incinta Institutului Naţional al Justiţiei 
din Chișinău/Republica Moldova. El reprezintă doar opinia 
personală a autorului.

2  Droctor în drept, Stefan Hülshörster este avocat și Director 
executiv adjunct al Fundaţiei Germane pentru Cooperare 
Juridică Internaţională (Fundaţia IRZ, vezi la www.irz.de); 
în cadrul Fundaţiei IRZ conduce și Direcţia responsabilă de 
proiectele desfășurate pentru Ucraina, Republica Moldova, 
Republica Belarus, Mongolia, Regiunea Golfului și alte state, 
avocat de onoare al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldo-
va și Profesor onorific al Universităţii de Stat din Dneprope-
trovsk/Ucraina. 

3  Denumirile profesiilor vor fi menţionate neutru din punct 
de vedere al genului.

4  Hotărârea Curţii Constituţionale Federale 30, 25
5  Din acest motiv, a fost declarată neconstituţională și Legea 

federală cu privire la securitatea aeriană, prin care respinge-
rea unui “incident aerian desfășurat în afara războiului” (de 
exemplu, deturnarea unui avion de către teroriști cu pasageri 
la bord) ar fi devenit posibilă, de exemplu, printr-o doborâre 
– interzicerea uciderii de către stat a oamenilor/pasagerilor 
nevinovaţi, chiar dacă prin aceasta ar putea fi salvate alte 
persoane neimplicate; vezi Hotărârea Curţii Constituţionale 
Federale 115, 151 și următoarele. Alte exemple: interzicerea 
pedepsei cu moartea, interzicerea torturii etc.

6  Compară discuţiile duse în cazul unui copil de bancher furat 
și ucis: în cadrul unei audieri de către organele de poliţie, 
făptașul a fost ameninţat cu provocarea durerilor, dacă nu 
va recunoaște și nu va comunica locul unde se află tânărul 
(la acel moment, poliţia nu știa dacă tânărul mai trăia sau 
nu). Acest lucru a fost considerat ca ceva inadmisibil (func-
ţionarul poliţiei a fost condamnat penal) – nu trebuia făcută 
o chibzuire între intervenţia în demnitatea umană a făpta-
șului prin ameninţarea cu tortura și salvarea tânărului, care, 
din punct de vedere al poliţiei, ce urma să ia măsuri, mai 
era posibilă. Această situaţie a dus la discuţii publice aprin-
se, conform cărora, și viaţa tânărului și demnitatea umană a 
acestuia erau inviolabile și trebuiau să fie respectate, ceea 
ce ar fi trebuit să ducă la obligaţia de protecţie din partea 
statului faţă de tânăr. Prin urmare, și aici ar fi trebuit să fie 
cântărite bunuri de drept de aceeași valoare.

7  La o motivare a hotărârilor judecătorești s-ar putea renun-
ţa, pentru a împiedica o aplicare abuzivă, dacă, în general, 
se face – atunci, numai în puţine cazuri de excepţie. Vezi în 
dreptul german, de exemplu §§ 313 a și 313 b CPC.

8  Iată de ce Ministerul Federal de Justiţie al Germaniei a insti-
tuit o unitate organizaţională, care se ocupă de înţelegerea 
lingvistică a reglementărilor legislative.

9  Vezi în acest sens art. 364 și 365 din Codul Penal al Ucrai-
nei, în baza cărora a fost condamnată fostul Prim-ministru al 
Ucrainei, Iulia Timoșenco. Ambele articole sunt drept penal 
politic, prin care pot fi sancţionate acţiunile anterioare ale 
Guvernului; ele sunt mult prea nedeterminate și departe de 
a face parte din CP, sentinţa penală bazată pe acestea ar pu-
tea fi nevalabilă, conform standardelor europene. 

10  Exemplu: înainte, un testament al unui bărbat căsătorit în 
favoarea iubitelor sale era nul din cauza încălcării bunelor 
moravuri. Astăzi însă un astfel de testament nu este consi-
derat a fi unul contrar bunelor moravuri.

11 Această lege reglementează procedura internă a adminis-
traţiei. Pentru procedura contenciosului administrativ există 
suplimentar încă o lege a organizării instanţelor de conten-
cios administrativ.
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La Institutul Naţio-
nal al Justiţiei a avut loc 
un seminar de instruire 

a ofiţerilor de urmărire penală şi avocaţilor care 
vor fi conducători ai stagiului de practică pen-
tru audienţii INJ la sfârşitul acestei veri. Despre 
obligaţiunile conducătorilor stagiului de practică 
în postura lor de tutore al stagiarului le-au vor-
bit celor prezenţi - ofiţeri de urmărire penală şi 
avocaţi desemnaţi prin ordinul conducătorilor 
instituţiilor în care activează - Anastasia Pascari, 
director executiv, Veaceslav Didâc, director ad-
junct, Viorica Puica, şeful Direcţiei instruire şi 
cercetare, Vladimir Holban, şeful Secţiei formare iniţială a 
candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror de la Institutul 
Naţional al Justiţiei. 

Anastasia Pascari a explicat că, în afară de practica de 
bază, audienţii candidaţi la  funcţia de procuror şi judecător 
trebuie, în mod obligatoriu, să susţină o stagiere   în organele 
de urmărire penală, la avocatură, în procuratură – judecăto-
rii şi la judecătorie – procurorii. Practica de bază fiecare o 
va face în sistemul în care va activa după absolvire, dacă-i 
procuror – la procuratură, dacă-i judecător – la judecătorie. 
Stagiul de practică al audienţilor INJ constituie în total 35 de 
săptămâni – perioadă în care ei vin de două ori pe lună la 
Institut pentru a simula unele procese judiciare şi pentru a 
aplica ceea ce au deprins la locul de practică. 

De data aceasta, în timpul practicii de vară în avocatu-
ră şi în organele de urmărire penală, audienţii nu vor reveni 
la Institut pentru a participa la cursurile aplicative, ele vor fi 
compensate în timpul practicii de bază. 

„Curatorii conduc stagiul de practică şi coordonează ac-
tivitatea audienţilor. Deci, trebuie să vă întocmiţi din timp un 
plan de activitate în care să vă programaţi mai multe acţiuni, 
ca audientul nostru să aibă posibilitatea să facă cunoştinţă, 
în primul rând, cu activitatea instituţiei dumneavoastră”, a 
menţionat directorul executiv al INJ. 

Conform planului de învăţământ, în vara curentă, au-
dienţii INJ vor face practica în organele de urmărire penală 
două săptămâni - de pe 6 până pe 19 august, iar în avoca-
tură o săptămână - de pe 20 până pe 26 august, după care 
judecătorii vor merge două săptămâni în procuraturi, iar pro-
curorii – în judecătorii. Vor urma apoi 23 de săptămâni de 
practică conform specializării lor: procurorii – în procuraturi, 
iar judecătorii – în judecătorii. Fiecare audient INJ are câte o 
curriculă pentru stagiul de practică. În ea sunt indicate obiec-
tivele pe care trebuie să le atingă la fiecare etapă. Bunăoară, 
iată ce scop vor urmări audienţii la practica în organele de 

09.07.2012

Instruirea conducătorilor de practică ai audienților

urmărire penală: iniţiere în sistemul organelor de urmărire 
penală şi competenţa acestora; familiarizarea cu atribuţiile 
conducătorului de urmărire; cunoaşterea atribuţiilor şi drep-
turilor ofiţerilor de urmărire penală; drepturile şi obligaţiile 
ofiţerului de urmărire penală; cunoaşterea subordonării ofi-
ţerului de urmărire penală; modul de organizare şi activitate 
a comisariatului de poliţie. Audienţii trebuie să se familiarize-
ze cu modalitatea de înregistrare a plângerilor cetăţenilor la 
organele de poliţie. Ei, împreună cu conducătorii de practică, 
vor pregăti rapoarte cu propunerea de a pune persoane sub 
învinuire şi vor participa la toate acţiunile procesuale împreu-
nă cu ofiţerul de urmărire. Tutorele practicii trebuie să le facă 
cunoştinţă de modul şi condiţiile de răspundere patrimonială 
a statului pentru prejudiciul cauzat cetăţenilor din cauza acţi-
unilor ilegale ale organelor de urmărire penală. 

Și în cadrul stagiului de practică la avocatură audienţii 
INJ au sarcini concrete: să se familiarizeze cu formele de or-
ganizare a activităţii avocaturii; să asiste la consultarea cetă-
ţenilor de către conducătorul de practică; să stabilească mo-
dalităţile de apărare a drepturilor şi intereselor cetăţenilor, în 
dependenţă de cererea de consultaţie la avocat; să presteze 
asistenţă juridică;  să întocmească o cerere de chemare în ju-
decată… Tutorele va familiariza stagiarul cu activitatea oficiu-
lui teritorial al Consiliului naţional pentru asistenţă juridică 
garantată de stat.  

Viorica Puica a menţionat că foarte mulţi audienţi din 
promoţiile trecute s-au pronunţat pozitiv despre buna atitu-
dine faţă de practicanţi a ofiţerilor de urmărire penală. Ea a 
atenţionat conducătorii de practică să manifeste o atitudine 
serioasă faţă de stagiari, care trebuie să se conformeze pro-
gramului lor de lucru, şi le-a subliniat că fiecare conducător 
de practică are dreptul să asiste la şedinţa comisiei de eva-
luare a cunoştinţelor audientului, unde poate să influenţeze 
rezultatul evaluării, reieşind din felul cum s-a manifestat au-
dientul în timpul stagiului de practică. 
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Institutul Naţional al Justiţiei 
în parteneriat cu Misiunea Norve-
giană pentru Promovarea Supre-

maţiei Legii în Moldova (NORLAM) a organizat la 2 şi 3 mai 
curent seminarul „ Protejarea categoriilor  vulnerabile de 
justiţiabili în cadrul procesului penal”.

 Participanţii la seminar, judecători din 
raioanele Republicii Moldova şi din munici-
piul Chişinău, au fost salutaţi de Ecaterina 
Popa, şefa Secţiei formare continuă a INJ, 
şi Harald Ciarlo, expert NORLAM, avocat.

Moderatorii seminarului, experţii 
NORLAM Harald Ciarlo, avocat, Anne Ca-
thrine Christiansen, procuror, Marit Evje-
mo, procuror public, Kim Ekhaugen, ex-
pert în domeniul penitenciar, Ann Yvonne 
Hooen, expert în probaţiune, şi formatorii 
Daniela Sîmboteanu de la Centrul naţional 
de prevenire a abuzului faţă de copii,  Ta-
tiana Catană, avocat, şi Iurie Mărgineanu, 
avocat, doctor în drept, conferenţiar uni-
versitar, şi-au orientat activităţile de in-
struire spre următoarele subiecte:

• Drepturile părţii vătămate din perspectiva regle-
mentărilor internaţionale;

• Declaraţiile martorilor – parte a categoriilor vulne-
rabile de persoane. Reglementări internaţionale 
privind citirea declaraţiilor acestora în şedinţa de 
judecată, înregistrarea lor video şi utilizarea video 
a conferinţei;

• Reguli şi practici norvegiene aplicabile martorilor 
minori din perspectiva Convenţiei Europene;

• Unele constatări la nivel naţional privind situaţia 
victimelor şi martorilor minori în instanţele de ju-
decată;

02-03.05.2012

FORMAReA CONTINuĂ

Protejarea categoriilor vulnerabile de justiţiabili 
în cadrul procesului penal

• Minorii şi sistemul penitenciar. Minorii şi sistemul 
de probaţiune;

• Drepturile şi interesele femeilor - victime ale vio-
lenţei în familie, traficului de persoane şi abuzuri-
lor sexuale - în sistemul legislaţiei procesual penale 
naţionale. Constrângeri şi probleme confruntate;

• Minorii şi violenţa în familie;
• Dreptul de a fi asistat de un interpret;
• Obligaţia statului de a proteja victima – persoane 

vulnerabile prin limitarea posibilităţii implicării ac-
tive în proces;

• Unele aspecte ale dreptului la un proces echitabil. 
Principiul egalităţii armelor;

• Vârsta mintală în procesul penal. 
Pe parcursul seminarului au avut loc discuţii intense 

pe marginea subiectelor  propuse, dar şi activităţi în gru-
puri separate. La final, audienţilor le-au fost înmânate cer-
tificate de participare.
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Acesta a fost genericul semi-
narului de instruire continuă, or-
ganizat pentru judecători şi procu-

rori la 15 mai. Un subiect important în cadrul lui a fost Ro-
lul procurorului în investigarea cazurilor de trafic de ființe 
umane (TFU), prezentat de Viorel Ciobanu, şef-adjunct în 
Secţia combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Ge-
nerale. Domnul Ciobanu şi-a structurat subiectul în câteva 
subpuncte:  depistarea şi investigarea cazurilor de TFU, 
audierea victimei şi cazuri speciale, valoarea declaraţiilor 
victimelor în cadrul probatoriului şi protecţia victimelor 
TFU.  S-a menţionat că, odată cu lărgirea zonelor libere 
ale frontierelor, se măresc şi posibilităţile traficanţilor de 
fiinţe umane.

Un alt subiect al temei a fost judecarea cazurilor de 
trafic de persoane în instanţă, prezentat de Andrei Har-
ghel, judecător la Curtea Supremă de Justiţie. Au trezit in-
teres problemele care apar la judecarea cazurilor de TFU 
în instanţă şi respectarea drepturilor victimelor la exami-
narea cazurilor în cadrul instanţelor judecătoreşti.

Aspecte practice privind cercetarea şi judecarea cau-
zelor cu trafic de persoane, au fost prezentate de Anatolie 
Donciu, doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar, forma-

Probleme de drept civil şi 
drept procesual civil la examinarea 
pricinilor comerciale au fost anali-

zate în cadrul seminarului organizat de Institutul Naţional 
al Justiţiei la 3 mai curent pentru judecători din raioanele 
republicii şi din municipiul Chişinău. 

Aspectele procedurale privind examinarea litigiilor 
comerciale în instanţele de judecată;  Practica soluţionării 
cererilor privind sistarea temporară a valabilităţii şi retra-
gerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de în-
treprinzător;  Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de 
exercitarea dreptului de gaj;  Răspunderea pentru neexe-

03.05.2012

15.05.2012

Probleme la examinarea pricinilor comerciale

Calificarea infracţiunii, particularităţile urmării penale 
şi judecării cauzelor de infracţiune privind combaterea 

şi pedepsirea traficului de fiinţe umane

cutarea obligaţiilor comerciale;  Procedura de recunoaş-
tere şi executare a hotărârilor judecătoreşti şi hotărârilor 
arbitrale străine -  acestea au fost subiectele puse în discu-
ţie de către Nina Cernat, vicepreşedintele Curţii Supreme 
de Justiţie, preşedinte al Colegiului Civil, Comercial şi de 
Contencios Administrativ, precum şi de Svetlana Caitaz, 
judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

Și în acest caz, participanţilor le-au fost înmânate cer-
tificate de participare.

tor INJ. Aici au fost folosite paralele dintre legislaţia inter-
naţională şi cea naţională. 

Trauma şi nevoile victimei, a fost prezentată de Lidia 
Gorceag, psiholog la Centrul de asistenţă şi protecţie al 
OIM. Aici s-a discutat despre impactul violenţei, stresul 
post-traumatic şi etapele de refacere, riscul victimizării 
secundare din partea sistemului de justiţie, sprijinul acor-
dat victimelor. „ Un jurist trebuie să fie şi un bun psiholog, 
mai ales când este vorba despre victime ale TFU”, a spus 
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„Nulitatea actelor juridice” 
– astfel a fost intitulată tematica 
seminarului organizat de INJ pe 

16 şi 18 mai, care a avut drept obiectiv dezbaterea aspec-
telor teoretice şi practice în domeniul nulităţii actelor ju-
ridice civile, ţinându-se cont de dificultăţile şi neclarităţile 
care apar la examinarea acestor litigii.

Ion Creţu, lector la Universitatea de Stat din Moldova, 
formator INJ, şi Valentin Barba, judecător la Curtea Supre-
mă de Justiţie, formator INJ, au abordat subiecte despre 
modalităţile procedurale de invocare a nulităţii şi principi-
ile efectelor nulităţii actului juridic civil. În cadrul ultimului 
subiect, s-a vorbit despre efectele nulităţii actului. În esen-
ţă, efectul nulităţii constă în desfiinţarea actului juridic şi 
a raportului juridic creat prin act. În consecinţă: 1) dacă 
actul juridic lovit de nulitate nu a fost executat şi deci, nu 
a produs efecte juridice, sancţiunea nulităţii va face ca ac-
tul să nu mai poată produce efectele în vederea cărora a 

Scopul seminarului a fost de 
a instrui judecătorii şi procurorii 
în domeniul traficului de fiinţe 
umane, comportamentul faţă de 
victimă şi comportamentul în pre-
zenţa victimelor în instanţă.

Doamna Gorceag şi a dat unele sfaturi despre cum ar tre-
bui să se comporte un judecător şi un procuror în cazurile 
când este vorba despre o victimă a TFU.   

Svetlana Chintea, manager de program la Centrul in-
ternaţional „La Strada”, a prezentat Practici pozitive de co-
operare cu organele de drept.

16 şi 18.05.2012

Nulitatea actelor juridice

fost încheiat. Astfel, în cazul în care una dintre părţi ar cere 
celeilalte executarea unei prestaţii la care s-a obligat prin 
actul juridic lovit de nulitate, debitorul se va putea opune la 
executare, invocând excepţia de nulitate; 2) dacă actul juri-
dic lovit de nulitate a fost deja executat, în tot sau în parte, 
aplicarea sancţiunii nulităţii va avea ca efect obligaţia păr-

ţilor de a-şi restitui reciproc prestaţiile să-
vârşite şi primite; 3) dacă, în urma încheierii 
actului lovit de nulitate, părţile au încheiat 
unele acte juridice cu terţe persoane, acte 
pe care nu le-ar fi putut încheia, dacă n-ar fi 
încheiat mai întâi actul nevalabil, aplicarea 
sancţiunii nulităţii acestui act va atrage, în 
principiu, şi desfiinţarea actelor încheiate 
în temeiul lui cu alte persoane. 

În cadrul seminarului au avut loc 
discuţii la temă între participanţi şi forma-
tori. La sfârşit, participanţilor le-au fost în-
mânate certificate.
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Executarea 
tardivă şi dura-
ta excesivă de 

examinare a cauzelor judecătoreşti sunt 
cele mai răspândite probleme în jurispru-
denţa CEDO. Pentru R. Moldova, neexecu-
tarea hotărârilor judecătoreşti se plasează 
chiar pe locul întâi. 

Englezii spun că justiţia întârziată este 
o justiţie nulă sau chiar este echivalentul cu 
a priva pe cineva de dreptul la justiţie. Pen-
tru buna funcţionare a sistemului de justiţie 
nu-i suficientă doar independenţa judecă-
torilor, ci este nevoie şi de executarea efici-
entă a hotărârilor judecătoreşti. R. Moldo-
va a făcut paşi importanţi pe această cale şi 
vom menţiona în acest sens introducerea sistemului privat de 
executare , dar şi Legea 87 din 21.04.2011– privind repararea 
de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la exe-
cutarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti. 

Este important ca în R. Moldova să fie stabilită o practică 
eficientă de executare a hotărârilor judecătoreşti la nivel na-
ţional. Numai astfel o să scadă numărul adresărilor la CEDO 
şi o să crească încrederea cetăţenilor în sistemul de justiţie 
din ţara noastră. 

Despre aceasta s-a discutat la seminarul „Eficacitatea re-
mediilor naţionale cu privire la durata excesivă a procedurilor 
judiciare şi de executare”, eveniment organizat de INJ şi Con-
siliul Europei la 14 şi 15 iunie, în cadrul proiectului finanţat de 
Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului. Scopul seminarului 
a fost ca judecătorii, procurorii şi executorii judecătoreşti să 
discute, în baza unor studii de caz, anumite aspecte ale punerii 
în aplicare a legilor din 2011 care au instituit căi de atac inter-
ne cu privire la durata excesivă a procedurilor judiciare şi de 
executare, precum şi interpretarea acestora în conformitate cu 
cerinţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Seminarul a fost o continuare, la solicitare, a seminarului 
din 27-28 martie 2012 şi a prezentat un atelier de lucru teh-

14 şi 15.06.2012

executarea tardivă şi durata excesivă 
de examinare a cauzelor judecătoreşti

nic, cu accent pe analiza studiilor de caz, urmată de discuţii cu 
experţi ai Consiliului Europei, în lumina jurisprudenţei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. Au fost puse în discuţie anu-
mite aspecte ce ţin de interpretarea „termenului rezonabil“ 
şi calcularea sumei compensaţiei ce urmează a fi acordată 
solicitanţilor în cazurile privind durata procedurilor, cazurile 
de executare tardivă sau neexecutare. Analiza studiilor de caz 
a avut loc în grupuri.

În cadrul atelierului de lucru au fost prezenţi judecători 
de la instanţele care examinează cererile depuse în conformi-
tate cu legile din 2011 (Judecătoria Râşcani, Curtea de Apel 
Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie), reprezentanţi ai Mi-
nisterului Finanţelor şi ai Ministerului Justiţiei. 

În luările lor de cuvânt la deschiderea seminarului, Viorica 
Puica, Șefa Direcţiei instruire şi cercetare a Institutului Naţio-
nal al Justiţiei, Lilian Apostol, Șef interimar al Direcţiei agent 
guvernamental al Ministerului Justiţiei din R. Moldova, Tatiana 
Răducanu, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, şi Ghena-
die Barbă, Șef adjunct al Oficiului Consiliului Europei în R. Mol-
dova, au menţionat că dezvoltarea sistemului de justiţie al R. 
Moldova este şi va rămâne o prioritate a Consiliului Europei, iar 
seminarele respective au scopul de a contribui la implementa-
rea efectivă la nivel naţional a remediilor contra duratei exce-

sive a proceselor judecătoreşti, ceea 
ce va face să scadă numărul de cereri 
la Curtea de la Strasbourg, 40% din 
hotărârile căreia faţă de R. Moldova 
se referă exclusiv la problema neexe-
cutării hotărârilor judecătoreşti. 

Lilian Apostol, şef interimar al 
Direcţiei agent guvernamental de 
la Ministerul Justiţiei, a incitat dis-
cuţiile cu „Prezentarea prevederilor 
legilor cu privire la remediile naţi-
onale împotriva duratei excesive a 
procedurilor judiciare şi de execu-
tare în R. Moldova şi a cerinţelor 
Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului”, după care au urmat experţi 
ai Consiliului Europei: Jakub Wołąsi-
ewicz, agent guvernamental, Minis-
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terul Afacerilor Externe din Polonia, – „Experienţa Poloniei 
în privinţa introducerii remediilor împotriva procedurilor cu 
durată excesivă”, Marica Pirošíková, agent guvernamental la 
Ministerul Justiţiei din Republica Slovacă – „Experienţa Re-
publicii Slovace în introducerea împotriva procedurilor cu 
durată excesivă”, Natalia Pavlova, judecător la Curtea Supre-
mă Comercială a Federaţiei Ruse, cu „Experienţa Federaţiei 
Ruse în implementarea hotărârii pilot Burdov (No. 2) emisă 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

Pe parcursul acestui atelier de lucru, s-a vorbit la subiect, 
deseori în contradictoriu. Bunăoară, vom menţiona o remar-
că pe marginea tergiversării examinării cauzelor în instanţa 
de judecată. Unul dintre participanţii la seminar s-a întrebat 
dacă Ministerul Justiţiei, înainte de a elabora respectivul act 
legislativ, a făcut o analiză pentru a stabili motivele obiec-
tive ce duc la tergiversarea examinări cauzelor în instanţe-
le de judecată. Aici s-a menţionat faptul că una din cauzele 
obiective este volumul mare de lucru al judecătorilor din ţara 
noastră şi lipsa asistenţilor care să-i ajute pe aceştia. Alta-i 
situaţia în străinătate. În SUA, bunăoară, un judecător la Cur-

tea de Apel este asistat de cinci persoane – doi referenţi, un 
grefier şi un asistent tehnic. „Cel care a propus punerea în 
aplicare a acestei legi s-a gândit oare şi la mărirea număru-
lui de judecători pentru ca ea să poată fi realizată?”. Sigur, 
executarea „în termeni rezonabili” a volumului de lucru nu 
întotdeauna depinde numai de judecător, ci şi de condiţiile 
pe care i le creează statul. Tatiana Răducanu, judecător la 
Curtea Supremă de Justiţie, susţine că, atunci când vorbim 
de executare în termen rezonabil, o mare responsabilitate le 
revine judecătorilor din primele instanţe şi celor de la curţile 
de apel, care trebuie să cunoască în detaliu cum să examine-
ze corect o cauză. Ea le-a propus acestora ghidul practic de 
pe site-ul Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, unde vor 
găsi răspunsuri concrete la întrebarea ce înseamnă „termen 
rezonabil”, care sunt cauzele de încălcare a lui şi care-i vina 
statului în cazul în care n-a fost respectat termenul rezonabil. 
Moderatorul Veronika Kotek, Șef de secţie în Departamen-
tul de executare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, a susţinut-o, exprimându-şi doleanţele că seminarul 
va rămâne de un folos deosebit pentru audienţi. 

Institutul Naţional al Justiţiei, 
în colaborare cu Misiunea Norve-
giană de Experţi pentru Promova-

rea Supremaţiei Legii în R. Moldova (NORLAM), a organizat în 
anul curent un ciclu de seminare pentru judecători, care, în 
prima jumătate a anului, s-au desfăşurat  la 21 şi 22 mai, la 11 
şi 12 iunie, la 19 şi 20 iunie.

Tematica acestuia a fost „Dreptul la respectarea vieţii pri-
vate şi familiale. Protecţia dreptului la proprietate. Probele şi 
mijloacele de probă. Aspecte practice ale unificării practicii 
judiciare” şi a avut scopul de a instrui un număr cât mai mare 
de audienţi. În cuvântul său de încheiere a acestui ciclu de se-
minare, Viorica Puica, Șefa Direcţiei instruire şi cercetare a In-
stitutului Naţional al Justiţiei, le-a mulţumit reprezentanţilor  
NORLAM pentru susţinere la instruirea continuă a judecători-
lor şi procurorilor din ţara noastră. Ea şi-a exprimat speranţa 
că, în cadrul discuţiilor care au avut loc, au fost găsite şi unele 
soluţii în scopul unificării practicii judiciare naţionale cu cea a 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului.  

Pe parcursul celor trei seminare, formatorii NORLAM - 
Torlov Groseth, judecător, Marit  Evjemo, procuror public, 
Cathrune Christiansen, procuror, Harald Ciarlo, avocat  -  au 

NORlAM susține o nouă treaptă de instruire a judecătorilor

adus explicaţii şi au discutat cu audienţii pe marginea urmă-
toarelor teme: „Prezentare generală asupra Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului”, „Dreptul la un recurs efectiv – Ar-
ticolul 13”, „Dreptul la respectarea vieţii private şi de fami-
lie – Articolul 8”,  „Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de 
religie – Articolul 9”, „Libertatea de exprimare  - Articolul 10”, 
„Interzicerea discriminării - Articolul 14” şi „Protecţia propri-
etăţii – Articolul 1, Protocolul 1”. Dintre formatorii locali, cu 

„Dreptul la un recurs efectiv – Articolul 
13”, a fost prezent Vlad Gribincea, pre-
şedintele Centrului de Resurse Juridice. 

În timpul desfăşurării seminarelor, 
audienţii au fost îndemnaţi să se impli-
ce în discuţii sincere pe marginea unor 
noi abordări ale articolelor specifice în 
jurisprudenţa europeană, ceea ce i-a 
făcut să evidenţieze mai multe proble-
me şi situaţii controversate din practica 
activităţii lor. La sfârşit, participanţilor 
le-au fost înmânate certificate care con-
firmă instruirea lor în acest domeniu.

19 şi 20.06.2012
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Coordonat cu CSM şi PG

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului INJ

nr. 12/3 din 28 octombrie 2012

PLAN
De FORMARe CONTINuĂ 

semestrul I al  anului 2012,

Chişinău, 2011

Obiectivele formării continue pentru anul 2012 

Programul de formare continuă pentru anul 2012 a fost 
realizat dupa metodologia urmată și în anii anteriori, fi-
ind rezultatul analizei mai multor documente:
•	 sinteza	răspunsurilor	trimise	de	judecători	şi	procurori	

referitor la temele pentru care aceștia doresc să se or-
ganizeze acţiuni de formare în cursul anului 2012;

•	 fişele	de	evaluare	a	acţiunilor	de	formare	pentru	anul	
2011, de unde au fost selectate observaţiile și suges-
tiile participanţilor în ceea ce privește activitatea vii-
toare de formare desfășurată de INJ;

•	 analiza	programelor	de	formare	continuă	desfăşura-
te în 2011;

•	 analiza	datelor	statistice	referitoare	la	tipurile	de	cauze	
soluţionate de instanţe în cursul anilor 2010 și 2011;

•	 propunerile	formatorilor	INJ	referitoare	la	programul	
de formare continuă pentru anul 2012;

Nr. 
crt. Perioada Denumirea activităţii Categoria 

de participanţi
Nr. 

partic.

Respons. 
detaşare/
delegare

Respons. 
de organiz.

1. 9-10 ianuarie
Seminar „Aprecierea problemelor şi 
metodologia relaţionării în procedura 
penală”.

Audienţi INJ
Judecători recent 
numiţi în funcţie 

absolvenţi INJ 

50 INJ INJ
IRZ 

2. 9 februarie,  
30 martie

Seminar „Calificarea infracţiunii,  parti-
cularităţile urmăririi penale şi judecării 
cauzelor de infracţiuni contra vieţii şi 
sănătăţii persoanei”.

Judecători
Procurori

16/11
20/12

CSM
PG INJ

3.
21  februarie, 

12 martie,
25 mai

Seminar „Individualizarea 
pedepselor”.

Judecători
Procurori

21/15
19/24

24

CSM
PG INJ

4. 21-22 februarie

Atelier de lucru „Dezvoltarea aptitudini-
lor practice ale procurorilor în domeniul 
încadrării juridice a cazurilor de TFU şi 
protecţiei victimei”.

Procurori 25 PG INJ
OIM

5.
29 februarie

16 mai,
18 mai

Seminar „Nulitatea actelor 
juridice”.

Judecători
Procurori

29/15
39
38

CSM
PG INJ

6. 1 martie,
2 martie

Seminar „Aplicarea legislaţiei în cauzele 
de violenţă în familie”.

Judecători 
Procurori

16/13
21/15

CSM 
PG INJ

•	 propuneri	venite	în	urma	consultării	cu	CSM,	PG,	Mi-
nisterul Justiţiei; 

•	 analiza	documentelor	strategice	care	conţin	angaja-
mente ale Republicii Moldova ce derivă din următoa-
rele documente: Avizul nr. 4 al Consiliului Consultativ 
al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind instruirea 
iniţială și continuă corespunzătoare a judecătorilor; 
Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a Comitetului Mi-
niștrilor statelor membre cu privire la judecători: in-
dependenţa, eficienţa și responsabilitatea; Planul de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 23.03.2011; Pla-
nul naţional de acţiuni pentru implementarea în Re-
publica Moldova a Convenţiei privind accesul la infor-
maţie, justiţie și participarea publicului la adoptarea 
deciziilor în domeniul mediului (2011-2015) aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 471 din 28.06.2011; 

•	 analiza	cauzelor	aflate	pe	rolul	CEDO.
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Nr. 
crt. Perioada Denumirea activităţii Categoria 

de participanţi
Nr. 

partic.

Respons. 
detaşare/
delegare

Respons. 
de organiz.

7.

5 martie, 
16 martie, 
27 martie, 
4 aprilie,
28 mai, 
31 mai

Seminar „Analiza practicii de judecare a 
cauzelor privind infracţiuni contra patri-
moniului şi infracţiuni economice”.

Judecători 
Procurori

19/15
21/15
20/15
13/15
20/15

30 procurori

CSM 
PG INJ

8. 12-16 martie Seminar „Bazele investigării infracţiunilor 
cibernetice”. Procurori 5 PG

INJ
Ambasada 

SUA

9.
15  martie

29-30 martie
(Vadul lui Vodă)

Seminar ”Bazele liderismului şi manage-
mentului”.

Procurori
(conducători)

25
25 PG

INJ
Ambasada 

SUA

10. 19 martie Seminar „Etica şi Deontologia judecăto-
rului”. Judecători 29 CSM INJ

11. 20 martie,
21 martie

Seminar „Proprietatea intelectuală. 
Aspecte civile”.

Judecători 26
24 CSM

Proiectul 
TWINING 

INJ

12. 22  martie, 
23 martie

Seminar „Proprietatea intelectuală. 
Aspecte penale”.

Judecători din 
Colegiile penale

Procurori

11/15
16/15

CSM
PG

Proiectul 
TWINING  

 INJ

13.
23 martie

(jud. Hînceşti)
28 martie

Seminar „Audierea legală a copiilor 
minori  victime/martori ai infracţiunilor 
– aspecte psihologice”.

Judecători 14
12 CSM

INJ
CNPAC
CSM

14. 26 martie Seminar „Aplicarea Legii cu privire la 
sănătatea mentală”.

Judecători (Bălţi, 
mun. Chişinău, 
sect. Centru)

Procurori

23/10 CSM
PG INJ

15. 27-28 martie
14-15 iunie

Seminar „Eficacitatea remediilor naţi-
onale în privinţa duratei procedurilor 
judiciare şi de executare“.

Judecători
Procurori

(reprezentanţi UNEJ)
(reprezentanţi MF)

32/5/2/3
32/5/2/3

CSM 
PG

INJ
MJ
CoE

16.
29-30 martie,

15-16 mai, 
17-18 mai

Seminar „Metodele investigaţiei ca-
zurilor de tortură prin prisma practicii 
CEDO”.

Procurori
Judecători de 

instrucţie
judecatori din CA şi 

instanţe de fond

10/10/10
10/10/10
14/10/10

CSM 
PG

INJ
CoE
AJ

17. 2 aprilie,
28 mai

Seminar „Drept contravenţional: aspecte 
materiale şi procesuale; Examinarea cau-
zelor contravenţionale de către procuror”.

Judecători
Procurori

17/13
26/14

CSM
PG INJ

18. 2 aprilie

Seminar „Controlul de către procuror a 
legalităţii acţiunilor şi inacţiunilor orga-
nului de urmărire penală şi ale organu-
lui care exercită activitate operativă de 
investigaţii”.

Judecători 
Procurori 19/15 CSM

PG INJ

19. 5 aprilie Seminar „Infracţiuni contra bunei desfă-
şurări a activităţii în sfera publică”.

Judecători
Procurori

15/14 CSM
PG INJ

20.
17-18 aprilie,
25-26 aprilie 

2-3 mai

Seminar „Protejarea categoriilor vulne-
rabile de justiţiabili în cadrul procesului 
penal”.

Avocaţi
Procurori
Judecători

14/7/7
12/7/7
9/7/7

BA
PG

CSM

INJ
NORLAM

21. 2 mai Seminar „Probleme ce ţin de aplicarea 
Legii insolvabilităţii”. Judecători 51 CSM INJ

USAID

22. 3 mai
Seminar „Probleme de drept civil şi drept 
procesual civil la examinarea pricinilor 
comerciale”.

Judecători 39 CSM INJ
USAID

23. 3-4 mai
Vadul lui Vodă

Curs de instruire „Audierea victimei şi 
dezbaterile judecătoreşti în cazurile de 
Trafic de Fiinţe Umane”.

Judecători
Procurori

5
25

CSM
PG

INJ
OIM
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Nr. 
crt. Perioada Denumirea activităţii Categoria 

de participanţi
Nr. 

partic.

Respons. 
detaşare/
delegare

Respons. 
de organiz.

24. 4 mai Atelier de lucru „Arestul şi detenţia  
preventivă”.

Judecători de 
instrucţie
Procurori 
Avocaţi

10/10/10
CSM
PG
BA

INJ
Ambasada 

SUA

25. 7 mai,
1 iunie

Seminar „Asigurarea respectării drep-
turilor persoanei la aplicarea măsurilor 
procesuale de constrângere”.

Judecători
Procurori

23/12
18/12

CSM 
PG

INJ
USAID

26. 11 mai Seminar „Coproprietatea forţată.
Condominiul”.

Judecători
Notari         5/28 CSM

Liga Naţională 
a Notarilor 

INJ

27.
15 mai
23 mai
5 iunie

Seminar „Calificarea infracţiunii,  particu-
larităţile urmăririi penale şi judecării cau-
zelor de infracţiuni privind combaterea şi 
pedepsirea traficului de fiinţe umane”.

Judecători 
Procurori

15/11
14/12

24

CSM 
PG INJ

OSCE

28. 16 mai Seminar „Revizuirea procesului 
penal”.

Judecători
Procurori 15/15 CSM

PG INJ

29.
21-22 mai 

11-12 iunie 
19-20 iunie

Seminar „Dreptul la respectarea vieţii 
private şi familiale. Protecţia dreptului 
la proprietate. Probele şi mijloacele de 
probă. Aspecte practice ale unificării 
practicii judiciare”.

Judecători
29
23
24

CSM INJ
NORLAM

30. 23 mai
24 mai

Seminar „Particularităţile ce ţin de exa-
minarea cererii de contencios adminis-
trativ”.

Judecători
Procurori

31/12
20/12

CSM
PG

INJ
IRZ

31. 28 mai Seminar „Nulitatea actelor 
juridice”.

Judecători
Notari 10/25 CSM INJ

32. 7 iunie

Curs de instruire pentru executori judecă-
toreşti stagiari „Introducere în procedura 
de executare. Statutul executorului 
judecătoresc”.

Executori 
judecătoreşti stagiari 40 UNEJ INJ

UNEJ

33. 8 iunie

Seminar „Particularităţile aplicării le-
gislaţiei despre societăţile comerciale. 
Reorganizarea societăţilor comerciale în 
contextul integrării europene”.

Judecători 33 CSM INJ

34. 13 iunie 
18 iunie

Curs de instruire pentru executori jude-
cătoreşti 
„Procedura de executare – aspecte de 
drept comparat. Respectarea termenului 
rezonabil la executarea hotărârilor jude-
cătoreşti”.

Executori 
judecătoreşti 

50
50 UNEJ INJ

UNEJ

35. 14 iunie
Soroca

Curs de instruire pentru executori jude-
cătoreşti 
„Procedura de executare- aspecte de 
drept comparat. Respectarea termenului 
rezonabil la executarea hotărârilor jude-
cătoreşti”.

Executori 
judecătoreşti 50 UNEJ INJ

UNEJ

36. 15 iunie

Seminar „Aplicarea legislaţiei la soluţi-
onarea litigiilor ce reies dintre acţionari 
şi societatea pe acţiuni dintre asociaţi  şi 
societatea cu răspundere limitată”.

Judecători 47 CSM INJ

37. 25, 26, 27, 28, 29 
iunie

Seminar „Programul Integrat de Gestiona-
re a Dosarelor”. Versiunea a-II-a. grefieri 100 DAJ INJ

ROLISP

38. 9, 10, 11, 12, 
13 iulie

Seminar „Programul Integrat de Gestiona-
re a Dosarelor”. Versiunea a-II-a. grefieri 100 DAJ INJ

ROLISP
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Aceasta a fost tema semi-
narului care s-a desfăşurat la 
Vadu-lui-Vodă pe 10 şi 11 mai 

curent, organizat de Reprezentanţa Înaltului Comisari-
at al ONU pentru Refugiaţi în Moldova (UNHCR) în 
colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei (INJ). La 
seminar au luat parte atât judecători din Chişinău, cât şi 
judecători din raioane. 

Scopul întrunirii a fost de a informa şi a instrui 
un număr cât mai mare de persoane responsabile din 
domeniul dreptului, administraţiei publice şi societăţii 

civile privind domeniul azilului, în special în ceea ce 
priveşte drepturile solicitanţilor de azil, ale refugiaţilor 
şi beneficiarilor de protecţie umanitară şi ale apatrizi-
lor, racordarea legislaţiei naţionale din domeniu la cea a 
statelor europene şi promovarea drepturilor omului în 
corespundere cu responsabilităţile asumate de către R. 
Moldova prin aderarea sa la o serie de acte şi convenţii 
internaţionale.

Seminarul a fost deschis de către Viorica Puica, ju-
decător detaşat, şefa Direcţiei instruire şi cercetare a INJ, 
care a mulţumit Reprezentanţei UNHCR pentru această 
iniţiativă, dar şi tuturor celor prezenţi pentru interesul 
manifestat faţă de tema pusă în discuţie. „Sunt sigură că 
în aceste două zile mulţi dintre noi îşi vor împrospăta cu-
noştinţele în domeniul azilului şi apatridiei, alții vor afla 
lucruri noi pentru prima dată, astfel toţi vom pleca de 
aici mai bogaţi sub aspect informațional, mai cu seamă 
– după ce vom audia comunicatele experţilor invitaţi din 
România şi ai celor de la UNHCR, precum şi în urma 
discuţiilor susținute împreună”, a menţionat dna Puica.    

10 şi 11.05.2012

FORMAReA FORMATORI

Cadrul juridic național și internațional 
în domeniul azilului și apatridei  

În luarea sa de cuvânt, dl Peter Kessler, reprezen-
tantul UNHCR, a accentuat că, în domeniul azilului, 
R. Moldova reprezintă un exemplu pozitiv în regiune, 
demn de urmat şi de către alte state, dar că este loc şi 
pentru mai bine. 

Timp de două zile, au fost prezentate mai multe co-
municate: Situaţia refugiaţilor în lume şi în Republica 
Moldova. Cadrul juridic internaţional şi naţional, prezen-
tat de Octavian Mohorea, consilier juridic al UNHCR; 
Sistemul de azil în UE şi România, prezentat de Vasile 
Dragoi, experta la Serviciul pentru refugiaţi, ex-Direc-

tor General al Oficiului Român 
pentru Imigrări; Rolul instanţelor 
judecătoreşti în soluţionarea cere-
rilor de azil. Practica României, 
prezentat Corina Fieraru, jude-
cător din Bucureşti; Rolul instan-
ţelor judecătoreşti în soluţionarea 
cererilor de azil în RM. Detenţia 
solicitanţilor de azil. Practica ju-
diciară, Oleg Palii, preşedintele 
Centrului de drept al avocaților; 
Cadrul juridic internaţional şi na-
ţional privind apatridia în R. Mol-
dova, prezentat de Octavian Mo-
horea, consilier juridic UNHCR; 
Rolul instanţelor judecătoreşti în 
procesul de dobândire a cetăţeniei, 
Oleg Palii, preşedintele Centrului 
de drept al avocaților. 

 Un refugiat este persoana care, în virtutea unei te-
meri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, 
religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup soci-
al sau opinie politică, se află în afara ţării a cărei cetăţenie 
o deţine şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu 
doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări sau acea per-
soană care, nedeţinând nici o cetăţenie şi găsindu-se în 
afara ţării în care îşi avea domiciliul legal şi obişnuit, nu 
poate sau, din cauza respectivei temeri, nu doreşte să se 
reîntoarcă . În acest scop, trebuie de diferenţiat migranţii 
şi refugiaţii, chiar dacă deseori modalitatea de călătorie 
este aceeaşi – migranţii, în special cei economici, aleg 
să plece cu scopul de a îmbunătăţi speranţele de viitor 
pentru ei şi familiile lor şi se pot întoarce în ţările lor de 
origine, pe când refugiaţii sunt deseori forţaţi să plece 
pentru a-şi salva viaţa sau pentru a-şi păstra libertatea, şi 
nu beneficiază de protecţie din partea propriului stat.

Sistemul Comun European de Azil (SECA) – o par-
te componentă a obiectivului UE de stabilire a unui spa-
ţiu de libertate, securitate şi justiţie deschis persoane-
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lor în nevoie de protecţie în UE, întâlnirea Consiliului 
European de la Tampere din 1999 – a convenit stabili-
rea SECA, bazată pe aplicarea deplină a Convenţiei de 
la Geneva din 1951, care să includă standarde comune 
pentru o procedură de azil corectă şi eficientă în sta-
tele membre şi reguli comunitare care să conducă la o 
procedură de azil comună în UE. Activitatea UE în do-
meniul JAI este stabilită într-un program de 5 ani. Pro-
gramul Haga (2005-2010) a dat naştere unui nou pro-
gram de activitate, cunoscut ca Programul Stockholm 
(2011-2015). De asemenea, s-a vorbit şi despre Princi-
palele instrumente legale în domeniul azilului, precum: 
Regulamentul Dublin, Directiva privind Procedurile de 
Azil, Directiva privind Recepţia şi Directiva Calificării 
– Regulamentul Dublin conţine reguli privind stabili-
rea statului membru responsabil pentru examinarea 
unei cereri de azil şi prevenirea cererilor multiple sau 
simultane, directiva privind Procedurile de Azil preve-
de că procedurile de azil în primă instanţă fac obiectul 
aceloraşi standarde minime în toate statele membre. 
Armonizarea regulilor privind procedurile de acordare 
şi retragere a unei forme de protecţie ar trebui să limi-
teze mişcările secundare ale solicitanţilor de azil între 
statele membre, ca urmare a diferenţelor între cadrele 
juridice. Directiva privind Calificarea conţine criterii de 
calificare, fie pentru statutul de refugiat, fie pentru pro-
tecţia subsidiară şi stabileşte care sunt drepturile ataşate 
fiecăreia dintre cele două forme de protecţie. Directiva 
privind Recepţia garantează standardele minime pentru 
recepţia solicitanţilor de azil, inclusiv în ceea ce priveşte 
cazarea, educaţia şi sănătatea. Este necesar ca solicitan-
ţilor de azil să le fie asigurat un standard de viaţă demn 
în toată Uniunea Europeană, deoarece solicitanţii nu au 
dreptul să aleagă statul membru care le va examina ce-
rerea de azil.

S-a discutat despre deosebiri şi asemănări dintre le-
gea UE a României şi cea a Republica Moldova. Care sunt 

metodele de primire a azilului. La ce domenii trebuie să 
atragă atenţia când ţara le oferă azil şi de ce unor persoa-
ne nu li se dă azil. În care cazuri este nevoie de instanţa 
de judecată.

Autoritatea centrală responsabilă de coordonarea tu-
turor activităţilor Guvernului în domeniul azilului a fost 
înfiinţată în anul 2001, iar din 2003 şi-a asumat respon-
sabilitatea pentru procedura de determinare a statutului 
de refugiat (DSR). Direcţia de Refugiaţi este în prezent o 
subdiviziune a Biroului Migraţie şi Azil din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne. Pe lângă funcţiile sale de înre-
gistrare a solicitanţilor de azil şi DSR, Direcţia Refugiaţi 
pune în aplicare măsuri legate de protecţia şi integrarea 
locală a refugiaţilor recunoscuţi şi este responsabilă pen-
tru administrarea Centrului de cazare temporară a solici-
tanţilor de azil (CCTSA), ce se află în regiunea Aeropor-
tului Chişinău.

De la aderarea Republicii Moldova la Convenţia din 
1951, Guvernul nu a reuşit să facă progrese în producerea 
documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiari 
de protecţie umanitară, documente prevăzute de Con-
venţie, dar a dat asigurări că problema urmează a fi re-
zolvată în contextul eforturilor Moldovei de liberalizare a 
regimului de vize cu UE. 

Seminarul a fost organizat în cadrul Programului 
Regional de Protecţie în Belarus, Moldova şi Ucraina, fi-
nanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Înaltul 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

De menţionat că, la 12 aprilie 2012, a fost semnat un 
Memorandum de Înţelegere între Reprezentanţa în Repu-
blica Moldova a Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Institutul Naţional al Justi-
ţiei (INJ), scopul căruia este de a facilita cooperarea între 
cele două instituţii, precum şi organizarea activităţilor 
comune de consolidare a capacităţilor pentru beneficiul 
procurorilor şi sistemului judiciar.
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a aprobat 15 locuri la concursul de admitere pentru for-
marea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi 25 
locuri la concursul de admitere pentru formarea iniţială 
a candidaţilor la funcţia de procuror în cadrul Institutului 
Naţional al Justiţiei, inclusiv 5 locuri pentru candidaţii din 
UTA „Gagauz-Yeri”.

Menţionăm că persoanele care vor participa la con-
cursul de admitere vor susţine două probe:

1)  Proba scrisă cuprinde teste grilă la disciplinele 
drept civil, drept procesual civil, drept penal şi 
drept procesual penal. 

2)  Proba verbală include rezolvarea a două speţe 
la disciplinele drept civil – drept procesual civil 
şi drept penal – drept procesual penal, care vor 

conţine aspecte de drept material şi 
procesual. 

Persoanele din UTA „Gagauz-
Yeri”, care vor candida pentru stu-
dii la funcţia de procuror, vor avea 
dreptul să răspundă în limba rusă, 
iar procesul de învăţământ va decur-
ge în limba de stat. 

Au fost aprobate Curriculu-
mul stagiului de practică pentru 
candidaţii la funcţia de judecător 
şi Curriculumul stagiului de practi-
că pentru candidaţii la funcţia de 
procuror; modificări ale statului de 
personal şi ale efectivului-limită al 
Institutului Naţional al Justiţiei, con-
form necesităţilor de asigurare a 
activităţii acestuia ş.a. 

ACTIVITATeA CONSILIuLuI INJ

Consiliul Institutului Naţional 
al Justiţiei s-a întrunit în şedinţa 
sa ordinară la care au fost puse în 

discuţie mai multe chestiuni ce ţin de activitatea curentă 
a INJ. S-au discutat şi au fost aprobate propunerile pen-
tru modificarea Regulamentului de organizare a concur-
sului de admitere la cursurile de formare 
iniţială a judecătorilor şi procurorilor la 
Institutul Naţional al Justiţiei. Totodată, 
au fost aprobate anunţul, tematica şi ca-
lendarul de desfăşurare a concursului de 
admitere 2012, pe care le puteţi accesa 
pe pagina WEB a Institutului Naţional al 
Justiţiei – www.inj.md.

O altă decizie ce ţine de admiterea 
2012 a fost cea cu privire la numărul de 
locuri prezentate la concurs. Audiind in-
formaţia prezentată de Anastasia Pascari, 
Director executiv al Institutului Naţional al 
Justiţiei, ţinând cont de Hotărârea Consi-
liului Superior al Magistraturii nr.268/16 
din 08.05.2012 şi demersul Procurorului 
General nr.33-11d/12-187 din 31.05.2012 
privind prognoza asupra numărului de lo-
curi vacante pentru funcţiile de judecător 
şi de procuror pentru următoarea promoţie a Institutu-
lui Naţional al Justiţiei, luând în considerare şi Hotărârea 
Consiliului INJ nr.7/3 din 25.05.2012, în temeiul prevede-
rilor art.7 alin.(1) lit.h) din Legea privind Institutul Naţi-
onal al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006 şi pct.1.3 din 
Regulamentul de organizare a concursului de admitere la 
cursurile de formare iniţială a judecătorilor şi procurorilor 
la Institutul Naţional al Justiţiei din 29.06.2011, Consiliul 

Consiliul INJ a aprobat tematica și calendarul 
desfășurării concursului de admitere 2012

25.06.2012
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schimbarea, dornică de a se conforma standardelor şi an-
gajamentelor internaționale, pe care Republica Moldova 
şi le-a asumat. Să recunoaştem că, pe parcursul mai mul-
tor ani, s-a vorbit mult despre transformarea Procuratu-
rii, dar nu s-a făcut mai nimic. Ne-am mulțumit doar cu 
declarații şi planuri trasate. Personal, consider că a venit 
timpul acțiunilor concrete pentru a realiza angajamentele 
pe care ni le-am asumat în plan național şi internațional. 
Trebuie să ne conformăm şi cerințelor Consiliului Euro-
pei, şi jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile 
Omului, astfel ca fiecare cetățean al Republicii Moldo-
va, atunci când contactează cu sistemul de justiție, să fie 
ferm convins că îşi va găsi dreptatea acasă, fără a apela la 
instituțiile internaționale. 

Lumea vede şi ştie că există foarte mari probleme atât în 
organele Procuraturii, cât şi în sistemul juridic, în general. 
Dar noi, acei care activăm în sistem, nu avem dreptul să ră-
mânem indiferenți, ci trebuie să ne includem cu entuziasm 
în realizarea Strategiei şi a Planului de implementare a ei. 
Sigur, transformările radicale întotdeauna s-au ciocnit şi de 
rezistență, nu toți din cadrul sistemului le-au întâmpinat cu 
aplauze. Totuşi, văd că înviorarea porneşte şi de la Consiliul 
Superior al Procurorilor şi mai multe lucruri mă fac să cred 
că vom avea o instituție a procuraturii reformată şi moder-
nizată conform recomandărilor Consiliului Europei. Ea îşi 
va găsi locul şi rolul într-o societate democratică guvernată 
pe principiul supremației legii. Dar, în acelaşi timp, trebu-
ie să asigurăm transparența activității noastre, ca lumea 
să-şi schimbe părerea despre sistemul național de justiție. 
Important e ca procurorii să nu înțeleagă independența 
lor în interesul personal sau că activitatea lor nu poate fi 
supusă controlului. Conform rigorilor internaționale, 
independența este dată procurorului anume în interesul 
justiției, în interesul celor care caută dreptatea. 

La modul teoretic, Strategia de reformă a sectorului 
justiției pentru anii 2011-2016 este foarte bună, dar con-
stat cu regret că nu toți reprezentanții sectorului justiției şi 
ai profesiilor conexe acestuia cunosc conținutul ei. Presa, 
inclusiv Revista Institutului Național al Justiției, trebuie 
să facă totul ca Planul de implementare a Strategiei de re-
formare a sectorului justiției să fie cunoscut de societate, 
iar actorii din sistemul justiției să fie responsabilizați de 
a contribui prin exemplul personal la realizarea lui. Mai 
mulți experți internaționali şi locali au menționat faptul 
că Republica Moldova are reuşite la capitolul ce ține de 
legislație, de strategii şi planuri, dar implementarea lor în 
practică lasă mult de dorit. E ca şi cum ai spune că suntem 
buni la vorbe, dar nu şi la lucru… 

Am făcut mai multe propuneri. În primul rând, e ne-
cesară o monitorizare permanentă şi sistematică din partea 
acelor care au lansat Strategia şi Planul de implementa-
re a ei. Mă refer la Parlamentul Republicii Moldova, care, 

TRIBuNA PROCuRORuLuI

Ion Oboroceanu,
procurorul raionului Căușeni, formator INJ

Odată cu adoptarea Strategiei de reformare a secto-
rului justiției pentru anii 2011-2016, apoi a Planului de 
implementare a ei, noi, procurorii, avem obligațiunea di-
rectă de a contribui în mod practic la realizarea acestei 
Strategii. Unul dintre pilonii de bază ai Strategiei este anu-
me reformarea, restructurarea şi modernizarea organelor 
Procuraturii. În preambulul Strategiei se spune concret 
că Republica Moldova încă nu s-a conformat în totalitate 
cerințelor Consiliului Europei, inclusiv în ceea ce ține de 
locul şi rolul Procuraturii într-o societate democratică, gu-
vernată de principiul supremației legii. Strategia ne obligă 
să contribuim la obținerea independenței profesionale a 
procurorului, să facem ca instituțiile de autoadministrare, 
cum sunt Consiliul Superior al Procurorilor sau comisiile 
de calificare şi disciplină, să activeze conform prevederi-
lor legale. Știu că deja a fost emis ordinul Procurorului 
General prin care au fost create grupuri de lucru în interi-
orul Procuraturii, care sunt responsabile de implementa-
rea Strategiei. Planul de implementare a Strategiei preve-
de date şi termene concrete pentru realizarea mai multor 
activități, inclusiv diferite studii, analize şi chiar însăşi 
percepția procurorilor față de sectorul justiției. E ceva ne-
cesar, deoarece, o spun ca un procuror practician, nu toți 
procurorii sunt gata pentru reforme, pentru schimbare şi 
modernizare. Dar, prin ordinul său, care responsabilizea-
ză majoritatea procurorilor conducători – din aparatul 
central, din direcții şi secții -, Procurorul General a ce-
rut şi procurorilor din teritoriu să înainteze propuneri de 
îmbunătățire a activității Procuraturii. 

Mulți colegi de-ai mei vor ca corpul de procurori să 
devină o echipă unită, consolidată, dornică de a efectua 

RefoRmaRea şi modeRnizaRea 
PRocuRatuRii PRin asiguRaRea 
indePendenţei sale funcţionale – un imPeRativ al timPului 
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pe lângă misiunea sa de a adopta legi, planuri şi strategii, 
are şi obligațiunea de a monitoriza realizarea lor. Cred că 
toate grupurile de lucru create şi coordonate de Ministerul 
Justiției pentru implementarea Strategiei îşi vor face dato-
ria, dar am propus – o fac şi pe această cale – ca în opera 
dată să fie implicați mai mulți practicieni din regiuni. Am 
mai propus ca şedințele acestor grupuri să fie organizate şi 
în regiuni, cu scopul de a implica judecătorii, procurorii, 
avocații, alți specialişti locali din sectorul justiției. Adică, 
dacă vom avea mult mai multe opinii şi sugestii, vom obține 
o mai bună reuşită la implementarea Strategiei. 

Să nu uităm că în toate activitățile, inclusiv în cele din 
sectorul justiției, este foarte importantă puterea exemplului 
personal. De la abordările teoretice, să trecem la cele practi-
ce. Noi ştim că imaginea justiției, inclusiv a Procuraturii, lasă 
de dorit. Asta înseamnă că, dacă vrem să reuşim, vor fi nece-
sare acțiuni radicale: acei care muncesc cu o dedicație deo-
sebită – să fie menționați, iar acei care nu-şi fac obligațiunile 
profesionale aşa precum prevede legislația – să fie sancţio-
naţi, astfel ca sistemul să se purifice din interior. Este salu-
tabil faptul că deja au început atestările, organizate corect şi 
estetic atât din partea Consiliului Superior al Procurorilor 
cât şi din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Obiec-
tivitatea şi corectitudinea în această situație contează foarte 
mult. Dar noi trebuie să înțelegem că nimeni n-o să vină să 
facă reforma în locul nostru. De reforma în sistemul justiției 
suntem responsabili numai noi, toți. Strategia de reformă şi 
Planul de implementare a ei n-au fost create pentru parte-
nerii externi, ci pentru noi. Sunt create conform standarde-
lor internaționale, dar pentru organele de justiție şi pentru 
cetățenii din Republica Moldova. Obligațiunea noastră este 
să facem ca ele să funcționeze în practică. 

La Căuşeni, odată cu numirea mea în funcția de pro-
curor raional, mi-am propus ca Procuratura să îndeplineas-
că doar obligațiunile ce-i revin conform legii. Majoritatea 
cetățenilor nu cunosc specificul activității acestei instituții, 
considerând că Procuratura şi-a menținut funcțiile pe care le 
avea pe timpul sovietic şi-i responsabilă de toate nelegiuirile 
care se întâmplă în societate. Odată cu adoptarea noii legi 
despre Procuratură, cea din 2008, şi conform Constituției, 
Procuratura are acum atribuții foarte exacte şi destul de cla-
re. Într-adevăr, nu toți cetățenii raionului sunt satisfăcuți de 
activitatea Procuraturii, dar asta e ceva obişnuit şi în alte țări, 
pentru că noi ne îndeplinim obligațiunile funcționale nu aşa 
cum doreşte, în mod subiectiv, o persoană sau alta. Noi, pro-
curorii, suntem mereu monitorizați de Procuratura Genera-
lă, iar deciziile procurorilor pot fi contestate prin petiție la ju-
decătorul de instrucție. Adică, există deja un control judiciar 
asupra tuturor deciziilor procurorilor, ceea ce înseamnă că 
ele nu sunt definitive. Prin intermediul mass-media, perma-
nent mă strădui să explic aceste lucruri cetățenilor, ca să le ri-
dic nivelul de cultură juridică. Spre regret, nihilismul juridic 
al cetățenilor rămâne destul de mare încă. Oamenii nu-şi cu-
nosc drepturile, dar nici modalitățile de revendicare a drep-
turilor lezate. Aici este mult de muncă. Cetățeanul, atunci 
când i s-a încălcat un drept sau a avut probleme cu o persoa-
nă fizică sau juridică, trebuie să ştie exact organul public care 
este împuternicit prin lege să-i soluționeze problema. Anu-
me din cauza că lumea nu cunoaşte, multe petiții şi adresări 

care ajung la Procuratura raionului Căuşeni sunt readresate, 
conform legislației, altor instituții. Cetățenii nu înțeleg de ce 
se întâmplă aşa şi se supără pe Procuratură. Răspunsul pri-
mit de la Procuratură – precum că petiția lui a fost readresată 
altei instituții – nu-l satisface, dar asta nu înseamnă că noi nu 
am procedat corect şi legal. Iată de ce unul din obiectivele 
reformei trebuie să fie asigurarea transparenței în activitatea 
organelor de justiție şi explicațiile aduse cetățenilor cu răs-
punsuri concrete, motivate, ca ei să înțeleagă pentru totdeau-
na unde, în care cazuri şi la care organ trebuie să se adreseze 
pentru a fi repuşi în drepturi. 

Direcțiile Strategiei sunt expuse foarte bine. Acum, tre-
buie mai puțin să comentăm, dar să contribuim plenar la im-
plementarea ei în practică. Ar fi bine ca grupurile de lucru să 
aibă şedințe permanente, cu întocmirea proceselor verbale, 
cu implicarea societății civile şi a mass-mediei, ca întreaga 
societate să participe la îmbunătățirea activității atât a orga-
nelor Procuraturii, cât şi a instituțiilor publice de nivel local 
şi național. Dar toți trebuie să respecte o condiție: dreptul la 
expresie, dreptul la critică trebuie să se bazeze pe argumente 
legale, bazate juridic, ci nu pe interese meschine sau de grup. 
Organele Procuraturii activează cu fapte concrete, cu dovezi, 
nu cu doleanțele unor sau altor personalități. Din păcate, 
cetățenii, chiar şi unii colegi, nu înțeleg lucrul acesta… 

Nu cred că toți colegii procurori, toți judecătorii, 
avocații sau alți reprezentanți ai justiției cunosc Strategia 
de reformă, dar ştiu că avem obligațiunea de a ne autoin-
strui permanent în domeniul în care profesăm. În plus, în 
fiecare an, procurorii trebuie să se perfecționeze la Insti-
tutul Național al Justiției, unde e necesar să se vorbească 
permanent despre transformările în sistemul de drept. O 
responsabilizare a procurorilor şi judecătorilor de imple-
mentarea tuturor etapelor Strategiei trebuie să şi-o asume 
Consiliul Superior al Procurorilor şi Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

Procuratura, ca instituție publică, are obligațiunea de a 
contribui la eficientizarea actului de justiție şi acum ea ne-
cesită o reformare, ca tot sectorul de justiție, cu condiția ca 
standardele şi angajamentele internaționale să fie aplicate 
în mod practic în Republica Moldova, atât la nivelul central 
cât şi la cel local, fără a admite implicarea politicului în ac-
tivitatea organelor de drept. E necesar şi un mesaj concret: 
nu avem dreptul de a ne văicăra, trebuie să lăsăm vorbăria 
şi să trecem la acțiuni concrete. Da, salariile sunt mici, nu 
avem codiții europene de muncă şi de trai, dar să nu uităm 
că asta-i realitatea în întreaga societate şi nu-i etic să ceri să 
fii mai privilegiat decât contribuabilii tăi. Când vom schim-
ba lucrurile spre bine în întreaga societate, atunci numaide-
cât vor creşte şi salariile procurorilor. 

Noi avem obligațiunea directă de a implementa în ac-
tivitatea noastră Recomandarea Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei nr. 1604 din 2003, privind rolul Pro-
curaturii într-o societate democratică şi guvernată în baza 
supremației legii, dar şi alte recomandări sau standarde 
internaționale în domeniu, asumate de către Republica 
Moldova. Doar prin interacțiunea eficientă între actorii 
sectorului justiției vom asigura accesul la justiție pentru 
toți, contribuind astfel la respectarea şi promovarea în to-
talitate a drepturilor omului. 
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Articolul 34 al Constituţiei RM, art. 6 alin. (1) 
din Legea cu privire la libertatea de exprimare şi Le-
gea privind accesul la informaţie garantează accesul 
persoanelor la orice informaţie de interes public. Un 
rol special în acest sens îl deţine presa, care are ro-
lul de „câine de pază” al democraţiei, libertatea de 
exprimare a căreia, totodată, este garantată şi prin 
prisma art. 4 din Legea cu privire la libertatea de 
exprimare. Presa are un rol important în informa-
rea societăţii asupra problemelor de interes public 
şi trebuie să deţină o anumită libertate de decizie 
atunci când comentează unele chestiuni de interes 
politic sau public. 

Cele expuse se referă şi la funcţionarea justiţiei, 
care este o instituţie esenţială pentru orice societa-
te democratică şi pentru funcţionarea statului de 
drept. Filozoful Guseppe Rovani afirmă că „Justiţia 
este ca aritmetica, unde, dacă lipseşte verificarea, nu se 
poate afirma că a fost făcut exact calculul”. Iar presa 
este unul din mijloacele prin care societatea, opinia 
publică pot verifica dacă judecătorii îşi îndeplinesc 
obligaţiunile corespunzător responsabilităţilor. 

Astfel, legislaţia în vigoare îi oferă cetăţeanului 
dreptul de a cere ca informaţia să fie veridică în ca-
zul ştirilor, corectă şi de bună credinţă în cazul opi-
niilor. 

Accesul liber şi necondiţionat al persoanei la ori-
ce informaţie de interes public constituie unul dintre 
principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoa-
ne şi autorităţile publice, în conformitate cu preve-
derile Constituţiei şi ale altor legi naţionale, precum 
şi în conformitate cu actele şi tratatele internaţionale 
ratificate de către Parlamentul Republici Moldova. 
Acest principiu, totodată, este într-o strânsă corela-
ţie cu principiul transparenţei, conform căruia acce-
sul mijloacelor de informare în masă la informaţiile 
de interes public este garantat.

Activitatea de culegere şi de difuzare a infor-
maţiilor de interes public, desfăşurată de mijloace-
le de informare în masă, constituie o concretizare a 
dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice infor-

DOCTRINAJustiţia şi mass-media

Svetlana Filincova, 
judecător la Curtea Supremă 
de Justiţie

Luată în general, justiţia este aceeaşi pen-
tru toţi, anume un mijloc oarecare găsit 
util pentru relaţiile reciproce; dar în apli-
carea ei la cazurile particulare ale unei 
ţări şi la procese de orice fel, nu toţi consi-
deră acelaşi lucru ca fiind drept.

Epicur

O presă prea liberă te poate presa şi strivi 
cu totul.

Ion Cristofor, poet, critic literar

maţie de interes public, în afară de cele exceptate 
prin lege.

Prin informaţie de interes public se înţelege ori-
ce informaţie despre rezultatul activităţii unei auto-
rităţi publice sau instituţii publice, într-un stat de-
mocratic, indiferent de suportul ori de forma sau de 
modul de exprimare a informaţiei. La rândul său, 
informaţia poate fi nu numai de interes public, ci şi 
despre viaţa privată şi de familie, inclusiv imaginile 
privind viaţa familială, viaţa la domiciliu, corespon-
denţa şi conţinutul ei, sănătatea şi defectele fizice, 
orientarea şi viaţa sexuală, precum şi comportamen-
tul persoanei, în condiţiile în care persoana contea-
ză, în mod rezonabil, pe intimitate.

În sensul art. 2 din Legea cu privire la liberta-
tea de exprimare, mass-media reprezintă mijlocul 
de informare în masă, tipărit sau electronic, precum 
şi jurnalistul. În acest scop, forma organizatorico-
juridică sau acreditarea persoanei nu are relevanţă, 
atâta timp cât aceasta demonstrează că efectuează o 
activitate jurnalistică.

Potrivit eticii jurnalistice, mass-media trebuie să 
cerceteze în mod rezonabil informaţia până a o răs-
pândi, adică să efectueze o investigaţie jurnalistică. 
O investigaţie jurnalistică este cercetarea rezonabi-
lă a faptelor de către instituţia mass-media pentru 
realizarea unui material jurnalistic. Până la răspân-
dire, pentru a cerceta informaţia pe care doreşte să 
o răspândească, jurnalistul trebuie să întreprindă 
doar măsurile considerate rezonabile. Rezonabil nu 
înseamnă toate măsurile posibile, ci doar cele care 
pot fi dictate de etica şi tehnica jurnalistică, având 
în vedere posibilităţile limitate şi timpul restrâns de 
care dispune jurnalistul. În fiecare caz concret, se va 
examina dacă măsurile au fost rezonabile, altfel se 
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va considera că jurnalistul nu şi-a onorat obligaţiile 
profesionale.

În procesul de acumulare şi răspândire a infor-
maţiei, mass-media trebuie să-şi respecte obligaţiile 
profesionale, care sunt stabilite în Codul deontolo-
gic al Republicii Moldova din 07.06.2011. Acesta se 
referă la acurateţea şi verificarea faptelor, separarea 
faptelor de opinii şi comunicarea comercială, obli-
gaţia de a corecta erorile şi acordarea dreptului la 
replică, denunţarea cenzurii, protecţia surselor jur-
nalistice şi relaţia jurnalistului cu sursele de infor-
mare, protecţia vieţii private, respectarea prezumţi-
ei nevinovăţiei şi a drepturilor minorilor, a persoa-
nelor vulnerabile, precum şi nediscriminarea.

Sarcina de „câine de pază al democraţiei” nu 
poate fi exercitată eficient fără un anumit grad de 
flexibilitate acordat libertăţii de exprimare a mass-
media. Informaţia răspândită de mass-media poate 
conţine exagerări şi chiar provocări, însă trebuie să 
fie suficient de exactă pentru a nu dezinforma.

Articolul 9 alin. (4) din Legea cu privire la li-
bertatea de exprimare prevede că, persoanele care 
exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar ac-
ţiunile lor – verificării din partea mass-mediei, cele 
ce ţin de modul în care şi-au exercitat sau îşi exercită 
atribuţiile, în măsura în care acest lucru este necesar 
pentru a asigura transparenţa şi exercitarea respon-
sabilă a atribuţiilor lor. 

Deşi limitele criticii acceptabile la adresa perso-
nalităţilor politice şi a persoanelor care ocupă funcţii 
publice sunt mai largi decât pentru persoanele par-
ticulare, în privinţa judecătorilor gradul de toleran-
ţă este mai redus (Hotărârea Nicula c. Finlandei, 21 
martie 2002). Ei pot fi criticaţi, însă critica gratuită nu 
este tolerabilă din motivul rolului special pe care îl 
are justiţia în societate şi încrederea de care trebuie să 
beneficieze aceasta în ochii publicului pentru a-şi pu-
tea îndeplini cu succes obligaţiile. Iată de ce, pentru a 
proteja această încredere împotriva atacurilor distruc-
tive, care ar fi nefondate, în sensul art. 9 din Legea cu 
privire la libertatea de exprimare rezultă posibilitatea 
aplicării sancţiunilor penale şi contravenţionale în ca-
zul defăimării judecătorilor, spre deosebire de stat, 
autorităţile legislative şi executive, care, potrivit alin. 
(3) al acestui articol, nu sunt protejaţi de legea penală 
sau contravenţională împotriva declaraţiilor defăi-
mătoare. Acest fapt, însă, nu înseamnă că jurnaliştii 
trebuie să se teamă să critice judecătorii, atâta timp 
cât au scopul de a informa publicul despre subiecte 
de interes general, cât sunt de bună-credinţă şi cerce-
tează adecvat faptele.

În acest context, în cauza Prager şi Oberschlis, 
Curtea Europeană a conchis prin hotărârea din 
aprilie 1995 că condamnarea unui jurnalist pentru 
defăimarea unui judecător, în urma publicării co-

mentariilor critice, nu constituia o încălcare a art. 10 
din Convenţia Europeană. Totuşi, în pofida „rolului 
iminent” jucat de presă într-un stat de drept, aceasta 
trebuie să respecte anumite limite. Criticele foarte 
severe împotriva integrităţii personale şi profesio-
nale ale magistratului, pe care le-a exprimat recla-
mantul, erau lipsite de bună-credinţă şi nu respec-
tau regulile eticii jurnalistice. În asemenea condiţii, 
Curtea a considerat că sancţiunea aplicată nu a fost 
disproporţionată protecţiei reputaţiei altei persoane 
şi apărării autorităţii puterii judiciare.

Articolul 20 din Constituţie stipulează că orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din par-
tea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi intere-
sele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi acce-
sul la justiţie. Totodată, accesul liber al persoanei la 
justiţie este prevăzut şi în art. 5 din Codul de proce-
dură civilă.

În context, Cicero (filozof şi om politic din Roma 
antică) spunea: „Justiţia este însăşi splendoarea ma-
ximă a virtuţilor”. Filozoful spune în Etica sa că nici 
Speranţa, nici Strălucirea nu sunt atât de admirabile 
ca Justiţia. Acest lucru este sigur, toate virtuţile se 
concentrează în sânul justiţiei ca virtute generală. 
„Este virtutea perfectă în cel mai înalt grad(...), nu 
este o simplă parte a virtuţilor, este toate virtuţile 
la un loc”.

Actualitatea acestor afirmaţii se confirmă şi prin 
aceea că, tot mai des, persoanele fizice sau juridice 
apelează la justiţie pentru soluţionarea diferitor liti-
gii. Justiţiabilii doresc să fie judecaţi repede şi bine, 
de către judecători obiectivi şi imparţiali, să aibă 
parte de un proces echitabil în faţa justiţiei, iar pre-
vederile legii să fie interpretate şi aplicate în mod 
corect. Dar nu e suficient ca justiţia să fie făcută, mai 
trebuie ca acest lucru să se vadă. Iar mass-media 
este cea care poate contribui la restabilirea încrede-
rii populaţiei în sistemul judiciar.

Judecarea procesului într-un termen rezonabil 
are ca scop înlăturarea incertitudinii în care se gă-
sesc părţile prin restabilirea, cât mai curând posibil, 
a drepturilor încălcate şi prin reinstaurarea legalită-
ţii, care trebuie să guverneze toate raporturile juri-
dice într-un stat de drept, ceea ce constituie garanţia 
unui proces echitabil.

Imparţialitatea, ca element al unui proces echi-
tabil, reprezintă garanţia încrederii justiţiabililor în 
magistraţii şi instituţiile în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea, prin care este realizat actul de justiţie.

Dreptul la un proces echitabil înseamnă posibi-
litatea rezonabilă a oricărei părţi de a expune cauza 
sa instanţei de judecată, în condiţii care să nu o dez-
avantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se reali-
zează prin asigurarea dreptului său la apărare.
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Ca justiţia să fie obiectivă şi corectă este necesară 
independenţa ei. Această condiţie nu este un privi-
legiu al judecătorilor, ci un beneficiu al cetăţenilor. 

Independenţa judecătorilor este reflectată în 
art.116 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, 
care prevede că judecătorii sunt independenţi şi se 
supun numai legii. Aceasta presupune, ca şi în cazul 
instanţelor de judecată, că la realizarea actului de 
justiţie, magistraţii nu pot fi influenţaţi de puterea 
executivă sau cea legislativă. Independenţa instan-
ţelor înseamnă că sistemul instanţelor prin care este 
realizată justiţia nu face parte şi nu este subordonat 
puterii executive sau legislative.

Presa, la fel, şi ea trebuie să fie independentă. 
În acest sens, presa ar trebui să devină unul dintre 
cei mai puternici piloni de susţinere a independen-
ţei justiţiei. Atunci când celelalte puteri vor atinge 
independenţa acestora, cele două instituţii sunt sin-
gurele menite să reacţioneze şi să sancţioneze abu-
zurile celorlalte puteri.

Accesul liber la justiţie este conceput ca drept 
al oricărei persoane de a se putea adresa justiţiei 
pentru a-şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime, garantându-i-se că exercitarea acestui 
drept nu poate fi îngrădită prin nici o lege. 

Ca mijloace procedurale concrete, de care pot 
uza cetăţenii pentru a accede la justiţie, Codul de 
procedură civilă prevede cererea de chemare în ju-
decată şi căile de atac împotriva hotărârilor judecă-
toreşti (apelul, recursul şi revizuirea), iar Codul de 
procedură penală prevede sesizarea organului de 
urmărire penală, plângerile împotriva acţiunilor şi 
inacţiunilor organului de urmărire penală şi ale or-
ganului care exercită activitate operativă de inves-
tigaţii, controlul judiciar al procedurii prejudiciare, 
căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva ho-
tărârilor judecătoreşti. 

Căile procedurale menţionate asigură persoane-
lor interesate accesul la o instanţă de judecată, căre-
ia, prin lege, i s-a stabilit competenţa de a hotărî în 
materie civilă sau penală. 

Acest mod de reglementare a dreptului de acces 
la justiţie este în concordanţă cu abordarea europea-
nă a aceluiaşi concept, căci, în accepţiunea Conven-
ţiei, exercitarea dreptului de acces la justiţie presu-
pune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane 
la un tribunal instituit de lege, adică garantarea unei 
proceduri judiciare în faţa căreia poate fi realizat, 
efectiv, acest drept.

Articolul 117 din Constituţie, art.10 din Legea 
privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 
06.07.1995 şi art.23 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă proclamă că şedinţele de judecată sunt publi-
ce, în afară de cazurile prevăzute de lege; cazurile 
de excepţie de la regula publicităţii sunt nominali-

zate prin lege, prin indicarea unor criterii de apreci-
ere, pe baza cărora instanţa de judecată trebuie să le 
determine – alin. (2). (3), (4), (5), (6), (7) şi (8) ale art. 
23 Cod procedură civilă stabilesc că instanţa poate 
să dispună ca dezbaterile să se facă în şedinţă secre-
tă, dacă dezbaterea publică ar putea vătăma ordinea 
sau moralitatea publică ori părţile. 

Pentru asigurarea publicităţii, şedinţele de jude-
cată se ţin la sediul stabil şi cunoscut al instanţei, în 
zilele şi la orele fixate de instanţă, potrivit listei de 
şedinţă, care se afişează cu cel puţin o oră înainte de 
începerea şedinţei de judecată.

Publicitatea este o garanţie a corectitudinii şi 
imparţialităţii judecătorilor, a independenţei aces-
tora, pentru că nu este suficient să se facă dreptate, 
ci este nevoie să se vadă acest lucru; pentru acest 
motiv părţile nu pot fi împiedicate să participe la 
dezbaterea cauzelor proprii (nici măcar atunci când 
s-a declarat şedinţă secretă), iar terţele persoane nu 
pot fi îndepărtate din sala de judecată decât în cazul 
şedinţelor secrete.

Caracterul dezbaterilor nu influenţează, însă, 
pronunţarea hotărârii judecătoreşti, care se face, în-
totdeauna, în şedinţă publică, fapt prevăzut expres 
în art.6 pct.1 din Convenţie, dar şi în art. 23 alin. (9) 
Cod procedură civilă.

Prin urmare, referindu-ne la raporturile juridi-
ce legate de accesul persoanei la informaţie, cât şi a 
celor privind accesul liber al persoanei la justiţie, ur-
mează de accentuat că este foarte necesar ca aceste 
raporturi să nu fie confundate şi, totodată, este ne-
cesară delimitarea rolului mass-mediei într-un caz 
sau în altul. Or, într-un caz, mass-media are sarcina 
de a informa publicul asupra problemelor de interes 
public şi de a efectua, în conformitate cu responsa-
bilităţile sale, investigaţii jurnalistice în problemele 
de interes public, iar în alt caz, mass-mediei îi revi-
ne rolul unui participant la proces (reclamant, pârât, 
intervenient etc.), într-un proces pornit în condiţiile 
legii, cu toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale 
acestora. 

O interzicere aplicată, în condiţiile legii, unui re-
prezentant al mass-media de a avea acces într-o sală 
de şedinţă sau de a efectua o înregistrare video sau 
audio a unei şedinţe de judecată nu trebuie inter-
pretată ca o limitare a accesului la justiţie. Totodată, 
această interdicţie nu poate fi privită şi ca o limitare 
de acces la informaţie sau la libertatea de exprimare, 
deoarece prevederile Constituţiei, art. 3 alin. (3) din 
Legea privind libertatea de exprimare stipulează 
expres cazurile în care pot fi aplicate unele restrân-
geri în exercitarea respectivelor drepturi. În acest 
sens, jurisprudenţa CEDO a statuat că, de multe 
ori, mass-media doreşte să raporteze pe marginea 
proceselor direct din instanţe. Cu toate acestea, 
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dreptul calificat la o audiere publică în temeiul art. 
6 din Convenţia Europeană este rezervat părţilor şi 
nu mass-mediei. Articolul 6.1 prevede că accesul în 
sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului 
pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a 
acestuia din motive specificate. O astfel de dispozi-
ţie sau o dispoziţie de împiedicare a presei de la ra-
portarea întregului proces desfăşurat în mod public 
sau a unei părţi a acestuia este, totuşi, o ingerinţă 
în drepturile mass-mediei, prevăzute de art. 10. Ea 
trebuie să fie justificată în temeiul art. 10 par. 2. Tot 
aşa trebuie să fie justificată orice sancţionare a mass-
mediei pentru raportarea despre cauzele examinate 
de o instanţă.

Deşi, uneori, statul poate invoca alte scopuri 
legitime pentru a justifica astfel de restricţii, „men-
ţinerea autorităţii şi imparţialităţii sistemului judici-
ar” este scopul cel mai des folosit în acest context.

Referitor la rolul presei în cadrul dezbaterilor 
judiciare, CEDO a mai statuat că activitatea tribu-
nalelor, care reprezintă „garanţia înfăptuirii justi-
ţiei” şi a căror misiune este fundamentală într-un 
stat de drept, are nevoie de încrederea publicului. 
„Agitarea la lumina zilei” a datelor unui proces, în 
aşa fel încât publicul să dea propriul său verdict 
înaintea pronunţării instanţei competente, riscă să 
conducă la pierderea respectului pentru tribunale 
şi a încrederii necesare în activitatea acestora. De 
asemenea, procedându-se astfel, se ajunge la cre-
area unui pseudo-proces, un spectacol în media, 
împrejurare ce ar putea conduce, pe termen lung, 
la consecinţe nefaste în privinţa recunoaşterii in-
stanţelor ca unice organe calificate să decidă în 
privinţa soluţionării proceselor. Totuşi, dincolo de 
asemenea situaţii limită, Curtea a subliniat că presa 
are îndatorirea de a informa opinia publică asupra 
tuturor problemelor de interes general, iar printre 
acestea se află, fără nici o îndoială, şi cele ce ţin de 
funcţionarea justiţiei, instituţie esenţială într-o so-
cietate democratică. Ca valoare fundamentală a 
statului de drept, activitatea justiţiei are nevoie de 
încrederea cetăţenilor, de aceea poate să apară ne-
cesitatea protejării ei de unele atacuri distructive, 
lipsite de fundament serios, mai ales că magistraţii 
sunt ţinuţi de obligaţia de rezervă ce-i împiedică 
să reacţioneze într-o asemenea situaţie. Tot astfel, 
Curtea a subliniat că publicul are un interes legitim 
în a fi informat şi a se informa despre procedurile 
judiciare penale. În acest sens, ea a reţinut Reco-
mandarea Rec(2003)13 a Comitetului Miniştrilor al 
Consiliului Europei privind difuzarea de informaţii 
în mass-media în materia procedurilor penale, pu-
nând în evidenţă importanţa reportajelor realizate 
despre asemenea proceduri pentru informarea pu-
blicului, astfel permiţându-i-se acestuia să exercite 

un anumit „drept de control” asupra funcţionării 
sistemului justiţiei penale. Mai exact, a spus Curtea, 
primul principiu director care figurează în anexa la 
Recomandare poartă asupra sa dreptul publicului 
de a primi informaţii privind activitatea autorităţi-
lor judiciare şi a serviciilor de poliţie prin interme-
diul mass-media, ceea ce implică pentru jurnalişti 
dreptul de a putea relata în mod liber despre modul 
în care funcţionează justiţia penală.

În context cu cele expuse, se specifică că rela-
ţia dintre presă şi jurisdicţia penală este una mai 
deosebită. Sigur că se recunoaşte libertatea de ex-
primare a presei, dar deseori aceasta intră în con-
flict cu drepturile fundamentale ale celor cercetaţi 
penal, în special – la respectarea prezumţiei de 
nevinovăţie. A devenit o modă filmarea acţiunilor 
poliţieneşti sau conferinţele de presă organizate cu 
ocazia prinderii infractorilor importanţi, interoga-
toriile luate de presă chiar şi în sediul instituţiilor 
judiciare, prezentarea la posturile de televiziune 
a imaginilor celor cercetaţi, fără a se fi obţinut în 
prealabil acceptul acestora. Dar sunt încălcări ale 
dreptului la viaţa privată chiar şi în cazul marto-
rilor sau victimelor unor infracţiuni. Or, accentul 
ar trebui să fie pus pe educarea cetăţenilor în spi-
ritul respectării legilor, pe prevenirea comiterii de 
infracţiuni şi pe intervenţia promptă a organelor 
judiciare, cu scopul ca ei – cetăţenii oneşti – să se 
simtă în siguranţă. Propriile anchete ale mass-me-
dia pot crea aşteptări false din partea populaţiei şi 
pot crea o imagine greşită a stării de fapt, pe care 
numai o cercetare penală efectuată de către orga-
nele judiciare o pot lămuri. Eventualele contradic-
ţii vor facilita neîncrederea populaţiei în sistem.

În fine, presiunile resimţite de judecătorii care 
soluţionează cauzele penale sunt mai mari, tocmai 
datorită atenţiei sporite din partea publicului, ceea 
ce le poate afecta performanţele profesionale, în de-
trimentul celor cercetaţi. Sigur că, fiind persoane 
publice, judecătorii trebuie să suporte critica pu-
blicului asupra activităţii şi comportamentului lor, 
dar şi jurnaliştii nu ar trebui să întreacă măsura – de 
la comentarii bazate pe fapte, la atacuri personale 
maliţioase. Totodată, după cum s-a mai menţionat, 
mass-media poate avea şi o altă atribuţie în proce-
sul de înfăptuire a justiţiei – cea de participant la un 
proces judiciar pornit în condiţiile legii.

În cazul în care mass-media se consideră lezată 
într-un drept al său, protejat de lege, ea poate înain-
ta cerere de chemare în judecată în conformitate cu 
prevederile Codului de procedură civilă sau, după 
caz, în ordinea contenciosului administrativ. În 
aceste cazuri, mass-media prezumată, la momentul 
intentării procesului, ca subiect al raportului mate-
rial litigios, va avea calitatea de reclamant.
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Calitatea de pârât îi revine mass-mediei de cele 
mai multe ori în procesele intentate în temeiul art. 7 
şi 10 din Legea cu privire la libertatea de exprima-
re, şi anume – în cele cu privire la defăimare şi/sau 
cele legate de apărarea dreptului la viaţa privată şi 
de familie. Este vorba de defăimare în cazul în care 
are loc răspândirea informaţiei false, care lezează 
onoarea, demnitatea şi/sau reputaţia profesională 
a persoanei.

Scopul pedepsirii defăimării este de a permite 
protecţia „bunului nume” al persoanei. Sistemul de 
drept nu protejează aspectul negativ al onoarei şi 
demnităţii. Din acest motiv, nu va fi vorba de defăi-
mare în cazul protecţiei reputaţiei unei persoane din 
lumea criminală. Spre deosebire de regulile ce ţin de 
defăimare, în cazul informaţiilor despre viaţa pri-
vată şi de familie, informaţiile pot fi adevărate şi ar 
putea să nu fie defăimătoare, dar confidenţialitatea 
lor ar putea fi dictată de interesele persoanei vizate. 
În ambele cazuri, mass-media se va bucura de un 
proces desfăşurat pe principiul contradictorialităţii, 
prevăzut de art. 26 Codul de procedură civilă.

Cerinţa din art.6 pct.1 al Convenţiei – ca o cauză 
să fie examinată în mod echitabil – trebuie înţelea-
să în sensul de a se asigura respectarea principiilor 
fundamentale ale oricărui proces, şi anume princi-
piul contradictorialităţii şi principiul dreptului la 
apărare, ambele asigurând egalitatea deplină a păr-
ţilor în proces.

Contradictorialitatea este principiul care îngă-
duie părţilor din proces să participe în mod activ 
şi egal la prezentarea, argumentarea şi dovedirea 
drepturilor lor în cursul desfăşurării procesului, 
mai exact: să discute şi să combată susţinerile făcute 
de fiecare dintre ele şi să-şi exprime opinia asupra 
iniţiativelor instanţei, în scopul stabilirii adevărului 
şi al pronunţării unei hotărâri legale şi temeinice.

În virtutea contradictorialităţii, părţile îşi aduc 
reciproc la cunoştinţă pretenţiile, apărările şi probele 
de care înţeleg să se folosească în proces, prin cereri-
le scrise şi adresate instanţei şi judecata nu se poate 
face decât după legala lor citare; în cursul procesu-
lui, toate părţile sunt ascultate în mod egal, inclusiv 
asupra împrejurărilor de fapt sau de drept puse în 
discuţie de instanţă; în vederea aflării adevărului în 
cauză, încuviinţarea probelor se face în şedinţă pu-
blică, după prealabila lor discutare de către părţi, iar 
hotărârile judecătoreşti sunt comunicate părţilor, în 
vederea exercitării căilor legale de atac.

Totodată, în conformitate cu art. 118 alin. (1) 
CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circum-
stanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor 
şi obiecţiilor sale, dacă legea nu dispune altfel, iar 
potrivit art. 121 CPC, instanţa judecătorească reţi-
ne spre examinare şi cercetare numai probele per-

tinente, care confirmă, combat ori pun la îndoială 
concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de 
circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă 
a cazului.

În speţă, o societate pe acţiuni a depus cerere de 
chemare în judecată împotriva unei publicaţii perio-
dice cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii.

În motivarea acţiunii s-a indicat că, în nr.2009 al 
ziarului „X” a fost publicat articolul „Politică, Busi-
ness, Mafie şi Canalia Liberală”, semnat de directo-
rul publicaţiei S.P., şi anume: „A.S. îşi lansează în 
mod oficial afacerea, înregistrând compania Y ...”. 
,,A.S. devine unul dintre susţinătorii fideli ai viito-
rului oligarh, care atunci punea bazele imperiului 
său financiar prin contractarea unor credite garan-
tate de stat, care nu au mai fost rambursate”, „oda-
tă cu numirea lui U. în funcţia de vicepreşedinte al 
companiei, întreprinderea a recurs la procurarea la 
preţuri derizorii a imobilelor şi terenurilor din or. 
Chişinău şi suburbii, pe care le-a gajat la preţuri 
exorbitante la diferite bănci, iar în anul 1996 A.S. a 
fost implicat într-un scandal de spionaj industrial şi 
tehnologic în favoarea Rusiei şi în detrimentul Ro-
mâniei”; „ ...muşamalizarea acestui caz l-ar fi costat 
pe S. 200 000 de dolari, banii fiind transmişi de chiar 
adjunctul său şi finul său de cununie A.S., care i-ar fi 
dat 100 000 de dolari lui C. şi tot atât lui D.”.

Reclamantul a considerat că aceste afirmaţii din 
articolul susnumit nu corespund adevărului, îi le-
zează onoarea şi demnitatea şi a solicitat obligarea 
Publicaţiei Periodice Ziarul „X” să publice la aceeaşi 
rubrică şi în aceeaşi pagină a ziarului o dezminţire 
la articolul susnumit, cu încasarea de la Publicaţia 
Periodică Ziarul „X” şi S.P. în mod solidar în bene-
ficiul SA „Y” prejudiciul moral cauzat în mărime de 
100 000 de lei.

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chi-
şinău din 02.06.2010, menţinută prin decizia Curţii 
de Apel Chişinău din 28 iunie 2011, acţiunea SA „Y” 
a fost admisă parţial. Colegiul civil şi de contencios 
administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 
casat decizia instanţei de apel cu restituirea pricinii 
spre rejudecare în prima instanţă. În suport s-a in-
vocat că, conform art.239 CPC, hotărârea judecăto-
rească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi 
întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele con-
statate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate 
în şedinţa de judecată. 

Analiza pe care judecătorul o face în legătură cu 
motivele de fapt şi de drept, care i-au format con-
vingerea în sensul unei anumite soluţii trebuie să fie 
clară şi simplă, precisă, conchisă şi fermă, să aibă 
putere de convingere.

Astfel, Colegiul civil şi de contencios adminis-
trativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a apreciat 
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concluziile instanţelor judecătoreşti cu privire la ad-
miterea parţială a cererii înaintate de SA,,Y” ca fi-
ind fără suport probant, rezultate din neexaminarea 
multiaspectuală a cauzei şi, în consecinţă – nestabi-
lirea tuturor circumstanţelor importante pentru so-
luţionarea litigiului, pentru a fi în consecinţă corect 
aplicată speţei legea materială.

Prin admiterea acţiunii, prima instanţă a ajuns 
la concluzia că în articolul ,,Politică, Business, Ma-
fie şi Canalia Liberală”, semnat de directorul publi-
caţiei S.P. şi publicat în nr. 2009 al ziarului ,,X” din 
06 martie 2009, se conţin informaţii care nu cores-
pund adevărului şi lezează onoarea şi demnitatea 
reclamantului SA ,,Y”, cauzându-i un prejudiciu 
moral.

Concluziile primei instanţe au fost apreciate ca 
fiind juste şi de către instanţa de apel. În acest sens, 
instanţa de recurs a remarcat că SA ,,Y” are calitatea 
de persoană juridică, iar persoanei juridice nu i se 
poate leza onoarea şi demnitatea, ci reputaţia profe-
sională, circumstanţă care nu a fost apreciată corect 
de către instanţele judecătoreşti.

La fel, Colegiul a menţionat că satisfacerea unei 
acţiuni privind apărarea onoarei, demnităţii şi repu-
taţiei profesionale este expres stipulată în prevede-
rile art. 16 Cod Civil, precum şi în Legea cu privire 
la libertatea de exprimare. Ea este posibilă în cazul 
în care: pârâtul a răspândit afirmaţii ce se referă la 
persoana reclamantului; cele răspândite pot fi apre-
ciate ca informaţii, fapt care urmează a fi probat de 
ambele părţi şi care urmează a fi apreciat de către 
instanţa de judecată.

În acest context, Colegiul civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a mai in-
dicat că instanţa de fond la examinarea cauzei nu 
a analizat următoarele aspecte, obligatorii pentru 
soluţionarea prezentului litigiu, şi anume: dacă afir-
maţiile răspândite în pasajele sus indicate se referă 
la persoana SA,,Y”; dacă afirmaţiile răspândite sunt 
informaţii sau judecăţi de valoare; dacă afirmaţii-
le contestate au un caracter defăimător; precum şi 
dacă afirmaţiile sunt de natură să cauzeze suferinţe 
psihice sau fizice.

În acest sens, instanţa de recurs a invocat juris-
prudenţa CEDO, prin care Curtea a notat că ziarul 
„Flux” a fost obligat la plata despăgubirilor, deoa-
rece nu a putut demonstra veridicitatea pasajelor 
publicate. Chiar dacă ziarul a susţinut că pasajele 
publicate constituiau judecăţi de valoare, nici una 
dintre instanţele naţionale nu a comentat şi nu a răs-
puns la aceste argumente. 

Curtea a reamintit că existenţa faptelor poate 
fi demonstrată, pe când cerinţa de a demonstra că 
judecăţile de valoare corespund adevărului este ire-
alizabilă şi afectează libertatea de opinie, care este 

un element fundamental garantat de art. 10 CEDO 
(cererea nr.28702/03, cauza Flux c. Moldovei).

Colegiul civil şi de contencios administrativ lăr-
git al Curţii Supreme de Justiţie a conchis că instan-
ţa de fond la judecarea cauzei urma să facă o distinc-
ţie clară între fapte şi judecăţi de valoare, totodată, 
verificând legalitatea temeiurilor invocate în cererea 
de recurs prin prisma legislaţiei în vigoare, ce gu-
vernează raporturile litigioase şi a circumstanţelor 
stabilite, a considerat concluzia instanţei de fond şi 
a celei de apel referitor la admiterea parţială a cere-
rii de chemare în judecată a SA,,Y” ca fiind greşită, 
ce contravine circumstanţelor cauzei, fiind aplicate 
eronat normele de drept material, ceea ce, în con-
formitate cu prevederile art.400 alin.(2), lit. c) CPC, 
constituie temei de casare a hotărârii judecătoreşti. 

Totodată, în sensul art. 6 al CEDO, pronunţarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor hotărâri mo-
tivate constituie una dintre garanţiile dreptului fun-
damental la un proces echitabil şi aceasta presupu-
ne obligaţiunea instanţei judecătoreşti să se expună 
în hotărârile contestate asupra tuturor cerinţelor ac-
ţiunii, precum şi asupra argumentelor invocate de 
către părţi, întru admiterea sau respingerea acestora 
(cauza García Ruiz c. Spaniei din 21.01.1999). 

În acest context, se mai menţionează că, uneori, 
se întâmplă cazuri în care reprezentanţii mass-me-
dia, nefiind de acord cu soluţiile oferite de către 
instanţele judecătoreşti în procesele judiciare pri-
vind defăimarea, în care au fost parte, pot să facă 
în presă anumite comentarii, care riscă să conducă 
la pierderea respectului şi încrederii publicului faţă 
de instanţele judecătoreşti. Spre exemplu, în „Mol-
dova Suverană”, autor M. Conţiu, a fost publicat un 
articol cu denumirea „Nu Legea în sine contează, 
ci doar ce cred unii judecători despre ea” în care se 
scria: „Dintre multele hibe pe care le au unii jude-
cători, mă voi opri doar la câteva. Nu ştiu ce alte 
materii au mai studiat ei prin facultăţi, dar eu, ca 
jurnalist, printre altele, am frecventat şi cursul de 
Logică, şi de Etică. Ferească Dumnezeu să îndrăz-
neşti să-i ceri unui astfel de judecător să recurgă la 
Logica evidentă şi la Etica profesională obligato-
rie, că te arzi rău de tot! Sunt păţit şi ştiu ce spun! 
Zic aşa întrucât, uneori, mi s-a dat pierdere de ca-
uze în nişte procese atât de stupide, cu nişte acuze 
atât de abstracte şi imbecile, încât mă mir că jude-
cătorilor respectivi nu le este ruşine că mai trăiesc, 
că există o astfel de profesie şi mai şi dau ochii cu 
oamenii…”.

Revenind la rolul comun al mass-mediei şi al 
justiţiei într-o societate democratică, se va reţine că, 
atât mass-media, cât şi organele justiţiei nu ar trebui 
să uite nici o clipă că sunt, mai întâi şi întâi de toate, 
în serviciul cetăţeanului şi au obligaţia de a veghea 
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respectarea drepturilor şi libertăţilor acestuia, fie-
care prin pârghiile specifice activităţii sale. Ambele 
sunt menite să contribuie la menţinerea democraţiei, 
având acelaşi scop: în timp ce mass-media demască 
ilegalităţile, justiţia le constată din punct de vedere 
juridic şi le sancţionează. De aici rezultă menirea lor 
comună – aceea de a fi contraputeri, căci ele trebuie 
să acţioneze faţă de celelalte puteri, pentru a împie-
dica abuzurile lor.

Necătând la faptul că ambele puteri, atât justi-
ţia, cât şi mass-media, sunt în slujba cetăţeanului şi 
trebuie să acţioneze în folosul acestuia, astăzi ne-
am pomenit în situaţia în care relaţiile dintre pre-
să şi justiţie au devenit încordate şi chiar, uneori, 
ostile. Ambele părţi, tot mai des, îşi aduc învinuiri 
reciproce. Ziariştii sunt învinuiţi pentru „imaginea 
deplorabilă a justiţiei”, de faptul că „unii jurnalişti 
nu înţeleg acţiunile procesuale şi procedurile juri-
dice care defăimează mesajul juridic, informaţiile 
date publicităţii fiind uneori eronate”, iar aceştia, la 
rândul lor, acuză justiţia „că nu pot avea o comuni-
caţie profesionistă cu justiţia, în lipsa unor birouri 
de presă ale organelor de drept sau din cauza ine-
ficienţei acestora”. Or, ziariştii încearcă să-i înveţe 
pe judecători cum să înfăptuiască justiţia, iar jude-
cătorii încearcă să-i înveţe pe jurnalişti cum să scrie 
materialele de interes public.

Totodată, cu părere de rău, se poate constata că 
relaţiile dintre mass-media şi puterea judecătoreas-
că nu corespund cerinţelor şi standardelor unei so-
cietăţi aflate în proces de reformare. Atât presa cât 
şi justiţia sunt menite să contribuie la menţinerea 
democraţiei, ambele având un rol educativ şi pre-
ventiv. Dar nici una, nici alta, în cele din urmă, nu 
se opun suficient corupţiei, încălcărilor frecvente ale 
drepturilor şi libertăţilor omului. Ele înseşi, deseori, 
în activitatea lor de bază pot comite atât încălcări ale 
prevederilor legale, cât şi una faţă de alta. 

La prima vedere, se creează impresia că mass-
media este interesată numai de informaţia care 
produce un efect senzaţional, ştirile şocante având 
menirea să ridice popularitatea mijlocului de infor-
mare în masă. De cele mai dese ori produc interes 
pentru mass-media procesele judiciare în care sunt 
implicaţi demnitari de stat, alte persoane publice 
din sfera politică, din sectorul culturii sau afacerilor 
etc. Uneori mai persistă şi impresia că scopul presei 
nu este de a produce ştiri şi opinii, ci de a prezenta 
punctul de vedere al unui anumit grup de persoane 
interesate. Întotdeauna va releva o hotărâre ilega-
lă sau un judecător corupt, dar aproape niciodată o 
hotărâre bună sau un judecător cinstit. Prezentând 
în mod pompos unele cazuri izolate, transformând 
actul de justiţie în show, prin modul de prezentare 
de care beneficiază presa se ajunge azi la genera-

lizări negative asupra întregului sistem judiciar şi 
asupra colaboratorilor săi. 

Referitor la activitatea sistemului judecăto-
resc, se poate spune fără nici o îndoială că gradul 
de transparenţă în activitatea acestuia nu este la 
nivelul corespunzător. Nu în toate instanţele jude-
cătoreşti se face publică activitatea lor, lipseşte in-
formaţia necesară pe sit-urile acestora. Justiţia nu 
trebuie considerată doar o autoritate, o putere, ea 
este un serviciu public şi judecătorii trebuie să se 
obişnuiască cu acest lucru. Fiind un serviciu în sluj-
ba societăţii, presa are tot dreptul să se intereseze de 
modul de organizare şi calitatea acestuia (condiţiile 
de lucru ale judecătorilor, modul de perfecţionare 
a lor, bugetul instanţelor, infrastructura informati-
că şi tehnică, relaţia cu publicul la compartimente 
ca registratura şi arhiva, unde publicul are contact 
direct cu lucrătorii, numărul personalului auxiliar şi 
responsabilităţile acestuia etc.). 

Poate că şi judecătorii ar trebui să-şi realizeze 
adevăratul lor rol – acela de arbitri sociali. Funcţia 
pe care o îndeplinesc nu e menită să-i ţină undeva 
deasupra societăţii, ci chiar în mijlocul ei. Ei trebuie 
să realizeze că sunt în slujba cetăţeanului, nu depar-
te de el. Poate că accesul la justiţie – drept consacrat 
constituţional – ar trebui înţeles şi în acest sens: ca 
instanţele să fie acceptabile în mod real oamenilor 
pe care îi servesc. Iar acest serviciu public ar trebui 
organizat astfel încât să răspundă intereselor cetăţe-
nilor. De acea, cred, s-ar impune un dialog cu cetăţe-
nii şi chiar evaluări regulate de către ei a sistemului 
judiciar.

Pentru a servi efectiv comunitatea, judecătorii 
cer respect şi încredere. Încrederea este crucială în 
administrarea justiţiei. Populaţia trebuie să fie con-
ştientă de independenţa şi imparţialitatea justiţi-
ei, să aibă convingerea că judecătorii nu urmăresc 
vreun interes, că nu vor favoriza vre-o parte, ci vor 
depune eforturi pentru a soluţiona cauza potrivit le-
gii şi conştiinţei lor, care nu poate să se conformeze 
decât legii.

Odată ce puterea judecătorească are respon-
sabilitatea de a asigura încrederea publicului în 
sistemul judecătoresc, presa, la rândul ei, reprezin-
tă vocea publicului, dar, în acelaşi timp, puterea 
mass-mediei constă în faptul că ea este formatoare 
de opinie. Ea creează şi modifică opinia maselor. De 
aceea, ca şi în cazul magistraţilor, se cere obiectivi-
tate. Probitatea personală şi profesională a lucrăto-
rilor din presa scrisă şi audiovizuală trebuie să fie, 
cel puţin, egală cu cea a magistraţilor care împart 
dreptatea. Or, mass-media nu este un oponent pen-
tru sistemul judecătoresc, ci, dimpotrivă, este un 
partener, dar acest parteneriat trebuie să fie unul 
corect la maximum.
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Problema de drept abordată în acest articol este 
dincolo de cele supuse discuţiei practico-ştiinţifice, 
dat fiind faptul că cel mai grav în justiţie este cazul 
în care persoana este privată ori restrânsă de liber-
tate în mod nelegal sau nejustificat.

Cazul în care se comit erori de drept, iar în re-
zultat persoana este privată ori restrânsă de liberta-
te în mod nelegal sau nejustificat, lasă o amprentă 
adâncă şi chiar veşnică asupra destinului omului, 
familiei şi societăţii. Nimic nu e în măsură să justifi-
ce un asemenea caz, de vreme ce, printr-o hotărâre 
ilegală, emisă de autoritatea de stat abilitată să apli-
ce legea, sunt mutilate şi distruse destinele umane 
şi violate valorile ocrotite de lege. Concomitent, per-
soanele trase ilegal la răspundere penală sau con-
travenţională sunt supuse unui tratament inuman şi 
degradant, fiindu-le cauzate traume fizice şi psihice, 
chinuri, umilinţe, frustrări, etc…

Constituţia, în art.53, alin.(2), şi Codul de pro-
cedură penală, în art. 524 şi 525, prevăd dreptul de 
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite 
ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor 
judecătoreşti, adică legislaţia în vigoare oferă posi-
bilitatea de a intenta o acţiune civilă pentru despă-
gubiri împotriva statului în cazul în care persoana 
este privată ori restrânsă de libertate în mod ilegal 
sau nejustificat.

Deci, soluţionarea problemei cu privire la cazul 
în care persoana este privată ori restrânsă de liber-
tate în mod nelegal sau nejustificat este extrem de 
importantă şi actuală pentru societate, în mod speci-
al – pentru jurisprudenţă, de vreme ce în Republica 
Moldova sintagma constituţională „stat de drept” 
trebuie să aibă acoperire în realitate şi nu să fie doar 
o formulă lipsită de conţinut, folosită formal şi oca-
zional. 

În contextul elaborării subiectului în cauză, 
chiar dacă sunt limitat atât în timp cât şi în spaţiu, 
reieşind din importanţa şi actualitatea problematicii 

Cu privire la cazul în care persoana este privată ori 
restrânsă de libertate în mod ilegal sau nejustificat

Sergiu Furdui, 
doctor în drept, 
conferenţiar universitar,
vicepreşedinte al Colegiului penal 
al Curţii Supreme de Justiţie

juridice vizate, am considerat oportun să fie aborda-
tă printr-o sinteză de soluţii adoptate în cadrul unui 
proces penal, care s-a finalizat cu o hotărâre defi-
nitivă şi irevocabilă privind condamnarea ilegală a 
persoanei supuse privării şi restrângerii de libertate 
în mod nelegal şi nejustificat. 

Modalitatea de abordare a problemei vizate este, 
credem, relevantă pentru realismul, echilibrul şi 
justeţea soluţiei privind achitarea persoanei trase la 
răspundere penală şi, respectiv, condamnate ilegal, 
iar între extremele cuprinse în hotărârile instanţei 
de fond, de apel şi de recurs, care prefaţează aceste 
rânduri, ea este semnalată sub aspectul practic de 
judecare a cauzei penale în toate fazele procesuale 
de judecată.

În ordinea de idei enunţată, am selectat doar o 
speţă din practica judiciară, care este semnificativă 
problematicii juridice abordate, de aceea, în continu-
are, prezentăm sinteza cu privire la soluţiile adopta-
te în cadrul procesului de judecată respectiv:

1. Prin rechizitoriul, aprobat la 10 iulie 2001, 
D.E. a fost trimisă în judecată, fiind învinui-
tă de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de 
art.1231 şi 189, alin. (l) Cod Penal după in-
dicii – sustragere de către o persoană oficia-
lă, în proporţii deosebit de mari, a avutului 
proprietarului ce se afla în administrarea ei, 
prin abuz de serviciu, însuşire şi delapida-
re (art. 1231 CP) şi falsul în actele publice, 
adică înscrierea în actele oficiale de către o 
persoană cu funcţie de răspundere a unor 
date intenţionat false, precum şi falsificarea 
actelor care au cauzat daune considerabile 
intereselor si drepturilor ocrotite de lege ale 
persoanelor fizice (art. 189, alin. (1) CP).

2. Conform sentinţei Judecătoriei Ciocana, din 
1 noiembrie 2002, D.E. a fost condamnată pe 
art. 123/1 CP, prin art. 42 CP, la 5 (cinci) ani 
privaţiune de libertate, fără confiscarea ave-
rii, cu privarea de dreptul de a exercita acti-
vităţi sau de a ocupa funcţii de răspundere 
pe termen de 5 (cinci) ani şi pe art. 189, alin.
(l) CP la 1 (unu) an privaţiune de libertate, 

,,Mai bine să scape 99 de vinovaţi, decât să 
fie condamnat un inocent”. 

(James Joyce, scriitor irlandez)
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cu privarea de dreptul de a practica activi-
tăţi sau de a ocupa funcţii de răspundere pe 
termen de 5 (cinci) ani, iar prin aplicarea art. 
39 CP – definitiv la 5 (cinci) ani privaţiune 
de libertate, fără confiscarea averii, cu pri-
varea dreptului de a exercita şi de a practica 
activităţi sau de a ocupa funcţii de răspun-
dere pe termen de 5 (cinci) ani.

Acţiunea civilă a fost admisă: s-a încasat de la 
D.E. în beneficiul lui A. Iu. şi A.S. 1929756,60 lei în 
contul recuperării prejudiciului material pricinuit 
prin infracţiune.

3.  Conform deciziei Tribunalului Chişinău din 
12 decembrie 2002, s-a respins, ca fiind de-
pus peste termen, apelul apărătorului incul-
patei – avocatul N.V. şi a fost admis parţial 
apelul apărătorului inculpatei – avocatului 
D.I., casată sentinţa Judecătoriei Ciocana din 
01 noiembrie 2002 în partea acţiunii civile, 
în partea condamnării pe art.123/1 CP şi în 
partea pedepsei aplicate pe art. 189, alin.(l) 
CP şi pronunţată o nouă hotărâre, potrivit 
ordinii stabilite pentru prima instanţă:
-  D.E. a fost recunoscută vinovată pe art. 

184, alin. (l) CP, şi pedepsită la 2 (doi) ani 
privaţiune de libertate cu privarea drep-
tului de a ocupa funcţii de răspundere pe 
termen de 2 (doi) ani, recunoscută vino-
vată şi pe art. 189, alin. (l) CP, este pedep-
sită la 1 (unu) an privaţiune de libertate, 
cu privarea dreptului de a ocupa funcţii 
de răspundere pe termen de 1 (unu) an;

-  D.E. a fost absolvită de pedepsele apli-
cate în baza articolelor 184, alin. (1) şi 
189, alin.(l) CP, în temeiul articolului 2 al 
Legii privind amnistia unor categorii de 
persoane, din 25 iulie 1998.

Acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.
4. Conform deciziei Colegiului penal al Curţii 

de Apel a Republicii Moldova din 18 februa-
rie 2003:
-  s-a respins, ca fiind nefondate, recursu-

rile procurorului şi părţilor vătămate – 
A. Iu. şi A. S.;

-  s-a admis recursul apărătorului inculpa-
tei – avocatul D.I., s-a casat decizia Tribu-
nalului Chişinău din 12 decembrie 2002 
şi sentinţa Judecătoriei Ciocana din 01 
noiembrie 2002 în cauza penală D.E., iar 
prin rejudecare a pronunţat o nouă hotă-
râre, prin care D.E. a fost achitată pe arti-
colele 123/1 şi 189, alin. (l) CP, în temeiul 
articolului 279, alin.(3), pct. l CPP – nu s-a 
constatat existenţa faptului infracţiunii;

-  s-a respins acţiunea civilă în mărime de 
1929756,60 lei în temeiul articolului 280, 
alin.(2), pct. l CPP (dosarul penal nr. 1-r-
112/03).

5. Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 25 noiembrie 2003, s-a ad-
mis parţial recursul în anulare, declarat de 
Procurorul General, s-a casat parţial decizia 
Colegiului Penal al Curţii de Apel din 18 fe-
bruarie 2003, decizia Colegiului penal al Tri-
bunalului Chişinău din 12 decembrie 2002 
şi sentinţa Judecătoriei sect. Ciocana, mun. 
Chişinău, din 1 noiembrie 2002, în privinţa 
D.E., cu rejudecarea cauzei şi pronunţarea 
unei noi hotărâri, după cum urmează:
-  D.E., în baza art. 189 al. (l), 184 al. (l) 

C.P.C. (în redacţia Legii din 24 martie 
1961), este achitată din lipsa elementelor 
infracţiunii;

-  conform art. 387 alin.(2) p.2 C.P.P., nu se 
pronunţă asupra acţiunii civile;

s-a exclus din partea descriptivă a deciziei Cole-
giului penal al Curţii de Apel din 18 februarie 2003 
referirea la hotărârea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie din 23 octombrie 2000, decizia Colegiului 
civil al Curţii Supreme de Justiţie din 5 iulie 2000 şi 
decizia Colegiului civil al Tribunalului Chişinău din 
27 septembrie 1999.

În rest, decizia Colegiului penal al Curţii de 
Apel din 18 februarie 2003 a fost menţinută (dosarul 
nr.4-1 r/a-15/2003).

6. Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 25 octombrie 2004, a fost ad-
misă cererea declarată de persoana achitată 
E.D. cu privire la reformularea părţii de-
scriptive a Hotărârii Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie din 25 noiembrie 2003 în cauza 
E.D., din motivul că în partea descriptivă a 
hotărârii au fost strecurate fraze care pun la 
îndoială nevinovăţia ei şi, în acest sens, din 
textul părţii descriptive a hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 
2003 în cauza E.D. s-a exclus următoarele 
formulări:

„În decizia Tribunalului din 27 septembrie 1999 
nimic nu se menţionează despre procesul-verbal 
nr.2 al adunării generale din 22 aprilie 1998, falsifi-
cat de către D.E.

Despre faptul că procesul-verbal din 22 aprilie 
1998 a fost falsificat de D.E. mărturisesc un şir de 
probe, necătând la aceia că ea nu recunoaşte acest 
fapt.

Părţile vătămate, soţii A. au declarat că D.E. a 
falsificat procesul-verbal din 22 aprilie 1998, fără a 
convoca adunarea generală a asociaţilor, că ea in-
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venta pretexte şi colecta semnături de la foştii deţi-
nători de cote în patrimoniu.

Ei au mai spus că o parte din foştii asociaţi 
(P.,U., M., P., ş.a.) nu s-au prezentat la întrunire, nu 
au semnat nici un document, însă semnăturile lor 
figurau în liste.

Prin falsul în actul menţionat ei au fost depose-
daţi de proprietate în valoare de 1929756,6 lei.

Martorii P., Z., D., C. ş.a. au spus că la 22.04.1998 
li s-a comunicat că sunt necesare semnăturile lor 
pentru a fi mărit fondul statutar al asociaţiei. Per-
soanele veneau pe rând, la diferite ore. Adunarea 
foştilor asociaţi nu a avut loc.

Martora I. a declarat că la 22.04.1998 ea a întoc-
mit procesul-verbal la indicaţia directoarei D.E.

Martorii N., S. ş.a. au spus că, în genere, la 
22.04.1998 adunarea nu a avut loc.

După cum reiese din materialele dosarului, în 
şedinţa de judecată au fost interogaţi toţi martorii 
care au semnat listele anexate la procesul-verbal din 
22.04.1998.

O parte din martori au declarat că adunarea a avut 
loc pe str. Renaşterii 18, iar alţii – pe str. Diordiţa 2.

Cele menţionate mai sus dovedesc faptul că 
D.E., ca director general al CIC „CHRIS” SRE, a co-
mis abateri de la îndeplinirea obligaţiunilor de ser-
viciu, prevăzute de statutul CIC „CHRIS” privitor 
la organizarea activităţii asociaţiei, organizarea şi 
petrecerea adunărilor generale ale asociaţilor, falsul 
în acte oficiale.

Pentru cele comise, D.E. urmează a fi trasă la răs-
pundere (totuşi, fapta este), dar nu în ordine penală.

De menţionat este faptul că, în situaţia de con-
flict, D.E. a întreprins măsuri neadecvate ilegale, 
îndreptate spre a-i înlătura pe soţii A. de la condu-
cerea CIC „CHRIS” şi de a le îngrădi calea spre a 
pretinde la cota lor din fondul statutar al asociaţiei.

Însă această hotărâre a Plenului nu se referă la 
epizodul de învinuire din aprilie 1998, în care a fost 
implicată D.E.” (dosarul nr.4-1re-209/2004).

7. În cadrul acestui proces penal, cet. D.E. s-a 
aflat de două ori în detenţie: prima dată – 
sub arest preventiv, între 21 decembrie 2001 
şi 24 aprilie 2002, şi a doua oară – după ce a 
fost condamnată, între 1 noiembrie 2002 şi 
12 decembrie 2002.

După pronunţarea hotărârii de achitare, pe mo-
tivul că nu a fost comisă nici o infracţiune, se apre-
ciază că cet. D.E. a fost pus ilegal sub învinuire de 
patru ori. El s-a aflat sub obligaţia de a nu părăsi 
oraşul, fiind astfel limitat în libertatea sa de circu-
laţie timp de 778 de zile. El a fost deţinut ilegal în 
închisoare timp de 169 de zile şi 7 ore, din care 111 
zile s-a aflat în Izolatorul de Detenţie Provizorie al 
Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost deţinut 

în condiţii inumane, fapt care a fost confirmat în ra-
portul CPT din anul 2001(Hotărârea CEDO din 10 
iunie 2008 în cauza D. împotriva Moldovei).

8. În urma achitării sale, la 18 februarie 2003, 
cet. D.E. a intentat o acţiune civilă împotri-
va Guvernului în conformitate cu Legea nr. 
1545, solicitând despăgubiri în mărime de 
EUR 461.800 pentru acţiunile ilicite ale orga-
nelor de urmărire penală, ale procuraturii şi 
ale instanţelor judecătoreşti.

În cererea sa de chemare în judecată, reclamantul 
a solicitat despăgubiri pentru o încercare ilicită de a-l 
interoga în calitate de martor, punerea sa sub învinu-
ire de patru ori, o pătrundere ilegală în apartamentul 
său şi percheziţia acestuia, aplicarea ilegală a obliga-
ţiei de nepărăsire a oraşului timp de 778 de zile, de-
tenţie ilegală în spital timp de patru zile şi detenţie 
ilegală în două izolatoare de detenţie provizorie timp 
de 169 de zile. El nu a solicitat despăgubiri pentru 
condiţiile de detenţie sau pentru ingerinţă în dreptul 
său la corespondenţă în timpul detenţiei.

La 1 septembrie 2004, Judecătoria Râşcani a de-
cis în favoarea reclamantului şi a declarat inter alia că 
„La 11 august 1999, împotriva reclamantului a fost 
pornită urmărirea penală....[descrierea procedurilor]. 
La 18 februarie 2003, Curtea de Apel l-a achitat pe re-
clamant pe motivul că nu a fost comisă nici o infracţi-
une. Astfel, reclamantul a fost pus ilegal sub învinui-
re de patru ori. El s-a aflat sub obligaţia de a nu părăsi 
oraşul, fiind astfel limitat în libertatea sa de circulaţie 
timp de 778 de zile. El a fost deţinut ilegal în închi-
soare timp de 169 de zile şi 7 ore, din care 111 zile 
s-a aflat în Izolatorul de Detenţie Provizorie al Mi-
nisterului Afacerilor Interne. Este evident faptul că, 
în timp ce a fost învinuit ilegal pentru comiterea unei 
infracţiuni, cet. D.E. şi familia sa au îndurat suferinţe 
psihice. Mai mult, avocatul său a declarat că recla-
mantul a fost deţinut în condiţii inumane în Izolato-
rul de Detenţie Provizorie al Ministerului Afacerilor 
Interne, fapt care a fost confirmat în raportul CPT din 
anul 2001. Nu există îndoială că aceste circumstanţe 
au intensificat suferinţele sale morale”.

Instanţa judecătorească a acordat reclamantului 
suma totală de MDL 150.000 (echivalentul a EUR 
10.289 la acea dată).

Atât reclamantul, cât şi Guvernul au contestat 
această hotărâre cu apel. 

Reclamantul a susţinut că suma acordată era prea 
mică şi nu acoperea prejudiciul moral real suferit de 
el. De asemenea, el a declarat că instanţa nu i-a acor-
dat despăgubiri pentru pătrunderea ilegală şi perche-
ziţia apartamentului său, precum şi pentru detenţie 
ilegală într-un spital timp de patru zile. Reclamantul 
nu a menţionat condiţiile de detenţie şi pretinsa inge-
rinţă în corespondenţa sa în timpul detenţiei sale. 
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Guvernul a susţinut că reclamantul nu a prezen-
tat probe în sprijinul declaraţiilor sale precum că el a 
îndurat suferinţe morale. El a fost deţinut o perioadă 
relativ scurtă şi a fost achitat în baza unor probe noi, 
pe care el le-a prezentat. Mai mult, despăgubirea ar fi 
trebuit să fie plătită din banii acumulaţi din impozite.

La 12 octombrie 2004, Curtea de Apel Chişinău a 
respins cererile de apel, constatând că reclamantul a 
fost pus de patru ori ilegal sub învinuire, că liberta-
tea sa de circulaţie a fost limitată timp de 778 de zile 
şi că el a fost deţinut ilegal în închisoare timp de 169 
de zile. Curtea de Apel a constatat că prima instanţă 
a aplicat corect prevederile articolului 1 al Legii nr. 
1545. Ea nu a menţionat nimic despre condiţiile de 
detenţie sau pretinsa ingerinţă în corespondenţa re-
clamantului în timpul detenţiei.

Guvernul a depus recurs la Curtea Supremă de 
Justiţie. El a susţinut inter alia că suma acordată re-
clamantului a fost exagerată, din cauză că contribu-
abilii erau cei ce trebuiau să o plătească, şi nu per-
soanele direct responsabile de cauzarea suferinţei 
reclamantului.

La 1 decembrie 2004, Curtea Supremă de Justiţie 
a declarat inadmisibilă cererea de recurs a Guvernu-
lui, constatând că prima şi a doua instanţă au aplicat 
corect prevederile Legii nr. 1545. Ea a reiterat că dna 
D.E. a fost urmărită penal ilegal şi că acest fapt a fost 
demonstrat prin decizia de achitare pronunţată de 
Curtea de Apel la 18 februarie 2003.(Decizia CEDO 
din 11 aprilie 2006 cu privire la admisibilitatea ce-
rerii nr.1579/02 depusă la 14 ianuarie 2002 de E.D. 
împotriva Republicii Moldova).

Parcurgând materialul documentar, conform sin-
tezei efectuate mai sus, cazul relevat, de rând cu alte 
cazuri similare, confirmă, spre regret, că în activitatea 
instanţelor de judecată, a procurorilor, ofiţerilor de 
urmărire penală şi de exercitare a activităţii operative 
de investigaţii se comit erori de drept care afectea-
ză drepturile şi libertăţile consfinţite şi garantate de 
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale, de alte tratate internaţio-
nale, de Constituţia Republicii Moldova, de Codul de 
procedură penală, de Codul contravenţional, de alte 
legi naţionale. Aceste erori de drept conduc inevitabil 
la cazuri similare cu cel reflectat în sinteză, ceea ce 
este inadmisibil întru-un stat de drept.

Iată de ce, asemenea cazuri trebuie să reprezinte 
o preocupare urgentă pentru factorii decizionali, în 
vederea elaborării documentelor de politici care să 
abordeze soluţionarea problemei cu privire la: tra-
gerea ilegală a persoanei la răspundere penală sau 
contravenţională, aplicarea măsurii de constrânge-
re – reţinerea, arestarea preventivă, arestarea la do-
miciliu, punerea sub sechestru, precum şi aplicarea 

pedepsei sub formă de închisoare sau a sancţiunii 
contravenţionale – arestul.

Urmărind acest scop, propunem ca sub auspici-
ile Parlamentului să fie creat un grup de lucru for-
mat din parlamentari, judecători, avocaţi, procurori, 
ofiţeri de urmărire penală, savanţi de la instituţiile 
ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, repre-
zentanţi ai instituţiei financiare de stat şi ai societăţii 
civile – specialişti în domeniul dreptului, în vederea 
efectuării unei analize practico-ştiinţifice a conse-
cinţelor juridice, sociale şi financiare în cazul în care 
în procesul penal se pronunţă hotărâri ilegale care 
afectează grav dreptul omului la un proces echita-
bil, dreptul la libertate şi la siguranţa persoanei.

Acest grup de lucru urmează să investigheze 
cazurile în care, după reţinere şi/sau după aresta-
rea preventivă a persoanei, se pronunţă ordonanţa 
procurorului privind scoaterea persoanei de sub 
urmărirea penală sau de încetare a urmăriri penale, 
precum şi cazurile de aplicare ilegală ori nejustifica-
tă a arestării preventive sau de pronunţare a hotărâ-
rilor de condamnare ilegală a persoanei arestate în 
cauzele penale şi contravenţionale, casate în modul 
prevăzut de lege. În consecinţă, investigaţia practi-
co-ştiinţifică respectivă, trebuie să fie finalizată cu 
identificarea soluţiilor de rigoare privind rezolvarea 
problemei abordate, cu determinarea obiectivelor şi 
domeniului de intervenţie juridică, stabilind mijloa-
cele necesare realizării acestor obiective. 

În această ordine de idei, urmărind scopul de a 
soluţiona cazuri în care persoana este privată ori re-
strânsă de libertate în mod nelegal sau nejustificat 
semnalizată, formulăm un demers practico-ştiinţi-
fic, prin care să fie declanşat în mediul profesional 
şi academic un proces amplu şi complex privind 
efectuarea unor studii competente în baza analizei 
statistice şi generalizării practicii judiciare, pentru 
ca, în final, să fie elaborate lucrări de valoare certă 
şi incontestabilă, care să cuprindă cauzele, formele 
de manifestare, efectele erorii judiciare şi soluţiile 
de corectare, evitare şi prevenire a acestor erori ju-
diciare, inadmisibile într-un stat de drept,dar, care, 
spre regret, totuşi sunt comise, în unele cazuri, de 
organul de urmărire penală, de procuratură şi de 
instanţa judecătorească. În acest context, reiterăm 
opinia expusă în articolul elaborat şi publicat recent 
cu genericul „Activitatea practico-ştiinţifică, parte 
componentă a activităţii judecătoreşti”, potrivit că-
ruia, practica judiciară trebuie să fie cu un pas în-
aintea doctrinei şi legislaţiei, iar creaţiile ştiinţifice, 
în majoritatea lor absolută, urmează a fi rezultatul 
examinării, sintetizării şi interpretării soluţiilor ju-
risprudenţionale, care, la rândul lor, să fie un cata-
lizator eficient al procesului de legiferare din Repu-
blica Moldova. 
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Luând în consideraţie faptul că practica ju-
diciară de aplicare a prevederilor Capitolului 
XXX1 din Codul de procedură civilă este neuni-
formă, întru asigurarea unei practici corecte şi 
unitare de soluţionare de către instanţele jude-
cătoreşti a litigiilor privind aplicarea măsurilor 
de protecţie în cazurile de violenţă în familie, 
în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu 
privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-
XIII din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie, prin prezenta hotărâre, dă 
următoarele explicaţii: 

1. Instanţele judecătoreşti, la examinarea 
pricinilor civile despre aplicarea măsurilor de 
protecţie în cazurile de violenţă în familie, vor 
aplica prevederile Constituţiei Republicii Mol-
dova, Convenţiei Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamen-
tale, Legii cu privire la prevenirea şi combate-
rea violenţei în familie nr.45-XVI din 01.03.2007, 
Legii privind drepturile copilului nr.338-XIII 
din 15.12.1994, Legii cu privire la protecţia da-
telor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 
(în vigoare de la 14.04.2012), Legii cu privire la 
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi băr-
baţi nr.5-XVI din 09.02.2006, Codului familiei, 
aprobat prin Legea nr.1316-XIV din 26.10.2000, 
Codului de procedură civilă, aprobat prin Le-
gea nr.225-XV din 30.05.2003, prevederile altor 
acte legislative naţionale şi internaţionale ce 
reglementează raporturi similare, precum şi ju-
risprudenţa CEDO. 

2. Conform art.7 alin.(1) din Legea cu pri-
vire la prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie nr.45-XVI din 01.03.2007, autorităţile şi 
instituţiile abilitate cu funcţii de prevenire şi de 
combatere a violenţei în familie sunt: 

a) autorităţile administraţiei publice cen-
trale de specialitate (Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul 
Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Minis-
terul Afacerilor Interne, Ministerul Jus-
tiţiei); 

b) autorităţile administraţiei publice locale 
de specialitate: 
-  secţiile/direcţiile de asistenţă socială 

şi de protecţie a familiei; 

-  direcţiile generale de învăţământ, ti-
neret şi sport; 

-  organele ocrotirii sănătăţii; 
-  organele afacerilor interne; 

c)  comisiile pentru probleme sociale de pe 
lângă autorităţile administraţiei publice 
locale; 

d)  centrele/serviciile de reabilitare a victi-
melor şi agresorilor; 

e)  alte organizaţii cu activităţi specializate 
în domeniu. 

3. Dat fiind faptul că Capitolul XXX1 a fost 
inclus în secţiunea C. Procedura specială a Co-
dului de procedură civilă, această categorie de 
pricini se va examina conform regulilor proce-
durii speciale, ţinându-se cont de termenul de 
examinare specificat la art.3184 alin.(1) CPC. 

4. În conformitate cu art.280 alin.(3) CPC, 
dacă, la depunerea cererii sau la examinarea 
pricinii în procedură specială, se constată un 
litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţe-
lor judecătoreşti, instanţa scoate cererea de pe 
rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului 
şi persoanelor interesate dreptul lor de a solu-
ţiona litigiul în procedura de acţiune civilă la 
instanţa competentă. 

Se atenţionează că, la depunerea cererii pri-
vind aplicarea măsurilor de protecţie în cazu-
rile de violenţă în familie, instanţa de judecată, 
cu respectarea dispoziţiilor art.166, 167 CPC, 
imediat va intenta procesul şi va dispune exa-
minarea pricinii. 

Se menţionează că, în cazurile de violenţă în 
familie, scopul eliberării ordonanţei de protecţie 
constă în prevenirea unui risc real şi imediat, or 

AGeNDĂ NORMATIVĂ Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

a Republicii Moldova  
  

Cu privire la aplicarea de către instanţele 
de judecată a prevederilor Capitolului 

XXX1 din Codul de procedură civilă 
(aplicarea măsurilor de protecţie în 

cazurile de violenţă în familie) 
  

nr.1 din 28.05.2012  
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sunt puse în pericol viaţa şi sănătatea victimei, 
în asigurarea de urgenţă a protecţiei victimei, 
în preîntâmpinarea unor noi acte de violenţă 
asupra victimei şi/sau asupra altor membri ai 
familiei, precum şi în prevenirea distrugerii bu-
nurilor victimei, a averii comune a familiei. 

5. În conformitate cu art.280 alin.(2) CPC, 
calitatea de participant la proces o vor avea pe-
tiţionarul şi persoana interesată, precum şi re-
prezentanţii organizaţiilor. 

6. Potrivit dispoziţiilor art.3181 CPC, pot 
depune în instanţa de judecată cerere privind 
aplicarea măsurilor de protecţie următoarele 
persoane: 

-  victima, membrii de familie sau repre-
zentantul legal al victimei; 

-  organul de tutelă şi curatelă – în cazul 
minorului; 

-  organul de poliţie; 
-  procurorul; 
-  organul de asistenţă socială. 
În caz de imposibilitate de depunere a ce-

rerii de către victima cu capacitate deplină de 
exerciţiu (din motive de sănătate, alte motive 
întemeiate), la solicitarea ei, cererea poate fi 
depusă de către procuror, organul de asisten-
ţă socială sau poliţie. În acest sens, este cazul 
ca procurorul sau organul de poliţie să moti-
veze imposibilitatea depunerii cererii de către 
victimă. Spre exemplu: a fost bătută tare, este 
bolnavă, este într-o stare psihică deplorabilă 
etc. Pertinente în acest sens sunt şi prevederile 
art.53 din Codul familiei – dreptul copilului de 
a fi protejat (apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale copilului se 
asigură de părinţi sau per-
soanele care îi înlocuiesc, 
iar în cazurile prevăzute 
de lege – de procuror, au-
toritatea tutelară sau de 
alte organe abilitate). 

7. După primirea ce-
rerii, instanţa de judecată 
contactează imediat po-
liţia de sector de la locul 
aflării pârâtului (agreso-
rului) şi solicită informa-
rea acestuia despre pro-
cedura iniţiată, precum şi 
citarea legală a acestuia în 

şedinţa de judecată, ţinând cont de prevederile 
art.102 alin.(4), 192 CPC. 

Instanţa de judecată poate solicita organu-
lui de asistenţă socială sau poliţiei, după caz, 
prezentarea unui raport de caracterizare a fa-
miliei vizate şi a agresorului. Instanţa de jude-
cată poate solicita şi alte acte necesare pentru 
examinarea cererii. 

8. În cazul în care, în cadrul citării legale, 
persoana interesată (agresorul) va refuza să 
primească citaţia sau înştiinţarea, colaboratorul 
de poliţie va întocmi un raport conform proce-
durii stabilite. 

Neprezentarea agresorului la şedinţa de ju-
decată nu împiedică instanţa să examineze ce-
rerea (art.3183 CPC). 

9. Cererea privind aplicarea măsurilor de 
protecţie se depune la instanţa judecătorească 
competentă de la domiciliul sau locul de aflare 
a victimei sau a agresorului, de la locul unde 
victima a solicitat asistenţă sau de la locul unde 
a avut loc actul de violenţă. 

În cererea privind aplicarea măsurilor de 
protecţie se indică circumstanţele actului de vi-
olenţă, intensitatea, durata, consecinţele supor-
tate şi alte circumstanţe care indică necesitatea 
aplicării măsurilor de protecţie, informaţia re-
feritoare la relaţia dintre victimă şi agresor, cir-
cumstanţele care indică la pericolul iminent de 
violenţă în viitor, referiri la cadrul juridic perti-
nent, măsura/măsurile de protecţie solicitate. 

10. Conform art.3184 alin.(1) CPC, instanţa 
de judecată, în decurs de 24 de ore, emite o în-
cheiere prin care admite sau respinge cererea; 
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în cazul admiterii cererii, odată cu încheierea 
de admitere a cererii, se va emite şi ordonanţa 
de protecţie. 

Ordonanţa de protecţie va cuprinde una 
sau mai multe măsuri prevăzute de art.3184 
CPC, art.15 din Legea cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie nr.45-XVI din 
01.03.2007, care urmează a fi aplicate faţă de 
pârât (agresor), termenul aplicării măsurilor de 
protecţie şi condiţiile prelungirii acestora, men-
ţiuni despre termenul de recurs. Termenul de 
recurs este de 15 zile. 

Se atenţionează instanţele de judecată că, 
potrivit art.3184 alin.(3) CPC, măsurile de pro-
tecţie se aplică pe un termen de până la 3 luni. 

Acest termen poate fi prelungit doar la cere-
rea repetată ca urmare a comiterii de către agre-
sor a unor fapte noi de violenţă în familie. 

În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute 
în ordonanţa de protecţie, instanţa de judeca-
tă, la cerere, poate institui şi alte măsuri adec-
vate prevăzute expres de Codul de procedură 
civilă. Instanţa poate sesiza organul competent 
în vederea cercetării acţiunilor agresorului de 
neexecutare intenţionată sau de eschivare de la 
executarea hotărârii instanţei de judecată (fap-
te prevăzute de art.318 Cod contravenţional, 
art.320 Cod penal etc.). 

Conform art.3855 CPC, revocarea măsurilor 
de protecţie înainte de expirarea termenului se 
va realiza numai la cererea întemeiată a victi-
mei, bazată pe voinţa liber exprimată. În cazul 
examinării cererii de revocare a măsurilor de 
protecţie pe motiv de împăcare, instanţa ur-
mează să stabilească dacă voinţa de împăcare 
a victimei este liber exprimată şi dacă aceasta 
nu a fost supusă presiunilor din partea agre-
sorului. 

11. Instanţele judecătoreşti, la soluţionarea 
cererilor privind aplicarea măsurilor de protec-
ţie, vor stabili concret ce fel de măsuri de pro-
tecţie se solicită în aceste cereri şi, totodată, vor 
constata şi alte circumstanţe care au importanţă 
pentru soluţionarea pricinii, ţinând cont de sti-
pulările art.3 din Legea cu privire la preveni-
rea şi combaterea violenţei în familie nr.45-XVI 
din 01.03.2007, care defineşte subiecţii violenţei 
în familie şi condiţiile în care persoanele pot fi 
considerate subiecţi ai violenţei în familie. De 
exemplu: conlocuirea sau locuirea separată. 

Instanţele de judecată nu vor aplica măsuri 
de protecţie care nu sunt prevăzute de legisla-
ţie. Spre exemplu: obligarea de a nu comite acte de 
violenţă asupra petiţionarei. 

O astfel de formulare a măsurii de protecţie 
este alogică, deoarece violenţa în familie este 
interzisă în general. 

12. În cazul în care se solicită aplicarea mă-
surii de protecţie prevăzute de art.3184 alin.
(2) lit.a) CPC – obligarea de a părăsi temporar 
locuinţa comună ori de a sta departe de locu-
inţa victimei, fără a decide asupra modului de 
proprietate asupra bunurilor instanţele judecă-
toreşti vor ţine cont de faptul că, deşi dreptul 
de proprietate al agresorului poate fi violat prin 
aplicarea acestei măsuri, în cazurile de violenţă 
în familie, potrivit jurisprudenţei CEDO, prio-
ritate au viaţa şi sănătatea victimei . 

În acest sens, CEDO a accentuat că, în cazu-
rile de violenţă domestică, drepturile agresorului nu 
pot să ia locul drepturilor victimei la viaţă şi integri-
tatea fizică şi mentală (hotărârea din 09.06.2009 în 
cauza Opuz c. Turciei, cererea nr.33401/02). 

Mai mult, Curtea a relevat că tema violenţei 
în familie nu este o chestiune privată sau de fa-
milie, ci o chestiune de interes public, care im-
plică acţiunea eficientă a statului. 

Pentru prima dată în jurisprudenţa sa, 
CEDO a remarcat că eşecul în a răspunde adec-
vat violenţei de gen constituie o încălcare a 
art.14 al Convenţiei Europene (clauza non-dis-
criminare), indicând că violenţa împotriva fe-
meilor este o formă de inegalitate. 

13. Se menţionează că judecarea acestei ca-
tegorii de pricini urmează să se înfăptuiască 
pe principiul asigurării interesului superior 
al victimei (copii, femei, vârstnici), consfinţit 
în actele internaţionale fundamentale în do-
meniul drepturilor omului, asumate ca obli-
gaţiuni ale statului, şi, la fel, pe principiul to-
leranţei “zero”, adică aplicarea măsurilor de 
protecţie trebuie să aibă un efect descurajant 
pentru agresor. 

14. La examinarea cererii privind aplicarea 
măsurilor de protecţie se va ţine cont de respec-
tarea principiului confidenţialităţii. 

Instanţele judecătoreşti urmează, în toate 
cazurile, să solicite victimei părerea referitor la 
necesitatea judecării pricinii în şedinţă secretă 
în sensul dispoziţiilor art.23 CPC, pentru a pre-
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veni divulgarea informaţiilor care se referă la 
unele aspecte ale vieţii acesteia. 

În dependenţă de situaţie, instanţa va deci-
de aplicarea art.23 alin.(3) CPC, indiferent de 
părerea victimei. 

15. Se explică faptul că, în procesul pregă-
tirii şi înaintării cererii de chemare în judecată 
în cauzele pornite în procedură contencioasă, 
în condiţiile legii, se poate solicita instanţei de 
judecată, după caz, aplicarea măsurilor de pro-
tecţie ca măsură de asigurare a acţiunii. 

Cererea va conţine, în acest caz, motivarea 
necesităţii aplicării măsurilor de protecţie, in-
dicându-se măsurile concrete care se solicită, 
referirea la dispoziţia Codului de procedură 
civilă privind asigurarea acţiunii (art.175 alin.
(1) lit.b) prevede expres ca măsură de asigura-
re a acţiunii, interzicerea pârâtului de a săvârşi 
anumite acte). 

Spre exemplu: măsurile de protecţie pot fi 
aplicate ca măsură de asigurare a acţiunii în 
pricinile civile pornite în condiţiile art.31 Co-
dul familiei (cererea de declarare a nulităţii 
contractului matrimonial; lezarea intereselor 
unuia dintre soţi, ale copiilor minori; limitarea 
dispunerii unilaterale de bunuri), în condiţi-
ile art.68 Codul familiei (cererea privind de-
căderea din drepturile părinteşti), în condiţi-
ile art.94 Codul familiei (cererea cu privire la 
declararea nulităţii contractului privind plata 
pensiei de întreţinere), în condiţiile art.47-53 
din Legea privind regimul juridic al adopţiei 
nr.99 din 28.05.2010 (cererea referitoare la des-
facerea adopţiei). 

16. În conformitate cu art.85 alin.(1) lit.c1) 
CPC, victimele violenţei în familie sunt scuti-
te de achitarea taxei de stat pentru cererile pri-
vind aplicarea măsurilor de protecţie. 

Însă, având în vedere dispoziţiile art.98 alin.
(1) CPC, cheltuielile aferente judecării pricinii, 
suportate de instanţa judecătorească, precum şi 
taxa de stat, de a căror plată reclamantul a fost 
scutit, se încasează la buget de la pârât propor-
ţional părţii admise din acţiune. 

17. Se atenţionează că, pentru cererile prin 
care se solicită aplicarea măsurilor de protecţie 
prevăzute de art.3184 alin.(2) lit.a), b), c), d), g), 
h) şi i) CPC, taxa de stat se va încasa de la pârât 
conform art.3 pct.1) lit.e) din Legea taxei de stat 
nr.1216-XII din 03.12.1992, care prevede înca-

sarea taxei de stat pentru cereri de chemare în 
judecată cu caracter nepatrimonial (sau care nu 
urmează a fi evaluate) în mărime de 500%. 

Cotele procentuale fixe sunt calculate în 
unităţi convenţionale. Unitatea convenţională 
este egală cu 20 de lei. 

Pentru cererile prin care se solicită aplica-
rea măsurilor de protecţie prevăzute de art.3184 
alin.(2) lit.e) şi f) CPC, taxa de stat se va încasa 
de la pârât conform art.3 pct.1) lit.a) din legea 
menţionată. 

18. Ordonanţa de protecţie privind măsurile 
de protecţie prevăzute la art.3184 alin.(2) lit.a), 
b), c), d), g), h) şi i) CPC instanţa o va remite de 
îndată poliţiei şi organului de asistenţă socială 
spre executare imediată. 

Ordonanţa privind măsurile de protecţie 
prevăzute la art.3184 alin.(2) lit.e) şi f) CPC se 
remite spre executare imediată executorului 
judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, 
stabilită de camera teritorială a executorilor ju-
decătoreşti, se află domiciliul pârâtului (agre-
sorului). 

Încheierea privind admiterea sau respinge-
rea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie 
şi încheierea privind aplicarea ordonanţei de 
protecţie pot fi atacate cu recurs conform dis-
poziţiilor Codului de procedură civilă. 

Contestarea încheierii privind aplicarea or-
donanţei de protecţie nu suspendă executarea 
măsurilor aplicate. 

__________
Hotărâri explicative ale Plenului CSJ 
Hotărârea Plenului CSJ a RM din 28.05.2012, nr. 1 – Cu 
privire la aplicarea de către instanţele de judecată a pre-
vederilor Capitolului XXX/1 din Codul de procedură civilă 
(aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în 
familie) //Buletinul CSJ a RM 6/4, 2012

Preşedintele Curţii 
SuPreme de JuStiţie

mihail Poalelungi 

 
Chişinău, 28 mai 2012. 
nr. 1.
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Zilele trecute, „Editura Tehnica-Info” a scos de sub tipar 
a doua ediție a volumului „Drept procesual civil” semnat de 
Olga Pisarenco, lector universitar, consilierul Directorului 
executiv al Institutului Național al Justiției. Lucrarea, care, 
în totalitatea ei, reprezintă note de curs la disciplina drept 
procesual civil, este recomandată pentru publicare de către 
Senatul Universității Tehnice a Moldovei și-i susținută cu o 
recenzie apreciativă de către dna Anastasia Pascari, Director 
executiv INJ. În paginile ei au fost incluse 30 teme de studiu 
în care sunt reflectate principiile și instituțiile fundamentale 
ale dreptului procesual civil. 

La elaborarea notelor de curs au fost luate în conside-
rare ultimele amendamente la legislația procesual civilă, 
introduse prin Legea nr. 148 din 27.08.2011, practica judici-
ară, precum și cele mai recente cercetări și publicații în do-
meniul dreptului procesual civil, indicate în lista literaturii 
recomandată studenților pentru o mai profundă studiere  a 
problemelor teoretice și practice ce țin de domeniul drep-
tului procesual civil, expuse în literatura de specialitate. 

Autoarea  s-a străduit să facă o sistematizare cât mai 
clară a materialului prezentat ca obiect de studiu, folosind 
un limbaj accesibil studenților. În plus, vom menționa o în-
cadrare armonioasă în contextul subiectelor a explicațiilor 
Plenului Curții Supreme de Justiție pe marginea acestora – 
ceea ce facilitează înțelegerea de către cititor a sensului le-
gii și dezvoltă logica juridică a acestuia. Apropo, semnatara 
volumului menționează în mod special că acest „Drept pro-
cesual civil” este destinat studenților facultăților de drept. 

În zilele noastre, orice apariție editorială este un eve-
niment, dar cu atât mai mult trebuie să fie aplaudată o 
apariție editorială destinată tinerilor antrenați în studierea 
dreptului – un domeniu în care puțini îndrăznesc, dar și mai 
puțini reușesc să-și expună gândurile pe hârtie tipografică. 
Doctoranda Olga Pisarenco a reușit. Este, credem, un motiv 
de satisfacție nu numai pentru tânăra profesoară, ci și pen-
tru studenții porniți în căutarea acestor… note de curs la 
dreptul procesual civil. 

COLOANA ReDACTORuLuI 

notE dE curS 
pEntru StudEnţii 
facultăţilor dE drEpt

Începând cu acest număr, 
Revista INJ lansează, împreună 
cu doctorul în drept Mihai Taşcă, 
rubrica „Înaintaşii noştri”. În de-
but, vi-l prezentăm pe Vespasian 
Erbiceanu, primul preşedinte al 
Curţii de Apel Chişinău, una din-
tre personalităţile proeminente 
ale justiţiei noastre naţionale. 
O facem pentru a aminti celor 
care înfăptuiesc justiţia astăzi că 
o ţară întotdeauna are nevoie 

de asemenea caractere în perioade de cumpănă sau de 
cotitură. Or, timp de vreo 20 de ani, noi ţinem R. Mol-
dova la cotitură şi de cam tot atâţia – în cumpănă. Din 
păcate, lucrul acesta se întâmplă şi din cauza că sistemul 
nostru juridic nu a fost în stare să curăţe societatea de 
partea ei maladivă, criminogenă, ceea ce-i face imposi-
bilă mişcarea înainte. Mai rău, sistemul nostru juridic s-a 
lăsat şi el afectat de cel mai periculos microb – corupţia. 
Despre aceasta se vorbeşte foarte mult în ultimii ani. Aş 
vrea să cred că gura lumii este spartă sau că presa face 
din ţânţar armăsar, dar nu pot, deoarece ştiu că chiar 
în cadrul sistemului este recunoscut acest lucru. O spun 
judecătorii, procurorii sau avocaţii care încearcă să-şi 
menţină demnitatea profesională, deşi e foarte greu s-o 
facă, deoarece anormalul în societatea noastră a deve-
nit o normalitate, iar sinceritatea şi corectitudinea sunt 
marginalizate şi frustrate.

Unul dintre autorii rubricii noastre „Doctrina”, 
Svetlana Filincova, judecător la Curtea Supremă de Jus-
tiţie, referindu-se la faptul că imaginea justiţiei, în an-
samblu, a fost grav afectată şi cu ajutorul presei, men-
ţionează că astăzi ne-am pomenit în situaţia în care 
relaţiile dintre presă şi justiţie au devenit încordate şi 
chiar ostile. Totuşi, presa şi justiţia mai au o şansă de 
conciliere şi chiar de colaborare.   

Este vorba de Strategia de reformă a sistemului 
justiţiei şi Planul de realizare a acesteia în anii 2011-
2016. De realizarea Strategiei depinde dacă R. Moldova 
va rămâne sau nu pe carosabilul anevoios al integrării 
europene. O speranţă în acest sens este şi faptul că şeful 
statului, dl Nicolae Timofti, cunoaşte ce se coace şi ce 
se culege în grădina justiţiei moldoveneşti, el fiind, îna-
inte de a ocupa acest post, prim-magistrat al republicii. 
Și Parlamentul în sesiunea din primăvara-vara curentă a 
adoptat un important pachet de legi în domeniu, iar mi-
nistrul Justiţiei, dl Oleg Efrim, se arată înflăcărat pentru 
implementarea lor. În acelaşi timp, dl Mihai Poalelungi, 
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, revenit de la 
Curtea din Strasbourg, anunţă transformări originale, iar 
unele – chiar radicale, ceea ce-i face pe mulţi să-l com-
pare cu un kamikaze la Chişinău. Să vedem ce va urma. 
Ar fi bine ca, peste un secol, cineva să-şi amintească des-
pre unii dintre justiţiarii de azi tot aşa cum noi ne amin-
tim de Vespasian Erbiceanu. 

cE vor SpunE urmaŞii?
Gheorghe Budeanu
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