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– Stimată doamnă Sarah Lum, de la bun început V-aţi 
implicat activ în realizarea unor programe utile în ve-
derea consolidării activităţii INJ. Cum apreciaţi aceas-
tă colaborare? 

− Mi-am început misiunea în Republica Moldova la 
începutul anului 2009. Ambasada SUA deja avea o co-
operare strînsă cu Institutul Naţional al Justiţiei prin 
organizarea cursurilor de instruire continuă pentru 
judecători şi procurori, a atelierelor de lucru pentru 
audienţii Institutului, candidaţi la funcţiile de jude-
cător şi procuror, cu tematici actuale şi relevante do-
meniului de activitate, precum răspunderea penală 
pentru persoanele juridice, drepturile de proprietate 
intelectuală, acordul de recunoaştere a vinovăţiei, ur-
mărirea penală a infracţiunilor comise din ură etnică, 
rasială – subiecte care sînt extrem de importante pen-
tru Republica Moldova în procesul de modernizare a 
sistemului de justiţie penală în vederea conformării 
acestuia la standardele europene şi alte convenţii in-
ternaţionale relevante la care Republica Moldova este 
parte. Eu doar am preluat aceste acţiuni, reuşind pe 
parcurs să le consolidez. 

Trei dintre activităţile noastre comune sînt în special 
semnificative. În vara anului 2011, timp de cinci săptă-
mîni, au fost organizate o serie de cursuri de instruire 
în domeniul prezentării unei cauze penale în instanţa 
de judecată. Este primul curs de acest gen oferit pro-

INTERVIUL  NOSTRU La întrebările Revistei răspunde doam-
na Sarah LUM, Consilier Juridic, Amba-
sada SUA în Republica Moldova. În luna 
decembrie 2011, dumneaei şi-a încheiat 
misiunea în ţara noastră. Ambasada 
SUA susţine substanţial eforturile în ve-
derea consolidării activităţii Institutului 
Naţional al Justiţiei, iar doamna Sarah 
Lum a avut o contribuţie semnificativă 
în acest sens.

O cOlabOrare 
de succes

curorilor şi unui număr limitat de judecători din Re-
publica Moldova. A fost un curs intensiv de patru zile, 
fiecare cu acoperirea tuturor aspectelor prezentării 
unei cauze penale în instanţa de judecată, fiind prevă-
zute şi sesiuni practice. Una dintre ele a fost simularea 
unui proces de judecată de către participanţi la finele 
fiecărei sesiuni. 

Asemenea cursuri au fost oferite şi avocaţilor din Re-
publica Moldova, organizate de ABA/ROLI. Acest gen 
de formare a abilităţilor practice este foarte util pentru 
practicienii din domeniul juridic pentru îmbunătăţirea 
abilităţilor în instanţa de judecată, astfel susţinînd Re-
publica Moldova să implementeze principiul contradic-
torialităţii, schimbare semnificativă care a fost făcută 
în anul 2003 în Codul de procedură penală. La început, 
participanţii păreau sceptici, dar la sfîrşitul cursului, în 
timpul proceselor simulate, au demonstrat înţelegerea 
conceptelor şi îmbunătăţiri marcante în vederea pre-
zentării unei cauze penale, făcînd prezentările cu mare 
entuziasm. Sînt bucuroasă că INJ va elabora o curriculă 
în acest domeniu. 

O altă activitate care s-a bucurat de un succes apreci-
abil a fost organizarea – în parteneriat cu Institutul de 
Leaderism în Justiţie al Departamentului de Justiţie din 
SUA, care este parte a Centrului Federal de Instruire 
pentru procurori – a cursului „Bazele leaderismului ma-
nagerial” pentru procurorii cu funcţii de conducere din 
Republica Moldova, lansat în luna octombrie 2011 în 
Columbia, Carolina de Sud, cu o durată de 8 zile. Orga-
nele procuraturii, inclusiv în Statele Unite, se confruntă 
cu provocări similare ce ţin de managementul asigurării 
în oficiile lor a unei gestionări eficiente, eficace şi etice. 
Deşi a fost bazat pe anumite materiale care sînt folo-
site de procurorii de conducere federali, cursul a fost 
conceput special pentru procurorii din Moldova. În ca-
drul cursului, participanţii au luat parte la sesiunile de 
formare a formatorilor pentru a facilita pregătirea lor 
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pentru a II-a etapă a Programului − împărtăşirea cunoş-
tinţelor acumulate şi a materialelor cu colegii lor din 
Moldova. Modulele au acoperit aspecte importante de 
management cum ar fi comunicarea, motivarea şi re-
zolvarea conflictelor. 

A treia iniţiativă pe care aş vrea să o menţionez este 
Programul pilot de stagiere în SUA, timp de patru săp-
tămîni, pentru audienţii anglofoni ai INJ, candidaţi la 
funcţiile de judecător şi procuror, program organizat 
în perioada august-septembrie 2010. În baza unui 
examen competitiv, au fost selectate patru persoane. 
Obiectivul principal al Programului a fost de a oferi o 
oportunitate audienţilor Institutului să studieze practi-
cile Statelor Unite în domeniul standardelor procesului 
echitabil în sistemul de justiţie penală, de a-şi aprofun-
da cunoştinţele în domeniul standardelor internaţiona-
le. Pe parcursul stagiului, ei s-au întîlnit cu oficiali din 
cadrul întregului spectru al sistemului de justiţie penală 
de nivelul federal şi statal – poliţia, investigatori, speci-
alişti criminalişti, procurori, judecători, avocaţi şi ofiţeri 
de probaţiune pentru dis-
cuţii profunde despre 
procedurile şi practicile 
din SUA, au asistat la un 
proces de judecată pe-
nal de la început pînă la 
sfîrşit, au privit cum ju-
riştii prezintă apelurile în 
curţile federale de apel şi 
au participat, împreună 
cu procurorii federali din 
America, la un curs de 
formare de o săptămînă 
în domeniul prezentării 
unei cauze penale în in-
stanţa de judecată, care 
a fost organizat la Centrul 
Federal de Instruire al De-
partamentului de Justiţie al SUA. 

În opinia mea, aceste programe sînt cele mai impor-
tante. Ele au solicitat o planificare şi organizare minu-
ţioasă. Colaborarea strînsă cu INJ a făcut posibilă atin-
gerea succesului acestor activităţi. În context, apreciez 
şi munca depusă de consilierii Ambasadei SUA Radu 
Foltea şi Ludmila Avtutova ale căror talente şi eforturi 
au consolidat succesul nostru comun. Desigur, acesta 
este doar începutul. În viitor ne dorim acelaşi progres 
şi rezultate bune. 

– De ce este relevant ca profesioniştii din sectorul judi-
ciar al Republicii Moldova să cunoască cum funcţio-
nează sistemul judiciar al SUA?  

− Desigur, sistemul nostru nu este perfect, dar este în 
proces de evoluţie de peste 200 de ani. Multe dintre 
principiile fundamentale de drept care s-au dezvoltat 
în această perioadă au fost recunoscute în toată lumea 
ca principii pentru drepturile omului, de bază pentru 
standardele internaţionale. Aceste standarde au fost 
încorporate în tratate şi convenţii internaţionale pre-
cum Carta Internaţională privind Drepturile Civile şi 
Politice şi Convenţia Europeană pentru Apărarea Drep-
turilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.  Moldova 
a devenit parte la ambele convenţii şi astfel a consimţit 
să adere la obligaţii şi să respecte principiile reflecta-
te în ele. În acest fel, este extrem de relevant pentru 
profesioniştii din domeniul justiţiei să înţeleagă origi-
nile acestor principii fundamentale, dar şi cum acestea 
lucrează în practică. 

– Aţi menţionat deja că, în anul 2010, cîţiva audienţi 
ai INJ au beneficiat de un Program de stagiu, oferit de 
Ambasada SUA în Republica Moldova şi Departamen-
tul Justiţiei al SUA/OPDAT. Acesta a fost benefic în-
tru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale 
audienţilor. Este posibilă organizarea unor asemenea 
programe de stagiere în viitor?

− Am speranţa organizării altui stagiu de acest gen. 
Aceasta va depinde atît de fondurile disponibile, cît şi 
de eficacitatea acestui program pilot în atingerea sco-
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purilor propuse. Sînt bucuroasă că Ghenadie Mîra şi 
Iulian Suhan, doi dintre participanţii în cadrul acestei 
stagieri, au fost recent numiţi în funcţiile de judecător 
şi, respectiv, de procuror. Astăzi ei pot utiliza în practică 
experienţa şi cunoştinţele obţinute în cadrul programu-
lui de stagiere. 

– Care alte proiecte de colaborare cu INJ se vor desfăşu-
ra cu suportul Guvernului SUA în timpul apropiat? 

− Ambasada SUA în Republica Moldova planifică să con-
tinue cooperarea cu INJ. Se aşteaptă ca persoana care 
mă v-a înlocui va sosi la începutul anului 2012. USAID 
are planuri pentru un program de întărire a capacită-
ţilor în domeniul supremaţiei legii ce va ajuta INJ să-şi 
dezvolte strategia şi managementul, va oferi cursuri de 
formare pentru judecători şi personalul instanţelor de 
judecată.

– Cum V-aţi „integrat” în societatea moldavă? Care 
sînt impresiile? 

− Foarte pozitive, m-a bucurat imens activitatea pe care 
am desfăşurat-o împreună cu colegii din Moldova.  Am 
fost impresionată de nivelul de angajament, de abilita-
te, precum şi de dorinţa lor de a încerca abordări noi, 
menite să îmbunătăţească sistemul lor de justiţie.  Deşi 
nu cunosc limba, la Chişinău mă simt ca acasă, avînd plă-
cerea de a călători în transportul public, chiar dacă mi-a 
fost pus la dispoziţie transport personal. Un lucru trist, 
pe care l-am observat trăind în Moldova, sînt pisicile şi 
cîinii fără adăpost. Eu cunosc că această ţară se confrun-
tă cu multe provocări şi că mulţi oameni suferă, dar sper 
că moldovenii se vor implica în procesul de îmbunătăţire 
a societăţii şi se vor gîndi cum să trateze animale într-un 
mod cît mai uman.  Fiind aici, eu am luat o pisică fără 
adăpost şi o voi lua cu mine cînd voi pleca, împreună 
cu amintirile plăcute despre oamenii extraordinari care 
locuiesc în Moldova. A fost un privilegiu şi o plăcere să 
lucrez cu toţi colaboratorii Institutului pe parcursul ulti-
milor trei ani. Doresc Moldovei toate cele bune şi voi fi în 
aşteptare să aud despre progresele ei. 
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Expertul Consiliului Europei, Thomas 
Thomsen, Spania, s-a aflat în perioada 
17-20 octombrie în Republica Moldo-

va pentru a evalua desfăşurarea activităţii de consolidare a 
justiţiei, promovată în cadrul Programului comun al Consi-
liului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea democraţiei 
în Republica Moldova”. Dumnealui a avut mai multe vi-
zite de documentare la diverse instituţii preocupate de 
reformarea sectorului justiţiei, interesîndu-se, în special, 
de mersul elaborării proiectelor de modificare a legislaţiei 
relevante în scopul evaluării legislative.

La 18 octombrie, oaspetele a avut o întrevedere cu con-
ducerea Institutului Naţional al Justiţiei, dorind să se 
informeze şi să se documenteze în problema dată pe di-
mensiunea implicării Institutului la elaborarea Strategiei 
de reformare a sectorului justiţiei, cît şi la elaborarea şi 

implementarea Planului de măsuri privind această Strate-
gie, care sînt posibilele mecanisme de coordonare cît mai 
eficientă şi monitorizare efectivă a realizării componente-
lor Strategiei ce se referă la sistemul judecătoresc, inclu-
siv privind instruirea cadrelor de jurişti care înfăptuiesc 
justiţia în Republica Moldova etc.

Domnul Veaceslav Didâc, director executiv adjunct al INJ, 
a făcut o scurtă trecere în revistă a activităţilor Institu-
tului prin prisma atribuţiilor şi sarcinilor, menţionînd că 
ar fi de dorit ca INJ să fie mai activ implicat în stabilirea 

priorităţilor Strategiei privind formarea profesiona-
lă a diverselor categorii de jurişti. 

Oaspetele a apreciat ca fiind pozitive acţiunile INJ 
privind consolidarea Strategiei de reformare a sec-
torului justiţiei, susţinînd ideea implicării mai active 
a Institutului în definitivarea Planului de acţiuni refe-
ritor la implementarea acestei Strategii. Dumnealui 
a specificat că întrevederea de la INJ îi va ajuta să-şi 
formeze o viziune mai clară despre sectorul justiţiei, 
să poată face mai eficient propuneri relevante şi utile 
de coordonare şi monitorizare a procesului de pune-
re în aplicare a Strategiei de reformare a sectorului 
justiţiei, lucru salutat şi aşteptat de Consiliul Europei 
şi de Uniunea Europeană, inclusiv ca o realizare con-
cretă a Programului comun „Susţinerea democraţiei 
în Republica Moldova”.

La întrevedere a mai participat domnul Leonid Antohi, 
administrator, Directoratul General Drepturile Omului şi 
Supremaţia Legii, Consiliul Europei, şi Viorica Puica, şefa 
Direcţiei instruire şi cercetare a INJ.

VIAŢA INJ: CRONICA EVENIMENTELOR

18.10.2011

Mary Ellingen, avocat, organizaţia 
neguvenamentală Avocaţii pentru 
Drepturile Omului, Minneapolis, SUA, 

şi Daniela Gorbunova, avocat, Bulgaria, au efectuat o vizită 
de documentare la Institutul Naţional al Justiţiei. Doam-
nele au fost primite în audienţă de Anastasia Pascari, di-
rectorul executiv al Institutului, care le-a informat pe larg 
despre atribuţiile instituţiei privind formarea iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, for-
marea continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, a 
altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei.

Oaspeţii s-au interesat în special de instruirea desfăşurată 
de INJ privind combaterea violenţei în familie, de 

măsurile care se iau per ansamblu pe ţară pentru pre-
venirea şi combaterea fenomenului în cauză. Dumnealor 
li s-au prezentat toate datele şi comentariile de rigoare, 
accentuîndu-se că instruirea judecătorilor, procurorilor, 
a altor specialişti preocupaţi de combaterea violenţei în 
familie este una prioritară la Institut. 

Astfel, numai în anul curent, inclusiv cu suportul do-
natorilor şi experţilor internaţionali, au fost organizate 
mai multe seminare, „mese rotunde”, ateliere de lucru, 
în cadrul cărora au fost abordate probleme şi studiate 
materiale ce ţin de combaterea flagelului respectiv în 
Republica Moldova, analizate diverse acţiuni prin prisma 
legislaţiei naţionale şi a jurisprudenţei CtEDO. 

10.11.2011
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Institutul Naţional al Justiţiei a fost 
vizitat de o delegaţie a OSCE din care 
au făcut parte reprezentantul speci-

al şi coordonatorul pe dimensiunea combaterii traficului 
de fiinţe umane, Maria Grazia Giammarinaro, consilierul 
executiv al reprezentantului special, Liliana Sorrentino, 
şi consilierul superior pe probleme antitrafic, Misiunea 
OSCE în Moldova, Eugenia Benigni. Experţii OSCE au soli-
citat întrevederea cu conducerea Institutului pentru a se 
documenta despre atribuţiile privind formarea profesio-
nală a judecătorilor şi procurorilor, a altor persoane care 
contribuie la înfăptuirea justiţiei, în perspectiva organizării 
unei conferinţe, cu suportul OSCE, în domeniul combaterii 
traficului de fiinţe umane.

Domnul Veaceslav Didâc, director executiv adjunct al 
INJ, a prezentat o informaţie succintă a sarcinilor puse în 
faţa Institutului potrivit legii, indicînd direcţiile priorita-
re, posibilităţile de instruire, rezultatele obţinute, rezer-
vele existente, necesităţile de consolidare în continuare 
a procesului de formare iniţială şi continuă. Dumnealui a 
menţionat că problemele instruirii continue a judecători-

11.11.2011 lor, a procurorilor, a altor specialişti în domeniul aprofun-
dării cunoştinţelor, abilităţilor de combatere a traficului 
de fiinţe umane, a violenţei în familie sînt permanent în 
atenţia INJ. 

Astfel, pe parcursul anilor 2010-2011 au avut loc  16 semi-
nare în domeniile respective, la care au participat peste 300 
de judecători, procurori, avocaţi şi ofiţeri de urmărire pena-
lă. Lecţiile cu asemenea categorii de participanţi sînt destul 
de eficiente, deoarece stabilesc mai clar momentele slabe 
de combatere a flagelului, părţile forte, mobilizînd audienţii 
să se implice cît mai activ în procesul de instruire. 

Totodată, diverse teme privind sfera de combatere a trafi-
cului de fiinţe umane au fost incluse în planul de instruire 
iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procu-
ror pe anul 2012.

Enunţînd aceste date, domnul Veaceslav Didâc a accentuat 
că respectivele sesiuni de instruire au fost organizate cu su-
portul activ şi substanţial al Misiunii OSCE în Moldova, fapt 
pentru care a mulţumit încă o dată organizaţiei în cauză.

Doamna Maria Grazia Giammarinaro a apreciat 
la nivel măsurile luate de INJ pe direcţia instruirii 
specialiştilor în combaterea traficului de fiinţe uma-
ne, menţionînd, totodată, că acest fenomen devine 
tot mai subtil şi complex, traficanţii devenind tot 
mai abili, recurgînd la acţiuni din ce în ce mai „fine” 
pentru a ascunde faptele, a evita răspunderea.

În ultimul timp, a subliniat dumneaei, alături de 
exploatarea sexuală a celor traficaţi, se acutizează 
exploatarea prin muncă a persoanelor imigrante. 
Acest proces ia amploare mai ales în rîndul per-
soanelor care intră ilegal în diverse ţări, deoarece 
acestea practic sînt lipsite de toate drepturile şi 
libertăţile. Traficanţii se folosesc de această situaţie. 

Menţionăm că Mary Ellingen şi 
Daniela Gorbunova se află în Re-
publica Moldova pentru a se docu-
menta multilateral pe viu despre 
starea de lucruri privind preve-
nirea şi combaterea violenţei în 
familie. Ulterior, va fi elaborat un 
raport de evaluare a situaţiei, cu 
concluzii şi recomandări de rigoa-
re, inclusiv perfecţionarea Legii 
cu privire la prevenirea şi comba-
terea violenţei în familie, reieşind 
din legislaţia europeană.
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Iată de ce instruirea în domeniu urmează a fi permanentă 
pentru a reuşi depăşirea „abilităţilor” traficanţilor, de a le 
opune acestora nişte măsuri, acţiuni consolidate, adecva-
te şi efective, cu rezultate pozitive, care  să-i descurajeze. 

Avînd în vedere faptul că traficul de fiinţe umane nu are 
hotare şi ia amploare anume datorită migraţiei, se impu-
ne o mai bună organizare şi coordonare a acţiunilor de 
urmărire penală, de acumulare a probelor, în general de 
combatere a fenomenului. În cadrul Uniunii Europene 
există deja o asemenea experienţă de cooperare, în spe-
cial prin crearea de echipe mixte de urmărire penală, care 
dau rezultate destul de reuşite. Evident, în cadrul Uniunii 

Europene legislaţia este armonizată cu rigorile dreptului 
european, graţie cărui fapt şi pot activa eficient echipele 
mixte respective. Or, este necesar ca legislaţia Republicii 
Moldova să fie adusă în concordanţă cu cea europeană, 
facilitînd acţiunile de combatere cu forţe consolidate a 
traficului de fiinţe umane, a exploatării sexuale şi prin 
muncă a miilor de persoane traficate.

La întrevedere au mai participat Viorica Puica, şefa Direcţiei 
instruire şi cercetare, Vladimir Holban, şeful Secţiei instru-
ire iniţială, Vasile Guţu, şeful Secţiei abilităţi non-juridice, 
relaţii cu publicul şi editări a INJ.

A avut loc întrevederea doam-
nei Anastasia Pascari, directo-
rul executiv al INJ, cu Bojena 

Malanciuc, coordonator regional de proiect, Secţia 
de perfecţionare a cadrelor din Directoratul gene-
ral al Drepturilor Omului şi Problemelor juridice al 
Consiliului Europei, care se înscrie în şirul de acţiuni 
comune în cadrul Programului Consiliului Europei 
şi al Uniunii Europene „Combaterea relelor trata-
mente şi impunităţii”, implementat în ţările Cauca-
zului de Sud, în Republica Moldova şi în Ucraina.

Amintim că o întrevedere similară a avut loc la 
8 septembrie curent, cînd au fost puse la punct 
mai multe măsuri pentru organizarea unor sesiuni 
de instruire a judecătorilor şi procurorilor la Insti-
tutul Naţional al Justiţiei privind combaterea relelor tra-
tamente şi a impunităţii. Atunci s-a decis că se va reveni 
asupra temei în cauză pentru a stabili concret activităţi 
de instruire. 

Anume acesta a şi fost scopul vizitei Bojenei Malanciuc, ea 
fiind însoţită de Ion Druţă, preşedintele Asociaţiei judecă-
torilor din Moldova, preşedinte al Judecătoriei Botanica, 
mun. Chişinău, în calitate de partener al implementării 
unui proiect de instruire a judecătorilor şi procurorilor 

privind metodologia de investigare şi examinare a 
plîngerilor legate de relele tratamente, prin prisma 
jurisprudenţei CtEDO.

Proiectul respectiv include mai multe seminare, 
eşalonate în timp, care se vor desfăşura în anul vi-
itor, avîndu-i în calitate de formatori internaţionali 
pe experţi ai Consiliului Europei.

Doamna Anastasia Pascari a apreciat înalt 
contribuţia Consiliului Europei, a Uniunii Europe-
ne în ceea ce priveşte susţinerea Institutului de 
a-şi realiza programele de instruire, asigurînd că 
INJ va lua toate măsurile ce se impun pentru o or-
ganizare şi desfăşurare cît mai bună a seminarelor 
preconizate.
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Institutul Naţional al Justiţiei a fost 
vizitat de  domnii David Perry, expert 
al Consiliului Europei, Marea Britanie, 

consilier în domeniul probaţiunii, şi Guy Schmit, expert 
al Consiliului Europei, Luxemburg, profesor universitar, 
consilier în domeniul probaţiunii, însoţiţi de Leonid An-
tohi, consilierul DCDOAJ al Consiliului Europei pentru im-
plementarea Programului Comun al Uniunii Europene şi 
Consiliului Europei privind susţinerea democraţiei 
în Republica Moldova. Doamna Anastasia Pascari, 
director executiv al INJ, a informat oaspeţii  despre 
activităţile Institutului, despre priorităţile şi nece-
sităţile de instruire iniţială şi continuă, oferindu-le 
mai detaliat informaţii privind instruirea consilieri-
lor de probaţiune.

Scopul experţilor Consiliului Europei este de a 
acorda asistenţă INJ în elaborarea unor curricule 
în domeniul probaţiunii, reieşind din stipulările 
legislaţiei naţionale şi experienţa ţărilor europene. 
Asistenţa a fost acceptată cu plăcere, asigurîndu-se 
că INJ se va implica activ în procesul de elaborare 

A avut loc întrevederea directorului 
executiv adjunct al Institutului Naţi-
onal al Justiţiei, Veaceslav Didâc, cu 

Eridana Cano, manager în Programul Comun al Consiliului 
Europei privind Susţinerea Democraţiei în Republica Mol-
dova, ea fiind însoţită de Ruslan Grebencea, coordonator 
de program în domeniul drepturilor omului. 

Întrevederea a avut ca scop concretizarea unor momente 
organizatorice în legătură cu evaluarea rezultatelor obţi-

02.12.2011

05.12.2011

nute de către beneficiarii Programului care urmează a fi 
puse în discuţie la 15 decembrie curent în cadrul Şedinţei 
Comitetului de Coordonare a Programului Comun al Con-
siliului Europei şi Uniunii Europene privind Susţinerea De-
mocraţiei în Republica Moldova.  

Domnul Veaceslav Didâc, asistat de Viorica Puica, şef Di-
recţie instruire şi cercetare, şi Eugenia Chistruga, şef Sec-
ţie formare formatori şi relaţii internaţionale, INJ, a adus 
sincere mulţumiri Uniunii Europene şi Consiliului Europei 

pentru suportul acordat în vederea consolidării ac-
tivităţii Institutului.  

Rezultatele pozitive înregistrate de Institutul Naţi-
onal al Justiţiei marchează o reuşită în realizarea 
obiectivelor pe care şi le-a asumat în cadrul acestui 
program pe dimensiunea componentelor 2 şi 3. 

Suportul Uniunii Europene şi Consiliului Europei 
acordat Institutului denotă o colaborare eficientă 
în vederea consolidării activităţii INJ,  fiind discuta-
tă posibilitatea susţinerii în continuare a Institutu-
lui în realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus 
pentru 2012. 

a curriculelor întru sporirea nivelului de formare iniţială şi 
continuă a consilierilor de probaţiune.

Doamna Anastasia Pascari a fost asistată de Veaceslav Di-
dâc, director executiv adjunct, Viorica Puica, şef Direcţie 
instruire şi cercetare, Eugenia Kistruga, şef Secţie formare 
formatori, şi Vasile Guţu, şef Secţie abilităţi non-juridice, 
relaţii cu publicul şi editări a INJ. 
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Anastasia Pascari, directorul 
executiv al Institutului Naţional 
al Justiţiei, a avut o întrevedere 

cu reprezentanţii Organizaţiei Internaţionale pen-
tru Migraţie (OIM) în Republica Moldova – Albert 
Moskowitz, consilier juridic, asistat de Nadejda 
Lefter, şi reprezentanţii Ambasadei SUA în Repu-
blica Moldova, Sarah Lum, consilier juridic, însoţită 
de Ludmila Avtutova, asistent. 

Cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Repu-
blica Moldova, Misiunea OIM desfăşoară un pro-
iect în cadrul Centrului de Combatere a Traficului 
de Persoane care include prezenţa şi asistenţa unui 
expert internaţional în domeniu. Solicitarea de a 
colabora în scopul organizării unui curs de instruire 
pentru judecători şi procurori la această temă a fost pe 
deplin acceptată de INJ. 

În cadrul întrevederii au fost puse în discuţie aspecte 
de coordonare a acestei activităţi conform Planului de 
instruire continuă a INJ pentru anul 2012. Primul curs 
de instruire în acest domeniu, „Calificarea infracţiunii,  
particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor de 
infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei”, a avut 
loc la 9 februarie curent,  în calitate de participanţi fiind 
desemnaţi procurori din diferite regiuni ale ţării care se 
ocupă de investigarea cazurilor de trafic de persoane sau 
procurori desemnaţi pentru asemenea cazuri. Organiza-
rea acestui curs şi subiectele ce urmează a fi dezbătu-
te au fost coordonate şi cu Secţia pentru prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane din cadrul Procuratu-
rii Generale. 

Este binevenită organizarea unor asemenea seminare şi 
pentru judecători, a menţionat doamna Anastasia Pascari, 

18.01.2012

ea afirmînd că, în cadrul cursului, participanţii vor discuta 
nu doar probleme ce ţin de metodologia investigării aces-
tor cazuri, dar şi calificarea infracţiunilor, examinarea în 
instanţele de judecată a acestor categorii de infracţiuni. 

Subiectele incluse în agendă vor fi axate pe probleme de 
încadrare juridică a faptelor de exploatare sexuală, proxe-
nitism şi muncă forţată, precum şi pe aspectele de contra-
carare a influenţării victimei de către traficant în scopul 
schimbării depoziţiilor pentru minimalizarea riscului de 
renunţare din partea victimei la colaborarea cu justiţia. 

INJ îşi propune pentru anul 2012 să facă o evaluare nu 
numai a formatorilor, dar şi a participanţilor la semi-
nar. Elaborarea unor teste de evaluare vine să comple-
teze criteriul pe care pune accentul reforma. În calita-
te de formator în cadrul acestui curs, domnul Albert 
Moskowitz şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine 
Institutul şi pe această cale prin elaborarea unor teste în 
acest sens, precum şi elaborarea unor materiale necesa-
re participanţilor. 



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

10

Stabilirea unor noi priorităţi 
în vederea continuării cola-
borării, precum şi obiectivele 

principale ale activităţii Institutului au fost remar-
cate printre subiectele puse în discuţie în cadrul 
întrevederii directorului  Institutului Naţional al 
Justiţiei, Anastasia Pascari, cu Catherine L. New-
combe, Directorul regional OPDAT/SUA,  J. Richard 
Chema, consilier pe probleme în drept penal, De-
partamentul de justiţie, SUA, Sarah Lum, consilier 
juridic, Radu Foltea şi Ludmila Avtutova, consilieri 
la Ambasada SUA în Republica Moldova. 

Parteneriatul INJ cu Ambasada SUA şi-a găsit valo-
rificare în cadrul unor proiecte comune, accentul 
fiind pus pe organizarea unui şir de seminare, con-
ferinţe, mese rotunde care s-au dovedit a fi destul de uti-
le. Realizarea acestui volum de lucru a fost posibilă graţie 
contribuţiei substanţiale şi atitudinii constructive a Amba-
sadei care susţine înaltele responsabilităţi ale Institutului, 
asumate în actul de formare iniţială şi continuă a celor 
care fac parte din sistemul judecătoresc şi al procuraturii 
din Republica Moldova. 

La sfîrşitul lunii ianuarie curent, doamna Sarah Lum îşi în-
cheie misiunea în Republica Moldova. În calitate de con-
silier juridic, domnia sa şi-a declarat disponibilitatea de 
a împărtăşi din bogata experienţă şi bunele practici de 
înfăptuire a justiţiei, promovînd un dialog deschis cu cei 
chemaţi să asigure supremaţia legii. „Această colaborare 
a fost o plăcere şi o onoare din partea mea. Aţi fost întot-
deauna deschişi către colaborare. Faptul că plec din ţară 
nu înseamnă că colaborarea nu va continua”, a menţionat 
dumneaei.

Cu acest prilej, doamna Anastasia Pascari şi-a exprimat 
gratitudinea pentru susţinerea şi eforturile depuse în 
vederea asigurării unei instruiri calitative a celor care 
contribuie la înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova, 

25.01.2012

reiterînd activităţile organizate datorită acestei colabo-
rări de succes.

O importanţă deosebită are „Programul de consolidare 
a capacităţilor profesioniştilor din domeniul justiţiei”, 
pentru audienţii Institutului, candidaţi la funcţiile de 
judecător şi de procuror, precum şi  Programul „Bazele 
leaderismului managerial”, organizate de Oficiul Consili-
erului juridic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova şi finanţate de Departamentul Justi-
ţiei al SUA/OPDAT. Aplicarea legislaţiei din domeniul pro-
prietăţii intelectuale, aspecte ale teoriei şi aplicării prac-
tice privind răspunderea penală a persoanelor juridice, 
cercetarea la faţa locului sînt tematici ale cursurilor de 
instruire organizate pentru judecători şi procurori – do-
menii extrem de utile şi necesare în exercitarea activităţii 
acestora. 

Cele menţionate sînt doar o parte din activităţile realizate 
cu suportul Ambasadei SUA la Chişinău, fiind înalt apreci-
ate şi de corpul de judecători şi de cel al procurorilor din 
Republica Moldova. 

În cadrul întrevederii, domnul J.Richard Chema, cel care 
va exercita interimatul funcţiei de consilier juridic pentru 
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Cu prilejul încheierii misiunii doamnei Sarah Lum în Repu-
blica Moldova, Institutul Naţional al Justiţiei îşi exprimă 
gratitudinea pentru eforturile depuse de Dumneaei în ve-
derea armonizării  sectorului de justiţie din ţara noastră la 
standardele şi normele internaţionale, unanim recunos-
cute în plan internaţional.

Datorită contribuţiei Dumneavoastră, în cadrul Institu-
tului Naţional al Justiţiei a fost posibil de a realiza mai 
multe evenimente atît de ordin intern, cît şi internaţio-
nale, dedicate perfecţionării proceselor de instruire iniţi-
ală şi continuă, precum şi pregătirii formatorilor. Astfel, 
pe parcursul ultimilor ani, în parteneriat cu 
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Re-
publica Moldova, au fost realizate mai multe 
seminare, ateliere de lucru, cursuri de forma-
re continuă, conferinţe internaţionale, an-
trenînd în lucrările acestora diverse categorii 
de persoane, implicate în înfăptuirea justiţiei 
în Republica Moldova. 

Activităţile de instruire continuă organizate 
cu concursul nemijlocit al Dumneavoastră, 
au fost înalt apreciate de către corpul jude-
cătoresc şi de cel al procurorilor. Aplicarea 
legislaţiei din domeniul proprietăţii intelec-
tuale, aspecte ale teoriei şi aplicării practice 
privind răspunderea penală a persoanelor 

juridice, cercetarea la faţa locului – sînt unele tematici 
care au fost desemnate de majoritatea judecătorilor şi 
procurorilor participanţi la aceste instruiri, extrem de 
utile şi necesare în activitatea lor cotidiană.

Un eveniment deosebit pentru audienţii din cadrul in-
struirii iniţiale, promoţia IV, a devenit organizarea sta-
giului de practică în instituţiile de drept din Statele Unite 
ale Americii, acesta devenind o acţiune de o importanţă 
primordială pentru viaţa Institutului. În modul acesta, 
audienţii au beneficiat de posibilitatea de a se familiari-
za pe viu cu materia examinării dosarelor penale şi civile 
nemijlocit în cadrul instanţelor de drept americane. Spe-
răm ca toate aceste activităţi în cadrul Institutului Naţi-
onal al Justiţiei, concepute la iniţiativa Dumneavoastră, 
să fie continuate cu succes. 

Ne exprimăm recunoştinţa pentru vizitele organizate pe 
parcursul acestor ani în Statele Unite ale Americii, în ca-
drul cărora au fost stabilite relaţii bune de cooperare cu 
colegii din instituţiile similare americane. Sînt convinsă 
că acest parteneriat va continua să se dezvolte. Suportul 
şi sprijinul constant şi sincer al prietenilor americani este 
extrem de important pentru Institutul Naţional al Justiţi-
ei din Republica Moldova. 

Institutul Naţional al Justiţiei

o perioadă de 3 luni, s-a interesat de priorităţile Institu-
tului, în special – segmentul de instruire continuă. Cu o 
vastă experienţă în probleme de drept penal, dumnealui 
şi-a exprimat disponibilitatea conlucrării în continuare în 
vederea organizării unor acţiuni menite să consolideze ac-
tivitatea Institutului. 

La întrevedere au mai participat Veaceslav Didâc, direc-
tor executiv adjunct, Viorica Puica, şef Direcţie instruire 
şi cercetare, Ecaterina Popa, şef Secţie instruire conti-
nuă, INJ. 

respectul nostru, doamnă sarah lum!
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A avut loc întrevederea di-
rectorului executiv adjunct al 
INJ, Veaceslav Didâc, cu şeful 

reprezentanţilor IRZ de la Minsk şi Kiev, Stefan 
Hülhorster, însoţit de Tatiana Suslina, manager de 
proiecte pentru Republica Moldova, Aliona Bleah, 
reprezentantul Fundaţiei IRZ. 

Datorită contribuţiei Fundaţiei Germane pentru 
Cooperare Internaţională, a fost posibilă orga-
nizarea unui şir de activităţi dedicate perfecţio-
nării procesului de instruire în cadrul Institutu-
lui. La întrevedere, domnul Stefan Hülhorster a 
apreciat pozitiv această colaborare, menţionînd 
rezonanţa mare a activităţilor organizate pe par-
cursul anului 2011. 

Implementarea instruirii la distanţă este unul dintre 
obiectivele majore ale Institutului. Elaborarea de către 
experţii germani a platformei Institutului de instruire 
la distanţă în cadrul Proiectului ILIAS a pus baza creării 
acestui sistem, iar transferarea platformei respective 
pe un server local determină funcţionalitatea procesu-
lui dat. „Credem că INJ a făcut un pas înainte”, a accen-
tuat domnul Stefan Hülhorster. Fundaţia IRZ a decis să 
acorde Institutului asistenţa necesară şi în acest sens, 
achiziţionînd, cu sprijinul Ministerului Federal al Aface-
rilor Externe din Germania, serverul necesar pentru im-

plementarea platformei e-learning cu o capacitate de 
instruire a 50 de utilizatori concomitent. Acesta a fost 
transmis în proprietatea Institutului, fiind semnat actul 
de predare-primire. 

Instruirea la distanţă presupune nu numai instruirea 
judecătorilor şi procurorilor. Propunerea Fundaţiei IRZ 
de instruire a formatorilor în acest domeniu a fost pe 
deplin acceptată de INJ, dat fiind faptul că o asemenea 
instruire este urmată de o metodologie specifică.  Dom-
nul Stefan Hülhorster şi-a exprimat disponibilitatea de 
acordare a suportului necesar şi în această direcţie. 

Fundaţia IRZ, în colaborare cu  In-
stitutul Naţional al Magistraturii din 
România, a elaborat deja un manual 
metodologic pentru formatorii care 
urmează să realizeze materialele pen-
tru instruirea la distanţă, fiind tradus 
şi în limba română. 

Au fost concretizate şi noi priorităţi de 
conlucrare cu INJ.  

La întrevedere au mai participat Viorica 
Puica, şef Direcţie instruire şi cerceta-
re, Ecaterina Popa, şef Secţie instruire 
continuă, Eugenia Chistruga, şef Secţie 
formare formatori şi relaţii internaţio-
nale, INJ. 

02.02.2012
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A avut loc întrevederea directorului 
executiv al INJ, Anastasia Pascari, cu 
reprezentanţii Misiunii Norvegiene 

pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Republica Mol-
dova (NORLAM) Dag Brathole şi Torolv Groseth, însoţiţi de 
Dumitriţa Bologan, consultant juridic al Misiunii. 

Doamna Anastasia Pascari a apreciat înalt susţinerea sub-
stanţială a Misiunii NORLAM la consolidarea principiilor 
supremaţiei legii în Republica Moldova, contînd pe o cola-
borare şi în viitor.  

Motivul vizitei a fost încheierea misiunii domnului Dag 
Brathole în Republica Moldova. Cu această ocazie, dum-
nealui a ţinut să evidenţieze importanţa implementării de 
către Misiunea NORLAM a mai multor proiecte, apreciind 

şi relaţiile de colaborare cu INJ. „Ne bucurăm de comen-
tariile bune şi sperăm că vom putea împărtăşi această 
experienţă şi în continuare”, a menţionat domnul Bratho-
le, apreciind susţinerea competentă pe care au avut-o pe 
parcursul îndeplinirii sarcinilor Misiunii. 

Noul expert numit în cadrul Misi-
unii NORLAM este Torolv Groseth, 
judecător la Curtea de Apel în ora-
şul Eidsivating, Norvegia, şi, de ase-
menea, vicepreşedinte al acestei 
instanţe. În trecut, a ocupat func-
ţia de viceministru al Justiţiei din 
Norvegia, iar pentru o perioadă de 
timp a activat în Afganistan, într-o 
misiune similară NORLAM-ului.  

Cu ocazia încheierii misiunii, In-
stitutul Naţional al Justiţiei adre-
sează sincere mulţumiri domnului 
Dag Brathole pentru angajarea 
directă, cu caracter practic, în rea-

02.03.2012 lizarea obiectivelor preconizate de Memorandumul bila-
teral semnat de Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Regatului Norvegiei, pentru eforturile susţinute de a ofe-
ri asistenţă instituţiilor angajate în înfăptuirea reformei 
judiciare şi de drept în Republica Moldova.

Parteneriatul Institutului Naţional al Justiţiei cu Misiunea 
NORLAM şi-a găsit valorificare în cadrul unor proiecte 
comune, accentul fiind pus pe organizarea seminarelor 
şi meselor rotunde cu participarea reprezentanţilor celor 
trei profesii juridice, implicaţi în procesul de judecată: ju-
decători, procurori, avocaţi. Seminarele organizate în ca-
drul INJ cu contribuţia Misiunii NORLAM s-au dovedit a fi 
deosebit de utile pentru eficientizarea procesului de jude-
cată, pentru racordarea practicilor judiciare din Moldova 
la standardele europene. 

Printre tematicile abordate se enumeră utilizarea 
practică a hotărîrilor CtEDO la nivel naţional, etica 
şi obiectivitatea procurorului, eficientizarea procesu-
lui penal prin interacţiunea dintre profesii, arestarea 
preventivă, precum şi schimbul de experienţă între 
judecătorii din Norvegia şi din Republica Moldova. 
Pe parcursul anului 2011, în cadrul seminarelor orga-
nizate în parteneriat cu Misiunea NORLAM, au fost 
instruiţi aproximativ 370 de judecători şi procurori. 

La fel de importantă a fost şi vizita delegaţiei forma-
tă din reprezentanţi ai organelor de drept, experţi 
naţionali, membri ai mediului ştiinţific şi didactic 
din Republica Moldova la Oslo, Norvegia, care a 
avut drept scop ilustrarea modelului norvegian de 

justiţie eficientă, care ar putea servi drept inspiraţie pentru 
profesioniştii moldoveni în desfăşurarea şi implementarea 
reformelor în justiţie, în particular, aplicarea unor soluţii 
norvegiene în procesul de implementare a Strategiei de 
Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016. 
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Domnul Dag Brathole s-a alăturat misiunii NORLAM în 
luna ianuarie 2011, locul permanent de muncă fiind ju-
decător în Curtea de Apel Frostating, Trondheim. Înainte 
de a activa în calitate de judecător timp de 10 ani, dom-

nul Dag Brathole a lucrat ca avocat timp 
de 20 de ani. De asemenea, a fost de-
legat în Georgia ca expert în domeniul 
supremaţiei legii în cadrul unei misiuni 
similare – NORLAG. 

Ca expert NORLAM, domnul Dag Bratho-
le şi-a declarat disponibilitatea de a îm-
părtăşi cu noi din bogata sa experienţă 
şi bunele practici de înfăptuire a justiţiei, 
a promovat un dialog  deschis cu cei che-
maţi să asigure supremaţia legii.

Dle Brathole, Institutul nostru Vă este 
recunoscător pentru susţinerea, recep-
tivitatea şi omniprezenţa de care a be-

neficiat din partea Dumneavoastră în calitate de expert 
NORLAM, funcţie pe care o încheiaţi.
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Elaborarea unor cursuri la distanţă pentru audienţii Insti-
tutului a fost scopul acestei vizite. Oaspeţii s-au arătat dis-
ponibili de a-şi împărtăşi din experienţă în vederea organi-
zării cursurilor la distanţă pentru judecători şi procurori. 

În cadrul vizitei, oaspeţii s-au întîlnit şi cu audienţii INJ, 
candidaţi la funcţiile de judecător şi procuror. 

Institutul Naţional al 
Justiţiei a fost vizitat 
de decanul Facultăţii 

de Drept a Universităţii din Arkansas, SUA, 
Stacy Leeds, însoţit de Christopher Kelley, 
profesor, şi Laura Sossamon, Ben Barnett, 
Cortney Riddle, Kelsey Bardwell şi Martha 
Ayre, studenţi în anul 2 şi 3 în cadrul acele-
iaşi facultăţii. 

Vizita de studiu se înscrie în cadrul cursu-
lui „Statul de Drept – Republica Moldova”, 
predat de profesorul Christoher Kelley la 
aceeaşi universitate. 

În vederea trasării unei colaborări, Anas-
tasia Pascari, directorul executiv al Institu-
tului Naţional al Justiţiei, a făcut o succintă 
trecere în revistă a activităţii Institutului, 
meţionînd şi problemele care necesită a fi 
soluţionate. În acest context, implemen-
tarea programului de instruire la distanţă  
este unul dintre obiectivele majore ale INJ, 
ca o modalitate de desfăşurare a procesului 
de instruire.   

20.03.2012
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A avut loc întrevederea 
directorului Institutu-
lui Naţional al Justiţiei, 

Anastasia Pascari, cu managerul de progra-
me, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Inter-
naţională USAID, Ina Pîslaru, şi reprezen-
tanţii Companiei „Checchi and Consulting” 
– James Agee, vicepreşedinte, Chris Boeder, 
manager de programe, Frederick Yeager, 
director de program, Cristina Malai, vicedi-
rector de program.

Colaborarea Institutului Naţional al Justiţiei 
cu organizaţii internaţionale prin intermediul 
diverselor programe şi proiecte impulsionea-
ză substanţial activităţile de formare iniţială 
şi continuă a judecătorilor şi procurorilor, a 
altor jurişti care contribuie la înfăptuirea justiţiei. 

În prezent, INJ se identifică ca beneficiar al Programu-
lui privind Consolidarea Instituţiilor Statului de Drept 
în Republica Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru 
Dezvoltare Internaţională (USAID). Programul are ca 
obiectiv general consolidarea capacităţii instituţionale, a 
transparenţei şi a responsabilităţii instituţiilor-cheie ale 
sistemului judiciar în scopul garantării independenţei şi 
sporirii eficienţei şi profesionalismului întregului sistem 
judecătoresc şi urmează a fi implementat în Republica 
Moldova de către Compania „Checchi and Consulting” 
timp de 4 ani. 

În perspectiva unei noi colaborări pe viitor, doamna 
Anastasia Pascari a informat oaspeţii despre sarcinile şi 
priorităţile Institutului. Punerea în aplicare a programu-
lui de instruire la distanţă în vederea eficientizării pro-

cesului de instruire iniţială şi continuă a judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi crearea unui centru de resurse 
juridice se identifică ca obiective majore care necesită 
o susţinere substanţială. Anastasia Pascari a menţionat 
şi despre metodele de evaluare a formatorilor pentru a 
îmbunătăţi sistemul de învăţămînt prin elaborarea unei 
metodologii de evaluare a formatorilor, întocmirea curri-
culelor pentru formatori.  

„Instruirea judecătorilor este un segment foarte impor-
tant. Aştept cu nerăbdare să începem cooperarea cu INJ 
şi să stabilim acele planuri de activităţi pe care le vom 
face împreună”, a menţionat James Agee, exprimîndu-şi 
disponibilitatea de a susţine activitatea Institutului, inclu-
siv prin includerea unor noi metode de instruire care au 
înregistrat succes şi în alte ţări. „Cu mare plăcere vom lu-
cra împreună, să vă ajutăm, să dezvoltăm nişte modalităţi 
prin prisma experienţei internaţionale care o are compa-
nia noastră”, a adăugat dumnealui. 

Compania „Checchi and Consulting” este o 
companie de dezvoltare internaţională cu 
sediul în Washington, DC şi a contribuit la 
consolidarea reformelor juridice din America 
Latină, Africa, Asia, Europa de Est şi Orientul 
Mijlociu. La moment, Compania pune în apli-
care şi alte importante programe finanţate 
de USAID de consolidare a sistemului judiciar 
în Afganistan, Kosovo şi El Salvador. 

De la 1 martie, Programul a demarat şi 
pentru Republica Moldova. Ţinînd cont de 
direcţiile strategice privind reformarea sec-
torului justiţiei, Programul include activităţi 
care urmează a fi desfăşurate şi în partene-
riat cu INJ. 

21.03.2012
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A avut loc şedinţa or-
dinară a Consiliului 
Institutului Naţional 

al Justiţiei (CINJ), prezidată de Gheorghe 
Creţu, preşedintele CINJ.

În ordinea de zi au fost incluse  şapte ches-
tiuni privind activitatea Institutului. Astfel, 
ca urmare a retragerii doamnei Maria Stru-
lea de către ministerul Justiţiei a calităţii 
de membru al Consiliului INJ, care deţinea 
funcţia de secretar (este în concediu pen-
tru îngrijirea copilului), doamna Sabina 
Cerbu a fost aleasă secretar al Consiliului  
după care, rînd pe rînd, în urma discuţiilor, 
dezbaterilor,  au fost aprobate curriculele la 
disciplinele din Planul de învăţămînt 2011-2013, semestrul 
I de studii, modificările în Regulamentul privind instruirea 
iniţială şi absolvire din 21.06.2007, în Regulamentul cu 
privire la organizarea concursului pentru suplinirea postu-
rilor didactice şi remunerarea muncii din 06.06.2007.

Prin hotărîrea sa, Consiliul a anunţat concursul pentru 
completarea reţelei de formatori.

A avut loc şedinţa ordinară a Consiliului 
Institutului Naţional al Justiţiei, prezi-
dată de Gheorghe Creţu, preşedintele 

Consiliului. S-au luat în dezbatere mai multe subiecte im-
portante. 

Chestiunea privind completarea reţelei de formatori a fost 
prezentată de Anastasia Pascari, directorul executiv al In-
stitutului. Dumneaei a informat despre mersul depunerii 
documentelor  de către solicitanţii de a participa la concur-
sul respectiv, menţionînd că ele corespund cerinţelor sta-
bilite, că toţi concurenţii au fost din timp anunţaţi despre 
desfăşurarea propriu-zisă a concursului şi s-au prezentat 
la şedinţa de astăzi. În continuare, membrii Consiliului au 
examinat fiecare dosar în parte, apoi au audiat solicitanţii 
de a abţine statutul de formator al INJ.

Astfel, examinînd dosarele depuse de candidaţii la con-
cursul pentru completarea reţelei de formatori la unele 
domenii de drept, avînd în vedere rezultatele interviuri-
lor, călăuzindu-se de prevederile  lit. e) alin. (1) art. 7 din 
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei şi ale Regu-
lamentului cu privire la  organizarea concursului privind 
suplinirea posturilor didactice şi remunerarea muncii din 
06.06.2007, Consiliul a hotărît să admită în calitate de for-
matori ai INJ la cursurile de formare iniţială şi continuă 
persoanele care au susţinut cu succes concursul. 

Tot la prezentarea doamnei Anastasia Pascari, cu argu-
mentele de rigoare, Consiliul a aprobat curriculele la dis-
ciplinele de învăţămînt din semestrul întîi şi Planul de for-
mare continuă pentru anul 2012.
Consiliul a examinat şi alte chestiuni.

28.10.2011

25.11.2011

ACTIVITATEA CONSILIULUI INJ

S-a luat decizia ca modificările la Regulamentele men-
ţionate să fie publicate pe site-ul INJ, iar anunţul concur-
sului – pe site-urile INJ, Consiliului Superior al Magistratu-
rii, Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei.

Consiliul a examinat şi alte chestiuni.
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A avut loc şedinţa Consiliului INJ, prezi-
dată de Gheorghe Creţu, preşedintele 
Consiliului, la care s-au luat în dezba-

tere mai multe chestiuni. Prima a fost completarea reţelei 
de formatori la cursurile de formare iniţială şi continuă 
în cadrul Institutului. La concurs au participat persoanele 
care au întrunit condiţiile prevăzute de Legea privind In-
stitutul Naţional al Justiţiei, precum şi de Regulamentul cu 
privire la organizarea concursului privind suplinirea postu-
rilor didactice şi remunerarea muncii. 

Examinînd dosarele prezentate şi ţinînd cont de rezulta-
tele interviurilor, membrii Consiliului au admis în calitate 
de formatori persoanele care au susţinut concursul pen-
tru suplinirea posturilor didactice în cadrul INJ în domenii 
precum: 

• Tehnologii informaţionale;

• Repararea prejudiciului pentru încălcarea terme-
nului rezonabil;

• Proprietatea intelectuală;

• Violenţa în familie;

• Medierea în cauze penale;

• Măsurile de constrîngere cu caracter medical;

• Limba engleză;

• Limba franceză;

• Tehnologii informaţionale;

• Medierea în cauze penale;

• Protecţia consumatorului;

• Drept bancar.

A fost modificat şi Regulamentul cu privire la instruirea 
iniţială şi absolvire în cadrul Institutului. Audiind infor-

maţia prezentată de Viorica Puica, şef Direcţie instruire şi 
cercetare, privind modificarea Regulamentului în partea 
ce ţine de metodologia evaluării rezultatelor academice 
ale audienţilor, precum şi modalitatea de examinare a 
contestaţiilor, studiind nota informativă respectivă, ana-
lizînd avizele prezentate de Consiliul Superior al Magistra-
turii, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei, ţinînd 
cont de sugestiile şi propunerile membrilor Consiliului INJ, 
Consiliul a aprobat aceste modificări. 

O altă chestiune inclusă în ordinea de zi a fost aprobarea 
curriculelor pentru disciplinile din semestrul II pentru 
formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător 
şi de procuror. Audiind informaţia prezentată de Viorica 
Puica privind necesitatea aprobării curriculelor de for-
mare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi 
de procuror pentru semestrul II, în temeiul prevederilor 
art.7 alin.(1) lit.c) din Legea privind Institutul Naţional al 
Justiţiei, Consiliul a aprobat curriculele de instruire iniţi-
ală a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror 
pentru următoarele discipline: 

• Particularităţile soluţionării cauzelor vamale;

• Particularităţile soluţionării cauzelor fiscale;

• Participarea procurorului în instanţa de judecată;

• Etica şi deontologia profesională a procurorului;

• Investigarea infracţiunilor contra drepturilor politi-
ce, de muncă şi a altor drepturi constituţionale;

• Investigarea infracţiunilor săvîrşite de persoane cu 
funcţii de răspundere şi a celor economice.

De asemenea, a fost aprobat şi Planul de formatori pentru 
anul 2012. 

25.01.2012
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Aprobarea disciplinelor pentru exa-
menele de absolvire din anul 2012 a 
fost una dintre chestiunile incluse în 

ordinea de zi a şedinţei. 

Audiind informaţia prezentată de Veaceslav Didâc, direc-
tor executiv adjunct al Institutului Naţional al Justiţiei, 
ţinînd cont de avizul Consiliului Superior al Magistratu-
rii nr.79/6 din 14.02.2012 şi avizul Procuraturii Generale 
nr.33-11d/12-53 din 17.02.2012, în temeiul prevederilor 
Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, Statutului Insti-
tutului Naţional al Justiţiei din 06.06.2007 şi Regulamen-
tului privind formarea iniţială şi absolvire în cadrul INJ, 
Consiliul a aprobat disciplinele pentru susţinerea exame-
nelor de absolvire de către candidaţii la funcţiile de jude-
cător şi de procuror. 

09.02.2012 Necesitatea aprobării 
curriculelor de formare 
iniţială a candidaţilor la 

funcţiile de judecător şi de procuror pentru 
anul de studiu 2012 a fost prima chestiune 
inclusă pe ordinea de zi a şedinţei. Audiind 
informaţia prezentată de Viorica Puica, şef 
Direcţie instruire şi cercetare, INJ, în teme-
iul prevederilor Legii privind Institutul Naţi-
onal al Justiţiei, Consiliul INJ a aprobat cur-
riculele pentru semestrul II al anului curent 
la disciplinele: 

• Examinarea litigiilor comerciale; 

• Procedura insolvabilităţii; 

• Punerea în executare a hotărîrilor 
judecătoreşti în materie civilă şi pe-
nală; 

• Particularităţile soluţionării cauzelor bancare; 

• Investigarea infracţiunilor contra patrimoniului; 

• Investigarea infracţiunilor contra libertăţii, cinstei 
şi demnităţii persoanei, contra sănătăţii şi convie-
ţuirii sociale; 

• Investigarea infracţiunilor în domeniul transportu-
lui, contra securităţii publice şi a ordinii publice;

• Infracţiuni cibernetice. 

A fost completată şi reţeaua de formatori a Institutului. 
Ţinînd cont de rezultatele interviului, precum şi de pre-
vederile Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei şi ale 
Regulamentului cu privire la organizarea concursului 
privind suplinirea posturilor didactice şi remunerarea 
muncii, Consiliul INJ a admis persoana care a susţinut 
concursul pentru suplinirea posturilor didactice în ca-
drul INJ în domeniul medierii în cauze penale, discipli-
nă inclusă în Planul de formare iniţială a candidaţilor la 
funcţiile de judecător şi de procuror pentru semestrul 
I anul curent. 

21.02.2012 Pentru susţinerea probei scrise au fost aprobate discipli-
nele de drept civil/drept procesual civil şi drept penal/
drept procesual penal prin întocmirea unei hotărîri într-o 
cauză civilă şi a unei sentinţe într-o cauză penală pentru 
candidaţii la funcţia de judecător şi, respectiv, prin întoc-
mirea unei cereri a procurorului de chemare în judecată 
şi a unui rechizitoriu (în baza dosarelor concrete) pentru 
candidaţii la funcţia de procuror. 

La susţinerea probei orale au fost aprobate pentru can-
didaţii la funcţiile de judecător disciplinele „Organizarea 
activităţii instanţelor de judecată” şi „Etica şi deontolo-
gia profesională a judecătorului”, iar pentru candidaţii la 
funcţia de procuror – „Organizarea activităţii organelor 
procuraturii” şi „Etica şi deontologia profesională a pro-
curorului”.
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De data aceasta, una 
dintre chestiunile 
importante luate în 

dezbatere la şedinţa  Consiliului INJ a fost 
aprobarea rezultatelor examenelor de ab-
solvire a cursurilor de formare iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de 
procuror, promoţia 2012.

Examenele, scris şi oral, s-au desfăşurat în 
perioada 20-29 martie curent, la ele parti-
cipînd 21 de audienţi: 10 candidaţi la func-
ţia de judecător şi 11 candidaţi la funcţia 
de procuror.

Făcînd o trecere succintă în revistă a eve-
nimentului, doamna Anastasia Pascari, di-
rector executiv al INJ, a menţionat că, în 
general, absolvenţii au dat dovadă de disciplină, respon-
sabilitate, s-au prezentat la examen la timp, bine pregătiţi. 
Membrii comisiilor de examinare au fost exigenţi, au apre-
ciat după merit cunoştinţele fiecărui absolvent.

Examenele s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor 
Regulamentului cu privire la formarea iniţială şi absolvire 
în cadrul INJ precum şi ale Calendarului academic pentru 
susţinerea examenelor de absolvire. 

La 20 martie 2012 s-a desfăşurat examenul scris, care a 
durat 6 ore astronomice, iar la 26 martie 2012 a avut loc 
examenul oral.

Rezultatele evaluării la proba scrisă au fost prezentate în 
24 de ore de la finisarea examenului. Au fost depuse 4 
contestaţii de către candidaţii la funcţia de judecător şi o 
contestaţie de către un candidat la funcţia de procuror. 
Astfel, la prima probă, candidaţii la funcţia de judecător 
au fost evaluaţi cu 3 note de „10”, 6 note cuprinse între 
„9” şi „9,8” şi o notă de „8”, iar candidaţii la funcţia de 
procuror au fost evaluaţi cu 3 note cuprinse între „9,1” şi 
„9,15”, 6 note cuprinse între „8” şi „8,9” şi 2 note cuprinse 
între „7,3” şi „7,7”.

Rezultatele examenelor orale au fost făcute publice ime-
diat după finisarea lor în ziua respectivă. Contestări nu au 
fost depuse. La examenul oral, candidaţii la funcţia de ju-

decător au fost evaluaţi cu 4 note de „10” şi 6 note cuprin-
se între „9,2” şi „9,8”, iar candidaţii la funcţia de procuror 
au fost evaluaţi cu 8 note cuprinse între „9” şi „9,78”, o 
notă de „8,18” şi 2 note de „7,92” şi, respectiv, „7,18”.

Ţinînd cont de faptul că în activitatea sa, comisiile pentru 
examenele de absolvire nu au întîmpinat dificultăţi legate 
de modul de organizare şi de desfăşurare a examenelor de 
absolvire, Consiliul INJ a apreciat că examenele de absol-
vire au fost organizate corespunzător şi s-au desfăşurat cu 
respectarea prevederilor în vigoare.

Potrivit informaţiilor prezentate de către Nina Cernat, 
preşedintele Comisiei pentru examenele de absolvire 
a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţia 
de judecător, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, şi 
Eduard Bulat, preşedintele Comisiei pentru examenele de 
absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la 
funcţia de procuror, şef Secţie combaterea traficului de 
fiinţe umane, Procuratura Generală, evaluările respecti-
ve ale absolvenţilor s-au desfăşurat în mod organizat, cu 
respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. 
Absolvenţilor li s-a oferit posibilitatea pentru contestaţii, 
conform dispoziţiilor regulamentare. 

Consiliul INJ, luînd act de informaţiile prezentate de pre-
şedinţii Comisiilor de examinare, a aprobat rezultatele re-
spective ale examenelor de absolvire. 

05.04.2012
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Stagiul de practică constituie o parte inte-
grantă a procesului de formare  profesio-
nală iniţială în cadrul Institutului Naţional 
al Justiţiei, fiind  un element al acestui pro-
ces care asigură formarea competenţelor 
profesionale şi acumularea experienţei 
privind organizarea şi realizarea  activită-
ţilor în domeniul profesional. În vederea 
consolidării şi aprofundării cunoştinţelor 
teoretice, dezvoltarea abilităţilor şi capaci-
tăţilor formate în cadrul instruirii iniţiale, 
audienţii INJ, candidaţi la funcţiile de judecător şi de pro-
curor au efectuat, pe parcursul a 22 de săptămîni (27.07 
– 30.12.2011), un stagiu de practică care vine să comple-
teze formarea deprinderilor practice ale acestora, precum 
şi cunoaşterea normelor de conduită profesională, a valo-
rilor specifice acestor profesii. 

Conform Planului de învăţămînt pentru cursurile de for-
mare iniţială, practica de specialitate  reprezintă un modul 
obligatoriu pentru audienţii INJ preconizat în semestrul III 
al anului de studiu şi efectuat  în cadrul instanţelor judecă-
toreşti, procuraturilor, organelor de urmărire penală şi al 
birourilor de avocaţi. Este perioada în care audienţii valo-
rifică cunoştinţele obţinute în cadrul instruirii iniţiale prin 
formarea competenţelor practice.

Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiului de prac-
tică a avut loc ţinîndu-se cont de prevederile Legii pri-
vind Institutul Naţional al Justiţiei, Regulamentul cu pri-
vire la organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a 
audienţilor INJ care candidează la funcţiile de judecător 
şi de procuror, precum şi în baza curriculelor stagiilor de 
practică pentru formarea iniţială a can-
didaţilor la funcţiile de judecător şi de 
procuror. 

Familiarizarea audienţilor cu activitatea 
judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de 
urmărire penală, avocaţilor, grefierilor, 
precum şi a personalului auxiliar a con-
tribuit la formarea competenţelor profe-
sionale a viitorilor judecători şi procurori, 
acumularea experienţei privind organiza-
rea şi realizarea activităţilor în domeniul 
profesional. 

FORMAREA INIŢIALĂ

Sub îndrumarea unui conducător de la locul desfăşurării 
practicii, precum şi de către angajaţii INJ din cadrul Direc-
ţiei instruire şi cercetare, împuterniciţi pentru aceasta, 
audienţii-stagiari au reuşit să-şi consolideze pe deplin ap-
titudinile şi competenţele necesare exercitării profesiei. 

Cele 4 etape ale stagiului au însumat realizarea unor sarcini 
practice, astfel încît audienţii au avut posibilitatea de a-şi 
forma deprinderile profesionale, de a cunoaşte specificul 
activităţii instituţiilor în cadrul cărora au desfăşurat stagiul 
de practică, de a utiliza în cadrul activităţii procesuale ar-
gumentele logico-juridice fundamentate pe interpretarea 
legislaţiei Republicii Moldova, jurisprudenţei Curţii Consti-
tuţionale, jurisprudenţei CtEDO, altor acte internaţionale, 
precum şi de a-şi forma deprinderile de întocmire şi redac-
tare a actelor procedurale emise de judecători şi procurori, 
de a cunoaşte instrumentele manageriale pentru monito-
rizarea şi realizarea flexibilă a activităţilor practice. 

Prin Ordinul directorului executiv al INJ, a fost consti-
tuită Comisia pentru evaluarea stagiului de practică în 
componenţa: 

sTaGIul de PracTIcĂ: 
O adeVĂraTĂ PrOVOcare 
PeNTru audIeNŢII INJ
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• preşedinte −  Veaceslav Didâc, director executiv 
adjunct, INJ

• membrii  − Viorica Puica, şef Direcţie instruire şi 
cercetare, INJ, Vladimir Adam, procuror, şef inte-
rimar al Secţiei judiciar penale din cadrul Direcţiei 
judiciare, Procuratura Generală, Anatolie Ţurcan, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Evaluarea stagiului de practică a fost făcută pe întreaga 
perioadă de desfăşurare a acestuia în conformitate cu eta-
pele şi obiectivele stabilite, precum şi la finalizarea lor. 

Evaluarea curentă a stagiului de practică a fost apreciată 
de membrii comisiei, ţinîndu-se cont de: 

• organizarea şi realizarea sarcinilor programate 
pentru fiecare etapă în termenele stabilite;

• nivelul şi calitatea executării sau coordonării acti-
vităţilor consemnate în program cu conducătorul 
stagiului de practică; 

• calitatea completării zilnice a compartimentelor 
din Agenda stagiului de practică; 

• nivelul de participare la diverse activităţi şi proiec-
te de dezvoltare a unităţii-bază la care a fost repar-
tizat audientul; 

• calitatea întocmirii actelor procedurale în funcţie 
de domeniul de specializare; 

• respectarea programului de muncă stabilit, confor-
marea cu regulile de ordine interioară din cadrul 
instituţiei unde şi-a realizat stagiul de practică şi 
comportamentul profesional al audientului în pe-
rioada realizării lui; 

• măsura în care audientul a reuşit să însuşească 
cunoştinţe şi  să-şi formeze abilităţi şi competenţe 
practice, nivelul de pregătire şi cunoaştere a legis-
laţiei care reglementează activităţile prevăzute în 
programul stagiului de practică.

De rînd cu nivelul competenţelor pro-
fesionale formate şi al cunoaşterii le-
gislaţiei din domeniu, de către membrii 
Comisiei au fost luate în considerare şi 
alte criterii, cum ar fi: 

• eficienţă – calitatea îndeplinirii 
de către audient a sarcinilor de-
legate;

• tipul de personalitate – trăsături 
de personalitate şi de comporta-
ment;

• abilităţi de organizare – respec-
tarea programului de lucru sta-

bilit şi conformarea cu regulile de ordine interioară 
în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară practica, re-
levanţa activităţilor desfăşurate, realizarea obiec-
tivelor preconizate pentru fiecare etapă în limitele 
termenelor stabilite;

• comunicare – modalitatea de integrare a audientu-
lui în colectiv;

• iniţiativă – ideile, propunerile şi sugestiile de îmbu-
nătăţire a activităţii desfăşurate. 

Evaluarea finală a stagiului de practică a avut loc în for-
mă de examen şi s-a desfăşurat la 26-27 decembrie 2011. 
Membrii Comisiei de evaluare au luat în considerare refe-
rinţa conducătorului de practică, evaluările curente, pre-
cum şi modul de susţinere de către audienţi a raportului 
de practică în faţa Comisiei în vederea verificării aplicabili-
tăţii cunoştinţelor teoretice însuşite în cadrul programului 
de instruire iniţială, precum şi a competenţelor dobîndite 
de audienţii-stagiari pe parcursul stagiului de practică în 
cadrul instituţiilor de bază.  

Tutorii stagiului de practică au prezentat referinţe cu privi-
re la activitatea practică a fiecărui audient. 

După evaluarea stagiului de practică, la 13 ianuarie curent 
a avut loc conferinţa de totalizare a rezultatelor practicii 
de specialitate, la care au participat membrii Comisiei de 
evaluare a stagiului de practică, conducătorii de practică 
şi audienţii INJ. 

„Stagiarii au dat dovadă de pregătire şi cunoştinţe bune, cu-
nosc bine legislaţia, au fost oneşti, disciplinaţi, conştiincioşi”, 
a menţionat  Veaceslav Didâc, preşedintele Comisiei. 

În cadrul conferinţei, au fost expuse şi unele sugestii din 
partea audienţilor, a conducătorilor de practică ce ţin de 
organizarea şi efectuarea stagiului de practică, dar şi solu-
ţii necesare ameliorării acestui modul. 



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 INR .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

23

Instruirea audienţilor promoţiei IV, candi-
daţi la funcţiile de judecător şi de procuror, s-a 
desfăşurat în conformitate cu planul de învăţă-
mînt pentru cursurile de instruire iniţială (01 
octombrie 2010 – 31 martie 2012), aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului INJ, ţinînd 
cont de performanţele instruirii 
promoţiilor precedente, precum 
şi de evoluţia legislaţiei în vigoa-
re şi a jurisprudenţei.

Cursurile de formare iniţială a 
candidaţilor la funcţiile de jude-
cător  şi  de procuror sînt finali-
zate cu susţinerea examenelor de 
absolvire la disciplinele stabilite 
de Consiliul Institutului după co-
ordonarea prealabilă cu Consi-
liul Superior al Magistraturii şi 
Procuratura Generală, constînd 
din probe teoretice şi practice 
prin care este verificată însuşirea 
cunoştinţelor şi abilităţilor necesare exercitării 
funcţiilor de judecător şi de procuror.

Examenele de absolvire a cursurilor de formare 
iniţială au fost precedate de 40 de ore cu lecţii de 
sinteză, desfăşurate în două etape: proba scrisă şi 
proba verbală.

Proba scrisă a fost susţinută la discipli-
nele: Drept civil, Drept procesual civil, 
Drept penal, Drept procesual penal şi a 
constat în întocmirea unor acte procedu-
rale în baza dosarelor concrete, selectate 
din arhivele instanţelor judecătoreşti şi 
ale procuraturilor.

Proba verbală – la disciplinele specializate şi a 
constat în prezentarea verbală a răspunsurilor la 
subiecte şi soluţionarea unei speţe.

Astfel, la proba scrisă, fiecare candidat la funcţia 
de judecător a întocmit o hotărîre într-o cauză ci-
vilă concretă şi o sentinţă într-o cauză penală con-
cretă, iar fiecare candidat la funcţia de procuror 
a întocmit o cerere a procurorului de chemare în 
judecată şi un rechizitoriu în baza unui material şi, 
respectiv, a unei cauze penale concrete.

rezultatele 
examenelor de absolvire 
a celei de-a IV-a promoţii
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Rezultatele examenelor de absolvire sînt o dova-
dă elocventă a atitudinii serioase şi responsabile 
a audienţilor faţă de pregătirea pentru examene şi 
susţinerea lor. Majoritatea absolută a absolvenţi-
lor  au fost apreciaţi cu note bune şi foarte bune. 
Despre aceasta ne vorbeşte faptul că, potrivit bi-
lanţului final, media generală obţinută la exame-
nele de absolvire a audientei Grosu Victoria este 
nota „10”, a audientului Corcea Nicolae este nota 
„9,9”, a audienţilor  Daşchevici  Lilia, Negru Ale-
xandru şi Barbacaru Igor este nota „9,8”. 

Sînt destul de bune şi rezultatele absolvenţilor Ca-
uia Alina, Ciobanu Natalia, Lealin Iuri ş.a.

În concluzie, considerăm că absolvenţii promoţiei 
a IV-a a INJ au acumulat, în cadrul cursurilor de in-
struire iniţială, cunoştinţe profunde şi deprinderi 
practice necesare pentru exercitarea funcţiilor de 
judecător şi de procuror, fapt ce le va permite să 
devină buni profesionişti pe viitor.

Vladimir HOLBAN,
şef Secţie formare iniţială           

La proba verbală, candidaţii la func-
ţia de judecător au susţinut examen 
la disciplinele „Organizarea activi-
tăţii organelor de judecată” şi „Etica 
şi deontologia profesională a jude-
cătorului”,  iar candidaţii la funcţia 
de procuror – la disciplinele „Orga-
nizarea activităţii organelor Procu-
raturii” şi „Etica şi deontologia pro-
fesională a procurorului”.

Examenele de absolvire au fost 
susţinute în faţa Comisiei pentru 
examenele de absolvire a cursurilor 
de formare iniţială a candidaţilor la 
funcţia de judecător şi a Comisiei pentru examene-
le de absolvire  a cursurilor de formare iniţială a 
candidaţilor la funcţia de procuror. În componenţa 
acestor Comisii, aprobate prin Hotărîrea Consiliu-
lui Institutului, au fost incluşi  judecători şi procu-
rori cu o bogată experienţă practică în domeniu.

Proba scrisă s-a desfăşurat la 20.03.2012. Pentru 
această probă, audienţilor li s-au acordat 6 ore.

Proba verbală a avut loc la 26.03.2012. La această 
probă fiecărui audient i s-au acordat pentru pre-
gătire 60 de minute şi pînă la 30 minute – pentru 
expunerea răspunsului.

La examenele de absolvire au participat 10 candi-
daţi la funcţia de judecător şi 11 candidaţi la func-
ţia de procuror.

Examenele de absolvire s-au desfăşurat în strictă 
corespundere cu prevederile Legii privind Institu-
tul Naţional al Justiţiei şi Regulamentului privind 
formarea iniţială şi absolvire, nefiind atestate inci-
dente şi situaţii neclare.
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Potrivit Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, 
formarea iniţială exercitată în cadrul Institutului 
este una dintre condiţiile obligatorii pentru numirea 
în funcţia de judecător sau de procuror. 

Numirea în funcţie a absolvenţilor Institutului Naţional 
al Justiţiei încheie şirul de activităţi care au la temelie 
realizarea politicilor şi strategiilor în domeniul resur-
selor umane ale instanţelor judecătoreşti şi ale orga-
nelor procuraturii în vederea asigurării necesarului de 
judecători şi de procurori în condiţiile menţinerii unor 
înalte standarde de competenţă şi integritate, care poa-
te fi distins prin optimizarea metodelor de selecţie, for-
mare profesională şi evaluare a audienţilor care candi-
dează la funcţiile de judecător şi de procuror. 

Conform prevederilor art.18 din legea numită supra, 
absolvenţii Institutului au participat la concursul 
pentru suplinirea funcţiei de judecător şi de procu-
ror, în modul prevăzut de Legea cu privire la statutul 
judecătorului, respectiv de Legea cu privire la Procu-
ratură, în ordinea descrescătoare a mediei generale 
obţinute la examenele de absolvire, pentru posturile 
de judecător şi de procuror scoase la concurs. 

Astfel, în baza aceluiaşi concurs, luîndu-se în consi-
deraţie rezultatele acestuia, prin ordinele Procuro-
rului General, au fost numiţi în funcţie de procuror 
următorii absolvenţi ai INJ: 

Absolvenţii promoţiei 2011: 

• Baeşu Andrei – Procuratura raionului Ialoveni; 
• Beţişor Adriana – Procuratura Anticorupţie;
• Furtuna Victor Vasile – Procuratura sect. Buiucani;
• Gladcov Cristina Vladimir – Procuratura Cimişlia;
• Golban Vasile Grigore – Procuratura Străşeni;
•  Gorodinschi Sergiu Vasile – Procuratura Militară;
• Grigoriev Diana Ştefan – Procuratura Căuşeni;
• Iachimovschi Octavian Anatolie – Procuratura 

Anticorupţie;
• Iapără Gheorghe Zaharia – Procuratura Floreşti;
• Ivanov Zinaida Tudor – Procuratura Botanica;
• Lucanovschi Vasile Tudor – Procuratura Glodeni;

• Machidon Vadim Alexandr – Procuratura Orhei;
• Motînga Maxim Valeriu – Procuratura sect. Rîşcani;
• Nesterov Aliona Vladimir – Procuratura sect. Cio-

cana;
• Novîi Marina Vladimir – Procuratura sect. Ciocana;
• Obadă Dumitru Mihail – Procuratura Anticorupţie;
• Poiată Denis Boris – Procuratura Orhei;
• Popescu Lucia Ion – Procuratura sect. Rîşcani;
• Potoran Grigore Mihail – Procuratura Şoldăneşti;
• Raţa Dumitru Nicolae – Procuratura Străşeni;
• Rotaru Tatiana Iurie – Procuratura Soroca;
• Rurac Eugeniu Alexandru – Procuratura Militară;
• Suhan Iulian Fiodor – Procuratura sect. Botanica;
• Ţîcu Adriana Vasile – Procuratura Criuleni;
• Zaharciuc Natalia Victor – Procuratura Făleşti. 

Prin Decretele Preşedintelui interimar al Republicii 
Moldova, au fost numiţi în funcţia de judecător, ur-
mătorii: 

Absolvenţii promoţiei 2009: 

• Cerbu Adrian Alexandru – Judecătoria Bălţi;
• Malanciuc Ion Ion – Judecătoria Dubăsari;
• Pulbere Ruxanda Valentin – Judecătoria Bender;
• Sîrbu Victoria Grigore – Judecătoria Hînceşti. 

Absolvenţii promoţiei 2010: 

• Croitor Dorina Ion – Judecător de instrucţie la Ju-
decătoria Călăraşi;

• Cucerescu Ana Andrei – Judecătoria Bălţi;
• Grădinaru Ludmila Alexandru – Judecătoria Flo-

reşti;
• Stratan Mariana Tudor – Judecătoria Ungheni. 

Absolvenţii promoţiei 2011: 

• Băbălău Denis – Judecătoria Ocniţa;
• Bosîi Dumitru – Judecătoria Cahul;
• Bucur Svetlana – Judecătoria Floreşti;
• Buşuleac Mihail – Judecătoria Cahul;
• Chiroşca Igor – Judecătoria Străşeni;
• Mîra Ghenadie – Judecătoria Soroca.

Stimaţi absolvenţi, Institutul Naţional al Justiţiei 
Vă aduce sincere felicitări şi Vă doreşte succese în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu. Uşile rămîn 
mereu deschise. 

Vă vom fi recunoscători pentru sugestii şi schimb 
de experienţă.

Numirea 
în funcţie a absolvenţilor 

Institutului Naţional 
al Justiţiei
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Ialanji Arina, judecător în Judecătoria Bender, 
absolventa promoţiei 2010

Ana Cucerescu, judecător la Judecătoria Bălţi, 
absolventa promoţiei 2010

Buşuleac Mihail, judecător la Judecătoria 
Cahul, absolventul promoţiei 2011

Mîra Ghenadie, judecător la Judecătoria 
Soroca, absolventul promoţiei 2011

Cursurile de formare iniţială în cadrul INJ au fost destul de utile. 
Este necesară implicarea într-un volum mai mare a disciplinelor 
ce ţin de dreptul procesual şi material. De asemenea, ar fi utilă 
introducerea disciplinelor de drept locativ şi majorarea număru-
lui de ore pentru dreptul familiei, succesoral, muncii, precum şi a 
unui studiu de practică judiciară şi a erorilor comise de judecători 
la examinarea pricinilor. 

Este necesară aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică în pe-
rioada orelor de curs. Consider că foarte eficient ar fi oferirea 
audienţilor dreptul de a studia dosare concrete, prin deducerea 
punctelor slabe şi forte, expunerea soluţiei asupra cazului, acţiuni 
care, după părerea mea, ar uşura munca în viitor şi familiarizarea 
cu acţiunile judecătorului de la primirea cererii pînă la soluţio-
narea cauzei. 

Vreau să atenţionez că un bun judecător trebuie să cunoască şi 
modul de scriere a unui proces-verbal şi datele pe care trebuie să 
le conţină acesta, eventualele erori, dar aşa ceva nu este abordat 
la instruirea iniţială. 

Implicarea mai des a audienţilor la înscenarea unor procese de 
judecată, cu folosirea a sălii de judecată. 

Formarea iniţială în cadrul INJ este foarte utilă la exercitarea 
ulterioară a activităţii, deoarece, datorită instruirii obţinute, am 
venit cu un arsenal de cunoştinţe, fiind familiarizaţi cu acţiunile 
necesare de a fi întreprinse de la iniţierea unei cauze şi pînă la 
soluţionarea acesteia, astfel noi fiind favorizaţi în comparaţie cu 
colegii numiţi în condiţii generale. 

Numirea în funcţie a întîmpinat şi unele inconvenienţe. În primul 
rînd – schimbarea locului de trai şi necompensarea cheltuielilor de 
drum care sînt destul de mari. Judecătorii nu sînt asiguraţi cu spa-
ţiu locativ, fiind nevoiţi să circule, ceea ce face să scadă din produc-
tivitatea muncii. O incertitudine după absolvire pînă la numirea în 
funcţie este imposibilitatea de a te angaja la serviciu în altă parte, 
fiind în aşteptarea numirii în funcţie timp îndelungat. 

Cursurile de instruire iniţială sînt utile pentru exercitarea profesi-
ei alese. Consider necesar de a pune accentul mai mult pe aspec-
tul practic. De altfel, sînt de părere că disciplina „Calificarea in-
fracţiunii” ar putea fi exclusă din programul de învăţămînt şi asta 
deoarece ea se studiază şi în cadrul disciplinei „Drept penal”. 

În activitatea mea, formarea iniţială în cadrul INJ o consider foar-
te utilă şi benefică. În cadrul formării iniţiale se acordă o atenţie 
deosebită tuturor fazelor de examinare a cauzelor. Atît retorica, 
cît şi comunicarea persuasivă trebuie să fie discipline menţinute.

Cu referire la instruirea iniţială, stagiul de practică ar putea fi extins, 
deoarece numai în instanţele de judecată audienţii îşi pot verifica 
aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice. Dificultatea cea mai 
mare o constituie faptul că judecătorii nu sînt asiguraţi cu spaţiu 
locativ şi sîntem nevoiţi de a-l închiria. Salariul unui judecător este 
foarte mic. Totodată, nu ne bucurăm de garanţii de independenţă. 

Modificările introduse în Planul de învăţămînt pentru promoţia 
2011-2013 le consider oportune. Au fost introduse discipline noi 
precum „Jurisprudenţa Curţii Constituţionale”, „Dreptul bancar”, 
„Dreptul fiscal” etc. Consider necesar şi majorarea numărului de 
ore pentru fiecare disciplină. Totodată, urmează a simula exami-
narea cauzelor la fiecare disciplină pentru a studia mai aprofun-
dat toate disciplinele incluse în programul de învăţămînt. Este 
necesar de a prelungi durata cursurilor pînă la doi ani.

Am fost desemnat în funcţia de judecător în altă localitate, unde 
închiriez un apartament pentru familie, însă salariul pentru a pu-
tea să-mi întreţin decent familia este foarte mic. Statul ar trebui să 
se gîndească cum urmează a fi protejaţi tinerii specialişti.  

Cursurile de formare iniţială în cadrul INJ constituie o etapă pre-
mergătoare obligatorie întru exercitarea de mai departe a activi-
tăţii de judecător şi a celei de procuror, deja avînd acel backgro-
und teoretic. E oportun să fie prevăzute în curricule mai multe 
ore practice şi procese simulate. 

Consider că, după absolvire, audienţii urmează să fie angajaţi în 
mod obligatoriu în domeniul de activitate pe care urmează să-l 
presteze, judecători audienţi – grefieri sau referenţi, procurori – 
consultanţi ai procurorului. 

În asemenea condiţii, audienţii absolvenţi în perioada de timp 
după absolvire pînă la angajare îşi vor putea păstra calificarea şi, 
în acelaşi timp, vor căpăta deprinderi practice. Cu regret, jude-
cătorii nu sînt asiguraţi cu spaţiu locativ de serviciu, iar salariile 
judecătorilor sînt foarte mici. 

audienţii comentează şi propun
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Titlul respectiv este tematica se-
minarului organizat de Institutul 
Naţional al Justiţiei pentru procu-

rori şi judecători în cadrul căruia participanţii au avut po-
sibilitatea de a se familiariza cu noi metode de cercetare a 
infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi 
de a obţine noi cunoştinţe în investigarea unor asemenea 
categorii de infracţiuni. 

La deschiderea seminarului, Vladimir Holban, procuror 
detaşat, Procuratura Generală, şef Secţie instruire iniţială, 
formator INJ, a accentuat necesitatea instruirii respective, 
specificînd că este binevenită în contextul dificultăţilor cu 
care se confruntă procurorii şi ofiţerii de urmărire penală 
la investigarea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii per-
soanei, în special în cazul omorului. 

Viaţa şi sănătatea persoanei sînt valori sociale fundamen-
tale. Din perspectiva juridico-penală, acestea constituie 
obiectul juridic comun pentru toate infracţiunile din gru-
pul dat, iar, sub aspectul de analiză şi investigare, prezin-
tă elemente specifice de calificare a acestora, ţinîndu-se 
cont de componentele infracţiunii pentru fiecare caz în 
parte. Anume la momentele care atrag o atenţie sporită 
privind calificarea infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii 
persoanei s-a oprit Vladimir Holban. 

Cercetarea la faţa locului se înscrie drept una dintre ac-
tivităţile de bază ale organelor de urmărire penală care 

04-05.10.2011

FORMAREA CONTINUĂ

contribuie în mod substanţial la aflarea adevărului în 
cauză. De cele mai multe ori, aceasta constituie unica 
modalitate de a obţine probele şi mijloacele de probe în 
vederea descoperirii şi stabilirii împrejurărilor de săvîrşi-
re a infracţiunii. 

Toate particularităţile specifice cercetării la faţa locului în 
cazul infracţiunilor de omor, vătămării intenţionate grave 
sau medii a integrităţii corporale, a altor infracţiuni contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi expertiza medico-
legală a cadavrelor, au fost expuse şi analizate de către 
Gheorghe Baciu, doctor habilitat, profesor universitar, 
formator INJ, Ruslan Toma, procuror, Procuratura mun. 
Chişinău, Mihai Căpătici, procuror, Procuratura Generală. 

Instruirea judecătorilor şi procurori-
lor reiese din problemele cu care se 
confruntă la urmărirea penală în cazul 
acestor categorii de infracţiuni, se-
minarul organizat fiind o posibilitate 
pentru participanţi de a-şi îmbunătăţi 
cunoştinţele într-un spectru larg de te-
matici relevante. 

Înmînarea certificatelor de participare 
la seminarul dat confirmă instruirea 
participanţilor în acest domeniu.  

Particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor 
de infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

28

Instruirea la distanţă constituie 
unul dintre obiectivele majore ale 
INJ. Implementarea acesteia în 

procesul de instruire semnifică nu doar o ajustare moder-
nă, dar şi o perfecţionare, o consolidare a activităţii Insti-
tutului. 

Crearea platformei de instruire la distanţă în limba româ-
nă de către experţii germani constituie un prim pas de 
punere în aplicare a acestui sistem, capabil să furnizeze 

Seminarul a fost organizat de In-
stitutul Naţional al Justiţiei pentru 
judecători şi procurori în vederea 

identificării dificultăţilor întîmpinate la calificarea acestor 
categorii de infracţiuni.   

Formatorii seminarului Adriana Eşanu, doc-
tor în drept, conferenţiar universitar, Vla-
dimir Holban, procuror detaşat, şef Secţie 
instruire iniţială, INJ, Constantin Gurschi, 
judecător la Curtea Supremă de Justiţie, 
Sergiu Vasiliu, procuror, Procuratura Gene-
rală, au relatat diverse subiecte relevante 
tematicii abordate. 

Particularităţile şi tipurile infracţiunilor 
săvîrşite de persoane cu funcţie de răs-
pundere, calificarea acestor categorii de 
infracţiuni, precum şi practica judiciară la 

aplicarea pedepselor în asemenea cazuri – toate au fost 
puse în discuţie în vederea identificării şi clarificării aspec-
telor teoretice şi practice specifice. 

Cu scopul aprofundării cunoştinţelor, participanţii au fost 
antrenaţi în elucidarea unor cazuri practice. 

10-11.10.2011

17-18.10.2011

o gamă largă de activităţi colaborative in-
tegrate şi complete precum instruirea on-
line, benevolă, a judecătorilor şi procuro-
rilor în funcţie, a candidaţilor la funcţiile 
de judecător şi de procuror.

Modalitatea de administrare a acestei 
platforme a fost expusă în cadrul cursului 
de instruire a administratorilor şi forma-
torilor în vederea gestionării sistemului 
de instruire la distanţă (e-learning), orga-
nizat de Institutul Naţional al Justiţiei în 
colaborare cu Fundaţia Germană pentru 
Cooperare Internaţională (Fundaţia IRZ).

Instruirea judecătorilor şi procurorilor în domeniul calificării 
infracţiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere

sistemul de instruire la distanţă – în curs de implementare la INJ
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Platforma este creată special pentru a vizualiza, a cerceta, 
a studia documente şi informaţii livrate de formatori spe-
cializaţi în domeniu. Instruirea la distanţă este asemenea 
instruirii în sălile de curs, audienţii avînd posibilitatea de a 
accesa virtual acest sistem într-un mod eficient. 

Albert Stange, procuror superior, în demisie, şi Reinhard 
Leusder, Academia de Justiţie din landul federal din Nor-
drhein-Westfalen, au prezentat aspecte de administrare 
a platformei, menţionînd şi despre următorii paşi care 

urmează să fie făcuţi în vederea obţinerii unor rezultate 
eficiente ale acestui sistem. 

După trecerea în revistă a unor subiecte privind tehnolo-
gia si metodologia instruirii prin instruire la distanţă, au 
fost analizate şi momente de ordin organizatoric, pe care 
le implică procesul de implementare a acestei tehnologii. 

În prima zi a seminarului au fost instruiţi colaboratorii In-
stitutului, iar în cea de-a doua zi – formatorii INJ. 

Activitatea  operativă de investi-
gaţii constituie un mijloc juridic de 
stat de apărare a intereselor statu-

lui, a integrităţii lui teritoriale, a drepturilor şi libertăţilor 
legitime ale persoanelor fizice şi juridice, a tuturor forme-
lor de proprietate contra atentatelor criminale. 

La realizarea sarcinilor stabilite de lege, organele împu-
ternicite de a efectua activitatea operativă de  investiga-
ţii  sînt obligate să exercite însărcinările în scris ale ofiţeru-
lui de urmărire penală, indicaţiile procurorului şi hotărîrile 
instanţei  judecătoreşti referitoare la înfăptuirea măsurilor 
operative de investigaţii pentru cauzele penale primite de 
ei în procedură. 

Un seminar la această temă a fost organizat de INJ şi a avut 
ca scop interpretarea aspectelor legale reglementate, în 

acest sens, de Codul de procedură penală şi Legea privind 
activitatea operativă de investigaţii, precum şi identifica-
rea momentelor dificile în aplicarea acestor prevederi de 
către procurori. 

17-18.10.2011

controlul de către procuror a legalităţii şi inegalităţii acţiunilor 
organelor de urmărire penală şi ale organului care exercită 

activitatea operativă de investigaţii
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către procuror al acestei activităţi, despre aspectele pro-
cedurale ale activităţii operative de investigaţii, precum şi 
despre coraportul controlului exercitat de către procuror cu 
controlul judiciar al procedurii prejudiciare. 

Prezentările au fost însoţite şi de cazuri practice. 

Controlul asupra executării legilor de către organele care 
exercită activitatea operativă de investigaţii se efectuea-
ză de Procurorul General, de adjuncţii lui, de procurorul 
unităţii teritoriale autonome UTA „Gagauz-Yeri”, de pro-
curorii municipiilor, raioanelor şi sectoarelor municipiului 
Chişinău, de procurorii procuraturilor specializate, de alţi 
procurori abilitaţi cu această funcţie, iar 
în cazurile prevăzute de legislaţia proce-
suală penală, această activitate se verifi-
că şi de judecătorul de instrucţie.

Formatorii seminarului – Ruslan Popov, 
procuror, şef al Direcţiei control al urmări-
rii penale, şi Adrian Mircos, procuror-şef, 
şeful Secţiei control a urmăririi penale, 
Procuratura Generală – au relatat despre 
acţiunile şi actele pasibile a fi revăzute de 
procuror în cadrul procedurii penale, des-
pre activitatea operativă de investigaţii 
în afara procesului penal şi controlul de 

Colaborarea Institutului 
Naţional al Justiţiei cu 
Misiunea Norvegiană de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Republica 
Moldova (NORLAM) a făcut posibilă organizarea unui ase-
menea seminar şi în acest semestru. 

Scopul seminarului a fost de a spori conştientizarea rolu-
rilor fiecăruia în sistemul justiţiei penale şi îmbunătăţirea 
interacţiunii dintre aceste profesii.

Experţii Misiunii NORLAM şi specialişti din Republica 
Moldova – Dag Brathole, judecător, şeful Misiunii, Jogeir 
Nogva, procuror public, Espen Rinnan, avocat, Anne Ca-
thrine Christiansen, procuror, Kim Ekhaugen, expert în 
domeniul penitenciar, şi Denis Arcuşa, consultant juridic 
local – au abordat tematici axate pe precedentul judici-
ar şi importanţa jurisprudenţei CtEDO şi a celei naţionale 
pentru instanţele de judecată, accesul la materialele unui 
dosar, citirea declaraţiilor martorului în şedinţa de judeca-
tă, justiţia juvenilă în contextul convenţiilor internaţionale 

şi al legislaţiei Republicii Moldova, al ju-
risprudenţei şi practicii naţionale.

În cadrul seminarului au fost obţinute cu-
noştinţe şi în domeniul justiţiei juvenile. 
Formatorii naţionali   Ion Oboroceanu, 
procurorul raionului Căuşeni, Alexandru 
Spoială, judecător la Judecătoria sect. 
Ciocana,  Natalia Moloşag, avocat public 
şi prodecan al Baroului Chişinău,  Viorel 
Ciobanu, procuror şi formator în dome-
niul justiţiei juvenile, au abordat subiec-
te ce vizează justiţia juvenilă prin prisma 
jurisprudenţei şi convenţiilor internaţio-
nale, relatînd despre legislaţia Republicii 
Moldova, despre jurisprudenţa şi practi-
ca naţională în acest domeniu.

22-23.11-07.08.12.2011

eficientizarea procesului penal prin interacţiunea dintre profesii
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Formatorii seminarului – Raisa Botezatu, ex-judecător, şi 
Constantin Gurschi, judecător,  Curtea Supremă de Justiţie, 
au abordat şi alte subiecte. 

Participanţii au avut ocazia de a se familiariza şi cu particu-
larităţile procedurilor de asistenţă juridică internaţională, 
de extrădare, de transferul persoanelor condamnate, de 
recunoaşterea hotărîrilor penale străine, de transferul 
procedurilor penale, precum şi de procedura aplicării 
constrîngerilor cu caracter medical, privind acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei şi judecarea cauzelor săvîrşite 
de persoane juridice. 

aspecte generale privind procedurile speciale

bunele practici de interacţiune între judecători, 
procurori şi consilieri de probaţiune

Institutul Naţional al Justiţiei a or-
ganizat pentru judecători şi procu-
rori seminarul cu genericul menţi-

onat, luînd în consideraţie procedurile speciale evidenţiate 
în cadrul generalizării practicii judiciare. 

În agenda seminarului au fost înscrise tematici relevan-
te, fiind puse în discuţie subiecte menite să evidenţieze 
aspectele teoretice şi practice specifice procedurilor 
speciale. 

A fost analizată procedura în cauzele privind minorii, 
reieşind din specificul circumstanţelor care ur-
mează a fi stabilite în cauzele privind minorii, 
modul de chemare a bănuitului, a învinuitului, 
a inculpatului minor, procedura de audiere a 
bănuitului, a învinuitului, a inculpatului minor, 
audierea martorului minor. 

În contextul evoluţiei şi aplicării prevederilor 
Codului de procedură penală în cauzele penale 
privind minorii, apare necesitatea interpretării 
unitare şi aplicării corecte a normelor procesu-
ale. Procedura în cauzele privind minorii este 
una specială, care denotă o abordare spefică în 
cadrul examinării unei cauze penale. 

20-21.10.2011

24.10.2011 Institutul Naţional al Justiţiei a or-
ganizat un asemenea seminar la 
Chişinău în parteneriat cu Misiu-

nea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Suprema-
ţiei Legii în Republica Moldova (NORLAM), avînd ca scop 
evidenţierea unor metode eficiente de colaborare  a ju-
decătorilor, procurorilor şi consilierilor de probaţiune în 
exercitarea activităţii de prevenire a infracţionalităţii. 

Instruirea acestor categorii de participanţi se face atît prin 
prisma legislaţiei naţionale, cît şi a celei internaţionale. 

Modelul norvegian de cooperare între procuratură, instan-
ţa de judecată şi probaţiune, rolul procurorului, judecătoru-
lui şi consilierului de probaţiune în prevenirea fenomenului 
infracţional  sînt unele dintre subiectele abordate de către 
experţii NORLAM – Dag Brathole, judecător, şeful Misiunii, 

şi Hans-Gunner Stey, expert în dome-
niul probaţiunii, precum şi cei naţi-
onali – Ion Oboroceanu, procurorul 
raionului Căuşeni, şi Vitale Popa, for-
mator în domeniul probaţiunii. 

Participanţii la seminar au analizat 
studii de caz în vederea identificării 
unor soluţii eficiente de cooperare. 

Seminare cu aceeaşi tematică s-au 
desfăşurat la Bălţi şi la Cahul, pe 26 
şi 28 octombrie 2011.
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„Judecătorul trebuie să înţeleagă 
sensul legii”, a menţionat exper-
tul german Dr. Hein Bolling, pre-

şedintele Colegiului de la Judecătoria Hanseatică din 
Bremen, care a împărtăşit practici specifice întocmirii 
actelor în procesul civil în cadrul seminarului „Tehnica 
relaţionării, ca metodă juridică de lucru pentru întocmi-

disputat pe calea unei acţiuni în justiţie în dreptul intern, 
în materie civilă sau penală din acest articol. 

Formatorii seminarului – Raisa Botezatu, ex-judecător, 
Tatiana Răducanu, judecător, Curtea Supremă de Jus-
tiţie, şi Viorica Puica, judecător detaşat, şef Direcţie 
instruire şi cercetare, INJ – au relatat diverse aspec-

te procedurale pe care le implică 
respectarea acestor drepturi prin 
prisma practicii naţionale şi a celei 
internaţionale. 

De altfel,  Articolul 8 din Convenţie 
abordează segmente care se cer 
respectate într-un mod legitim, pre-
cum este viaţa privată, cu subtilităţi 
dificile de stabilit. Respectarea vieţii 
private, care este percepută, de cele 
mai dese ori, ca viaţă de familie şi 
cuprinde termeni care necesită o in-
terpretare mai largă, este considera-
tă ca un drept al demnităţii umane. 

Respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale 
constituie însăşi esenţa unei so-

cietăţi democratice, iar obligaţia statelor de a se con-
forma cu bună-credinţă obligaţiilor asumate constituie 
un principiu fundamental al răspunderii internaţionale 
a statelor. 

Un seminar cu tema „Jurisprudenţa Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului” a fost organizat de Institutul 
Naţional al Justiţiei pentru judecători şi procurori la 26 
octombrie. 

În cadrul lui au fost expuse aspectele civile şi penale ale 
dreptului la un proces echitabil prevăzut de Articolul 6 şi 
dreptului la respectarea vieţii private şi de familie, în cazul 
Articolului 8 din Convenţie. 

Respectarea articolului 6 este astăzi obligatorie atît în faţa 
jurisdicţiilor europene, cît şi în faţa celor naţionale. Apli-
cabilitatea acestuia este condiţionată, în primul rînd, de 
existenţa unei contestaţii cu privire la un drept ce poate fi 

jurisprudența ctedO: Instruirea judecătorilor și procurorilor

Tehnica relaţionării – metodă juridică de lucru pentru întocmirea, 
ordonarea şi aprecierea complexă a actelor în procesul civil

26.10.2011

27-28.10.2011 rea, ordonarea şi aprecierea complexă a actelor în pro-
cesul civil”, organizat de Institutul Naţional al Justiţiei în 
colaborare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Ju-
ridică Internaţională, seminar susţinut la 27-28 octom-
brie curent, pentru judecători şi audienţii Institutului, 
candidaţi la funcţia de judecător. 
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Participanţii la seminar au fost salutaţi 
de Anastasia Pascari, director execu-
tiv al Institutului Naţional al Justiţiei, 
Aliona Bleah, Fundaţia Germană pen-
tru Coopeare Juridică Internaţională 
(IRZ), şi Carsten Wilms, şef adjunct al 
Misiunii, Ambasada Republicii Federa-
le Germane în Republica Moldova. 

Instruirea judecătorilor în acest do-
meniu se face printr-o metodologie 
adecvată. Practica relaţionării derivă 
de la faptul că, de cele mai multe ori, 
aspectele teoretice nu coincid cu cele 
practice. 

În cuvîntul de deschidere a evenimentului, doamna 
Anastasia Pascari a adus sincere mulţumiri Ambasa-
dei Republicii Federale Germane în Republica Moldo-
va şi Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică 
Internaţională (IRZ) pentru suportul acordat la organiza-
rea acestui şi altor cursuri de instruire. Totodată, dum-
neai a menţionat că procedura de soluţionare a cauzelor 
civile este complexă, judecătorii urmînd să respecte atît 
principiile de procedură, cît şi procedurile stabilite de 
legislaţia procesual-civilă. Astfel, judecătorul trebuie să 
acorde atenţie nu numai actului final de procedură, căci 
examinarea corectă a litigiului începe cu primirea şi res-
pectarea celorlalte etape. 

Activitatea Fundaţiei IRZ se orientează spre consolidarea 
instituţiilor democratice în ţările în curs de dezvoltare, 
inclusiv consolidarea activităţii instituţiilor din domeniul 
justiţiei. Tematica seminarului se axează pe o metodo-
logie de prelucrare şi apreciere a cauzelor civile. Aceas-
tă metodologie sau tehnică de relaţionare are şi o altă 
noţiune – subsumare, formînd baza instruirii juridice în 

Germania, fără de care niciun jurist nu susţine examene 
de stat. De fapt, este o metodologie care ajută în practică 
la luarea unei decizii cît mai rapide într-un caz concret şi 
cît se poate de avantajoasă pentru participant. Volumul 
mare de lucru este o problemă cunoscută în ziua de azi, 
iar această tehnologie este un instrument care ajută ju-
decătorul „să separe grîul de neghină”, să se concentreze 
asupra lucrurilor decisive în luarea unei decizii pentru a 
soluţiona o cauză, a menţionat în cuvîntul de salut Alio-
na Bleah.  Un alt avantaj al acestei metodologii este că, 
astfel, hotărîrile sînt luate efectiv la timp şi, respectiv, 
sînt concentrate spre adoptarea unor decizii avantajoase 
din punctul de vedere al cheltuielilor pentru participanţi, 
deoarece o altă problemă sînt cheltuielile de judecată în 
cadrul unui proces de judecată, a specificat dumneaei.  

Metoda de lucru a judecătorului din Republica Moldova 
în procesul civil, precum şi cea de lucru în procesul civil 
din Germania, precum şi structura unei hotărîri judecă-
toreşti, conform percepţiei germane – acestea au fost 
subiectele relatate participanţilor de expertul german 
Dr. Hein Bolling.

În cadrul seminarului, participanţii 
au avut posibilitatea de a participa la 
activităţi practice, studii de caz, care 
ulterior vor fi aplicate la soluţionarea 
cazurilor.

La finele seminarului, participanţilor 
le-au fost înmînate certificate care 
atestă instruirea lor în acest domeniu. 

În parteneriat cu Fundaţia Germa-
nă pentru Cooperare Juridică Inter-
naţională şi a Ambasadei Republicii 
Federale Germane, INJ preconizează 
organizarea altor seminare în domeniul 
tehnicii relaţionării cauzelor de conten-
cios administrativ şi a celor penale. 
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Institutul Naţional al 
Justiţiei, în colabora-
re cu Departamentul 

Instituţii Penitenciare şi Misiunea Norvegiană de Experţi 
pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Republica Moldo-
va (NORLAM), a organizat pentru consilierii de probaţiune 
seminarul „Asigurarea executării pedepselor nonprivative 
de libertate” în cadrul căruia au fost evidenţiate efectele 
pedepselor privative de libertate în contrast cu avantajele 
pe care le prezentau sancţiunile penale alternative. 

Ca parte a sistemului de justiţie penală, instituţia 
probaţiunii se înscrie drept o activitate specifică din per-
spectiva valorilor şi principiilor orientate în jurul ideii de 

31.10-01.11.2011

Instruirea consilierilor de probațiune în domeniul asigurării 
executării pedepselor nonprivative de libertate

resocializare a persoanelor liberate de pedeapsa penală 
a privaţiunii de libertate, spre controlul comportamentu-
lui şi al respectării obligaţiilor acestora, prin acordarea de 
asistenţă persoanelor liberate din locurile de detenţie, pre-
cum şi prin evaluarea psihosocială a personalităţii infrac-
torului pentru depăşirea comportamentului infracţional, 
a circumstanţelor psihosociale care l-au făcut pasibil, su-
pravegherea şi reintegrarea acestuia în societate. 

Luînd în consideraţie caracterul specific al sancţiunilor pe-
nale şi reliefînd aspectele specifice ale pedepselor nonpri-
vative de libertate, formatorii seminarului Igor Cepraga, 
şeful Oficiului central de probaţiune, Ion Chitaru, şeful 
Serviciului probaţiune sentenţială şi postpenitenciară, au 

pus în discuţie subiecte relevante tematicii 
abordate, precum pregătirea către elibe-
rare şi reintegrarea socială a persoanelor 
eliberate condiţionat de pedeapsă înainte 
de termen, condamnarea cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, pune-
rea în executare a pedepselor nonprivative 
de libertate.  

Participanţii au avut posibilitatea de a lua 
cunoştinţă de activitatea Serviciului de 
Probaţiune din Norvegia, despre care a 
relatat reprezentantul Misiunii NORLAM 
– Hans-Gunnar Stey, expert în domeniul 
probaţiunii. 

La Institutul Naţional al 
Justiţiei s-a desfăşurat 
Conferinţa internaţio-

nală de evaluare a reformelor privind justiţia 
pentru copii în Republica Moldova, organizată 
de Ministerul Justiţiei în colaborare cu INJ şi cu 
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

La eveniment au luat parte conducerea Minis-
terului Justiţiei, reprezentanţi ai instanţelor de 
judecată, ai Procuraturii Generale şi ai altor in-
stituţii responsabile, experţi naţionali şi străini 
care au pus în discuţie normele internaţionale 
şi practicile în promovarea reformelor privind 

reformele privind justiţia pentru copii: rezultate şi perspective

01.11.2011
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unele particularităţi ale examinării litigiilor de muncă

02-03.11.2011

justiţia pentru copii, precum şi impactul 
reformelor realizate în acest domeniu în 
Republica Moldova.

De asemenea, au fost discutate probleme 
ce ţin de implementarea probaţiunii juve-
nile în Republica Moldova şi specializarea 
judecătorilor şi a procurorilor în domeniul 
justiţiei pentru copii.

Participanţii la conferinţă au formulat un 
set de concluzii şi recomandări, printre 
care: amenajarea în cadrul instanţelor de 
judecată, a organelor procuraturii, a celor 
de poliţie şi în birourile de probaţiune a încăperilor desti-
nate audierii copiilor, cu participarea psihologilor calificaţi 
în acest domeniu, dezvoltarea şi promovarea măsurilor 
extrajudiciare de soluţionare a cazurilor cu implicarea co-

piilor, asigurarea respectării drepturilor copiilor-victime 
şi martori în procesul de judecată, precum şi revederea 
sistemului de sancţionare a copiilor în detenţie, conform 
standardelor internaţionale.

Institutul Naţional al Justiţiei a or-
ganizat pentru judecători semina-
rul cu tematica „Unele particulari-

tăţi ale examinării litigiilor de muncă”. 

Formatorii seminarului – Nicolae Sadovei, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, membru al Colegiului de califica-
re şi atestare a judecătorilor de pe lîngă Consiliul Superior 
al Magistraturii, şi Nicolae Clima, judecător la Curtea Su-
premă de Justiţie – au abordat unele probleme specifice 
de soluţionare a litigiilor de muncă. 

Au fost puse în discuţie mecanismele juridice de apărare 
a drepturilor şi intereselor individuale ale salariaţilor, con-
tractele de muncă atipice, precum şi conflictele colective 
de muncă. 

Conform Codului muncii al Republicii Moldova, răspunde-
rea materială a uneia dintre părţile contractului individual 
de muncă faţă de cealaltă parte intervine numai în cazul 
în care a fost cauzat un prejudiciu material sau moral, ori 
în mod cumulativ – material şi moral, în dependenţă de 
calitatea procesuală a părţilor şi circumstanţele cauzei, în 
legătură cu exercitarea obligaţiilor asumate prin contrac-
tul individual de muncă.

În acest context, a fost analizată practica aplicării de că-
tre instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează 
obligaţiile părţilor în contractul individual de muncă de a 
repara prejudiciul altei părţi, a legislaţiei despre încasarea 

prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale, 
altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, avînd ca reper 
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire 
la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a le-
gislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile 
contractului individual de muncă de a repara prejudiciul 
cauzat celeilalte părţi.  

Fundamentul juridic general oferă unui salariat dreptul la 
apărare garantat. În cazul mecanismelor juridice de apă-
rare a drepturilor şi intereselor individuale ale salariaţi-
lor, judecătorii trebuie să atragă atenţia şi la mecanismul 
special de autoapărare, materia raporturilor de muncă, 
garantate de Articolul 8 din Convenţia OIM cu privire la 
încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa patronului. 
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Folosirea căilor de atac este concre-
tizată drept un principiu constituţi-
onal  conform căruia participanţii la 

proces şi alte persoane interesate ale căror drepturi, libertăţi 
ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar 
pot exercita căile de atac împotriva acestuia în condiţiile legii, 
fiind solicitată verificarea legalităţii şi temeinicia hotărîrilor 
judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor comise. 

În acest sens, temeiurile şi efectele căilor ordinare de atac 
în materie civilă au fost analizate în cadrul seminarului or-
ganizat de Institutul Naţional al Justiţiei pentru judecători 
şi procurori. 

Apelul reprezintă prima cale de atac ordinară, avînd ca 
scop verificarea egalităţii constatării corecte a circumstan-
ţelor de fapt ale pricinii, a aplicării şi interpretării norme-
lor de drept material, precum şi a respectării normelor de 
drept procedural la judecarea pricinii în primă instanţă. 

Gheorghe Creţu şi Nelea Budăi, judecători la Curtea de 
Apel Chişinău, au analizat intentarea procedurii de apel, 
examinarea pricinii în apel, comiterea erorilor judiciare, 
precum şi pregătirea cauzei pentru examinarea în fond în 
ordine de apel. 

Un loc aparte în sistemul căilor de atac îl reprezintă re-
cursul împotriva deciziilor instanţei de apel, reprezentînd 

Seminarul a fost organizat de In-
stitutul Naţional al Justiţiei pentru 
judecători, luînd în considerare 

Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor civile 

08-09.11.2011 necesitatea familiarizării participanţilor cu unele aspecte 
practice în domeniu, aplicate frecvent în activitatea pe 
care o desfăşoară. 

Ca mijloace juridice, mijloacele de garantare a executării 
obligaţiilor civile oferă creditorului garantat anumite pre-
rogative suplimentare, fiind reglementate atît de prevede-
rile Codului civil, precum şi de alte legi speciale. Fidejusiu-
nea, clauza  penală, arvuna, retenţia, garanţia debitorului 
sînt doar cîteva dintre tematicile introductive abordate 
în cadrul seminarului de Gheorghe Mîţu, doctor în drept, 
lector USM. 

Valeriu Arhip, judecător, Curtea Supremă de Justiţie, şi Ro-
man Talmaci, preşedintele Uniunii Executorilor Judecăto-
reşti, au abordat tematici ce ţin de aspectele practice de 
soluţionare a acestor categorii de litigii. 

căile ordinare de atac pe cauzele civile 

11, 15.11.2011

a treia treaptă judiciară de examinare a pricinilor civile în 
scopul reparării erorilor judiciare ce pot fi comise la reju-
decarea pricinii în fond. 

Un alt subiect pus în discuţie în cadrul seminarului a fost şi 
examinarea recursului (Secţiunea I), abordat de Nina Cer-
nat, vicepreşedinte, preşedintele Colegiului de Contenci-
os Administrativ,  Curtea Supremă de Justiţie. 

Au fost analizate şi unele particularităţi specifice ambelor 
căi de atac. 
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În cadrul seminarului, participanţii au fost 
instruiţi de specialişti în domeniu – Sergiu 
Furdui, judecător, Curtea Supremă de Jus-
tiţie, Gheorghe Scutelnic, judecător, Cur-
tea de Apel Bălţi, Xenofon Ulianovschi, dr. 
habilitat în drept, vicepreşedintele Curţii 
de Apel Chişinău. Dumnealor au abordat 
tematici precum ar fi teoria şi practica ju-
diciară cu privire la aplicarea prevederilor 
Codului contravenţional, problemele şi so-
luţiile cu privire la judecarea cauzelor con-
travenţionale, precum şi practica aplicării 
procesului contravenţional. 

Practica aplicării codului contravenţional

18, 23, 29.11.2011

Instruirea judecătorilor şi procurorilor în domeniul 
contenciosului administrativ 

21.11.2011

Judecători şi procurori au fost 
instruiţi în cadrul seminarului 
„Practica aplicării Codului con-

travenţional”, organizat de Institutul Naţional al Justiţiei, 
avînd ca subiecte aspecte practice de soluţionare a cau-
zelor contravenţionale, precum şi evidenţierea unor erori 
judiciare comise la judecarea acestor cauze. 

Una dintre problemele actuale cu care se confruntă in-
stanţele de judecată la examinarea cauzelor contravenţio-
nale este imperfecţiunea legislaţiei, motiv din care cauză 
sînt adoptate soluţii contradictorii.  

Institutul Naţional al Justiţiei, în 
colaborare cu Curtea Supremă 
de Justiţie, a organizat semina-

rul „Contenciosul administrativ”, care a avut drept scop 
instruirea judecătorilor şi procurorilor în 
problemele ce ţin de aplicarea legislaţiei 
privind contenciosul administrativ. 

În cadrul seminarului au fost abordate 
problemele care apar în practica judiciară 
cu privire la subiecţii cu drept de sesizare 
şi obiectul acţiunii în contenciosul admi-
nistrativ, competenţa şi procedura exami-
nării cauzelor de contencios administrativ. 
Subiectele menţionate au fost abordate  
prin prisma practicii judiciare naţionale şi 
jurisprudenţei CtEDO de  către Anastasia 

Pascari, directorul executiv al INJ, Dumitru Visternicean, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Vera Ma-
cinskaia, vicepreşedinte al Colegiului civil şi de contencios 
administrativ, Curtea Supremă de Justiţie, formatori INJ, şi 
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În cadrul acestui seminar, organi-
zat de Institutul Naţional al Justiţi-
ei, în parteneriat cu Academia de 

Drept European Trier, cu sprijinul financiar al Guvernului 
Marelui Ducat de Luxembourg, au fost abordate proble-
mele ce ţin de admisibilitatea probelor, precum şi a celor 
ce ţin de drepturile victimelor infracţiunilor, precum şi ale 
persoanelor care fac obiectul unor proceduri penale.

Au fost expuse şi cele mai importante aspecte ale domeniului. 

Silvia Capcelea, consultant, Secţia cooperare internaţiona-
lă, Ministerul Justiţiei, Cristina Burlac, Liliana Nani, Diana 

Ion Creangă, şef Direcţie juridică, Aparatul Parlamentului 
Republicii Moldova, lector superior. 

În cadrul seminarului a fost expus şi con-
ceptul Codului administrativ. Oportunitatea 
elaborării unui proiect de Cod administrativ 
rezultă din cadrul Strategiei de reformare a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2015. 
Astfel, conform conceptului, ar putea fi in-
stituite instanţe judecătoreşti specializate 
de contencios administrativ care vor activa 
în calitate de primă instanţă la nivel regio-
nal, Curtea Supremă de Justiţie  urmînd să 
judece recursurile împotriva hotărîrilor exa-
minate în primă instanţă de instanţele de 
contencios administrativ. Totodată, Codul 
administrativ presupune stabilirea unor re-
guli de emitere a actelor administrative şi de 

examinare a litigiilor în ordinea procedurii necontencioa-
se, precum şi pe cale judiciară. 

aspecte de practică judiciară privind admisibilitatea probelor 
obţinute, comisiile rogatorii şi transferul de proceduri 

24-25.11.2011 Rotundu, procurori la Procuratura Generală, Ghenadie Ni-
colaev, Constantin Gurschi, judecători la Curtea Supremă 
de Justiţie, au abordat subiecte axate pe: obţinerea pro-
belor în străinătate, admisibilitatea probelor, transferul 
de proceduri în materie penală, întocmirea şi executarea 
comisiilor rogatorii. 

Asistenţa judiciară internaţională în materie penală se so-
licită de către autorităţile judiciare competente din statul 
solicitant şi se acordă de autorităţile judiciare ale statu-
lui respectiv, în baza tratatelor internaţionale sau, în lipsa 
acestora, pe bază de reciprocitate. 
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Nicolae Clima, judecător la Curtea 
Supremă de Justiţie, a remarcat că 
aceste categorii de cauze, în majori-
tatea lor, sînt examinate corect, dar 
există situaţii cînd legislaţia vamală 
şi fiscală este aplicată neuniform.  

În cadrul seminarului, participanţii 
au avut posibilitatea de a găsi răs-
punsuri la întrebări ce ţin nemijlo-
cit de practica aplicării legislaţiei în 
cauză. 

atelier de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale 
„cercetarea la faţa locului”

Instruirea judecătorilor în domeniul aplicării 
legislaţiei vamale şi fiscale 

28.11-02.12, 05-09.12.2011

25.11.2011 Institutul Naţional al Justiţiei, în 
colaborare cu Curtea Supremă de 
Justiţie,  a organizat pentru jude-

cători seminarul „Practica aplicării legislaţiei fiscale şi 
vamale”, avînd drept scop unificarea practicii judiciare în 
litigiile vamale şi fiscale. 

Asigurarea respectării reglementărilor vamale la trece-
rea mărfurilor, mijloacelor de transport şi a persoanelor 
peste frontiera Republicii Moldova, precum şi perceperea 
drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, 
controlul şi supravegherea vamală sînt unele dintre activi-
tăţile de promovare a politicii vamale.

Acest atelier de lu-
cru a fost organizat 
în colaborare cu mi-

siunea diplomatică a Statelor Unite ale Americii în Repu-
blica Moldova pentru ofiţerii de urmărire penală din mun.
Chişinău şi comisariatele raionale, experţi criminalişti şi 
jurişti. El s-a desfăşurat în incinta Academiei „Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne la 28 noiembrie – 
2 decembrie, 5-9 decembrie.

În cadrul seminarului, participanţii au fost instruiţi în do-
meniul investigării probelor fizice, administrării corecte 
a dosarului penal, protejării şi percheziţionării locului 
săvîrşirii infracţiunii, asigurării siguranţei probelor în cazul 
incendiilor şi exploziilor.

Varietatea urmelor care pot fi găsite la locul comiterii 
infracţiunii, valoarea amprentelor papilare şi importanţa 
acestora în identificarea bănuitului etc. şi valoarea exa-
minării lichidelor fiziologice – toate au fost expuse de 
către experţi speciali, reprezentanţi ai Ambasadei SUA în 
Republica Moldova – Joshua Ellis, Michael Turner, Bryan 
Smith şi Bruce Marquis.

De asemenea, participanţii au fost implicaţi în realizarea 
exerciţiilor practice comprehensive în vederea evaluării 
progresului în analiză, demonstrării tehnicilor de cerce-
tare a locului infracţiunii, tehnici acumulate pe parcursul 
seminarului. 



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

40

La Institutul Naţi-
onal al Justiţiei s-a 
desfăşurat semina-

rul de instruire continuă a judecătorilor şi 
procurorilor „Procedura de urmărire pena-
lă şi obligaţia de motivare”, organizat de 
INJ în parteneriat cu Fundaţia Germană 
pentru Cooperare Juridică Internaţională 
(Fundaţia IRZ). 

Cu un cuvînt de salut, menţionînd impor-
tanţa seminarului, în faţa participanţilor 
au venit Dina Rotarciuc, judecător, mem-
bru al CSM,  Frank Hupfeld, Fundaţia IRZ, 
şi Carsten Wilms, şef adjunct al Misiunii, 
Ambasada Republicii Federale Germane în 
Republica Moldova. 

Cu toate că legislaţia actuală naţională reglementează 
expres întreaga procedură de urmărire penală, studierea 
practicii internaţionale în acest domeniu este esenţială 
prin prisma abordărilor teoretice şi practice. Clarificarea 
unor aspecte cu care judecătorii şi procurorii se confruntă 
în prezent a fost scopul organizării acestei instruiri. 

Instruirea judecătorilor şi procurorilor 
în domeniul procedurii de urmărire penală 

01-02.12.2011

A fost analizată procedura de urmărire penală în Republi-
ca Moldova, subiect relatat de  Dina Rotarciuc, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii,  şi Vladimir Holban, 
procuror detaşat, şef Secţie formare iniţială, INJ. 

A fost expusă şi viziunea germană asupra procedurii 
penale din Republica Moldova. Experţii Albert Stange, 
procuror superior demisionat, şi Jurgen Dehn, procu-
ror general demisionat, au împărtăşit participanţilor din 
experienţele proprii dobîndite pe parcursul exercitării 
activităţii, menţionînd că judecătorii şi procurorii din 
Republica Moldova trebuie să ţină cont pe parcursul in-
vestigării şi examinării cauzelor de regulile procedurale 
stabilite. Analiza unor aspecte precum vinovăţia persoa-
nei, calificarea corectă a faptei, stabilirea circumstanţe-
lor în baza probelor acumulate sînt momente relevante 
acestei proceduri. 

În vederea aprofundării cunoştinţelor în domeniu, partici-
panţii au fost încadraţi în activităţi practice. 

La Institutul Naţional al Justiţiei 
s-a desfăşurat atelierul de lucru 
„Legea cu privire la libertatea de 

exprimare: aspecte juridice şi de procedură”, organizat 
de INJ în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Indepen-
dent în cadrul proiectului „Fortificarea cadrului legislativ 
din domeniul media din Moldova”, implementat cu supor-
tul financiar al Civil Rights Defenders, Suedia.  

libertatea de exprimare

05.12.2011 Necesitatea de a elabora şi de a adopta Legea cu privire la 
libertatea de exprimare a fost dictată, în special, de carac-
terul prea general, şi, pe alocuri, depăşit, al legislaţiei cu 
privire la defăimarea şi respectul vieţii private, precum şi 
de complexitatea acestor raporturi juridice. 

Instituirea procedurii de soluţionare a cauzelor cu privire 
la defăimare are scopul de a contribui la aplanarea extra-
judiciară a acestor dispute şi ordonarea părţilor implicate. 
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Instruirea executorilor judecătorești 

09, 16, 19.12.2011

De asemenea, sînt reglementate cerin-
ţe suplimentare faţă de forma cererii 
de chemare în judecată, modul de suc-
cedare a reclamantului în procedura cu 
privire la defăimare, sarcina probaţiunii 
şi prezumţiile ce urmează a fi aplicate 
în astfel de cauze, precum şi modul de 
evaluare a prejudiciului moral cauzat 
persoanelor fizice şi juridice. 

Formatorii seminarului Vladislav Gri-
bincea, preşedinte, Centrul de Resur-
se Juridice din Moldova, Olivia Pîrţac, 

consultant naţional, Ministerul Justiţiei, 
şi Anastasia Pascari, director INJ, au rela-
tat subiecte relevante tematicii abordate. 
Au fost discutate şi alte dispoziţii gene-
rale ale Legii cu privire la libertatea de 
exprimare. 

În cadrul seminarului, s-a vorbit şi despre 
jurisprudenţa CtEDO în acest domeniu, 
precum şi de practica judiciară. A fost ana-
lizată legislaţia Suediei cu privire la liberta-
tea de exprimare, subiect relatat de Percy 
Bratt, preşedintele Consiliului, director ci-
vil Rights Defenders, Suedia. 

Activitatea executorului jude-
cătoresc este parte indispensa-
bilă a procesului de înfăptuire a 

justiţiei. Datorită caracterului complex al acestei activităţi, 
interpretarea reglementărilor legale, precum şi aborda-
rea diverselor probleme pe care le întîmpină executorii 
judecătoreşti în exercitarea activităţii au servit drept te-
meiuri de organizare a unor seminare destinate nemijlocit 
acestui domeniu. 

Pe parcursul lunii decembrie, Institutul Naţional al 
Justiţiei, în colaborare cu Uniunea Naţională a executori-
lor judecătoreşti din Republica Moldova, a organizat pen-
tru executorii judecătoreşti 3 seminare cu diverse tematici 
relevante activităţii lor. 

La 9 decembrie s-a desfăşurat seminarul „Cheltuielile de 
executare. Constatările de fapte efectuate de executorii 
judecătoreşti”, în cadrul căruia au fost analizate unele as-
pecte fiscale ale activităţii executorilor judecătoreşti, despre 
care au relatat formatorii seminarului – Galina Şpac, şef Sec-

ţie metodologia administrării  impozitelor directe, şi Victoria 
Dolghi, şef adjunct, şef Secţie contestări şi reprezentarea în 
instantele de judecată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 

De asemenea, au fost puse în discuţie şi aspectele legale 
privind cheltuielile de executare prin prisma experienţei 
statelor străine şi perspectivele existente în Republica 
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Generalizarea practicii de lucru a Colegiului 
disciplinar al executorilor judecătoreşti”, or-
ganizat la 16 decembrie. 

A fost analizată procedura de contestare a 
actelor executorilor judecătoreşti, subiect 
prezentat de  Anastasia Pascari, directorul 
executiv al INJ, judecător detaşat, Curtea 
Supremă de Justiţie.  De asemenea, a fost 
pusă în discuţie executarea documentelor 
executorii privind asigurarea acţiunii şi mă-
surile de asigurare a executării, despre care 
a relatat Dumitru Visternicean, judecător 
la Curtea Supremă de Justiţie, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Alte tematici relevante domeniului au fost expuse în ca-
drul seminarului „Căile de atac în procesul civil. Contes-
tarea actelor executorului judecătoresc”, desfăşurat la 19 
decembrie. 

Elena Belei, şefa Catedrei drept procesual civil, USM, 
Anatolie Bănărescu, preşedintele Camerei Teritoriale 
Centru, Elena Poalelungi, şefa Direcţiei executori judecă-
toreşti din cadrul Ministerului Justiţiei, au pus în discuţie 
aspecte practice ce ţin de exercitarea activităţii executo-
rului judecătoresc prin prisma adresărilor examinate de 
către Camera Teritorială Centru, precum şi prin prisma 
adresărilor venite către Ministerul Justiţiei.  

Moldova. Procedura de determinare a mărimii cheltuie-
lilor pentru efectuarea actelor de executare, de selectare 
a agenţilor economici care vor presta serviciile necesare 
pentru efectuarea actelor de executare, precum şi achita-
rea cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare, 
sînt prevăzute în Regulamentul privind modul de deter-
minare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor 
de executare. Acestea şi alte practici de aplicare au fost 
expuse participanţilor de către  Vladimir Bezede, executor 
judecătoresc, Oxana Novicov, secretar general, UNEJ. 

Executarea silită constituie un mijloc de procedură prin care 
creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarîre, 
decizie, încheiere, ordonanţă ori sentinţă cu caracter civil 
sau printr-o hotarîre a altui organ recunoscut de lege, con-
strînge debitorul cu concursul organelor 
de stat competente să execute obligaţia 
ce decurge din hotărîrile menţionate.

În practica de executare, precum şi în 
practica judiciară, apar unele dificultăţi 
la aplicarea normelor legale reglemen-
tate în acest context. 

Aceste teme au fost abordate în cadrul 
seminarului „Dificultăţi în aplicarea re-
glementărilor Codului de executare”. 

Seminarul „Etica şi obiectivitatea 
procurorului” a fost organizat de 
INJ, în colaborare cu Misiunea 

Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei 
Legii în Republica Moldova (NORLAM).

În Republica Moldova, organele procuraturii au drepturi 
discreţionare limitate şi există necesitatea sporirii notorie-

etica şi obiectivitatea procurorului

12.12.2011 tăţii şi transparenţei în organele procuraturii în baza unor 
înalte standarde de obiectivitate şi etică.

Jogeir Nogva, procuror, Anne Cathrine Christiansen, pro-
curor, experţii Misiunii NORLAM, şi Ion Oboroceanu, pro-
curor al raionului Căuşeni, au abordat tematici referitoare 
la aspectele practice ale unui comportament etic al procu-
rorului atît în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, cît 
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La finele seminarului au fost înmînate certificate de par-
ticipare. 

Obligaţiile pozitive şi negative ale statului 
în apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană

13.12.2011

şi în afara acestora. „Este un subiect 
care trebuie să influenţeze şi să ghi-
deze procurorul de zi cu zi în activita-
tea pe care o exercită”, afirmă Jogeir 
Nogva. Respectarea legii, a prezum-
ţiei nevinovăţiei, imparţialitatea, 
independenţa,  secretul informaţio-
nal sînt principalele condiţii pe care 
procurorul trebuie să le respecte în 
activitatea pe care o desfăşoară. 

Agenda a însumat dezbateri refe-
ritoare şi la aspectele practice ale 
unui comportament etic la diferite 
etape ale procesului penal, precum şi în afara orelor de 
serviciu, etica şi obiectivitatea procurorului la examinarea 
adresărilor cetăţenilor şi instrumentarea cauzelor penale. 

Este temati-
ca seminaru-
lui organizat 

de INJ, în parteneriat cu Asociaţia 
Promo-LEX în cadrul proiectului 
„Consolidarea societăţii civile din 
regiunea Transnistreană a Republi-
cii Moldova”, cu suportul financiar 
oferit de National Endowment for 
Democracy pentru judecători şi 
procurori în vederea identificării 
particularităţilor specifice de cer-
cetare a infracţiunilor în regiunea 
transnistreană. 

În cadrul seminarului, participanţii au avut posibilitatea 
de a lua cunoştinţă de precedente relevante ale CtEDO în 
materie de jurisdicţie pentru regiunea transnistreană, su-
biect abordat de Valeriu Cuşnir, profesor universitar, doc-
tor habilitat în drept, şi Tudor Osoianu, conferenţiar uni-
versitar, doctor în drept, cercetător superior la Institutul 
de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova.

Investigarea infracţiunilor comise în regiunea transnis-
treană implică particularităţi specifice acţiunilor repre-
zentanţilor aşa-ziselor organe de drept din regiunea 
dată. Despre aceasta, precum şi despre alte puncte de 
reper privind metodica efectuării urmării penale în cazul 

infracţiunilor comise în stînga Nistrului au relatat Ruslan 
Ojog, şef adjunct, Departamentul Urmărire Penală, MAI, 
Pavel Postică, jurist, Promo-LEX, Viorel Berliba, confe-
renţiar universitar, doctor în drept, cercetător ştiinţific-
coordonator.

Promo-LEX iniţiază litigii la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CtEDO), cu scopul de a apăra drepturile omului în 
regiunea transnistreană. Pînă în prezent, Promo-LEX a de-
pus 28 de cereri la CtEDO, dintre care 22 vizează regiunea 
transnistreană. Pe lîngă acţiunile juridice, Promo-LEX lu-
crează în strînsă colaborare cu familiile victimelor, oferind 
sprijin moral şi consiliere juridică.
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călcare, în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de legis-
laţia procesuală civilă. 

Vladimir Grosu, viceministrul Justiţiei, a pus în discuţie 
problemele care apar în legătură cu repararea prejudiciu-

lui cauzat prin încălcarea dreptului la un proces 
echitabil prin prisma prevederilor CEDO, precum 
şi a jurisprudenţei CtEDO. 

De asemenea, au fost analizate prevederile legis-
laţiei naţionale. Nina Cernat, vicepreşedinte, pre-
şedintele Colegiului de contencios administrativ, 
Curtea Supremă de Justiţie, Gheorghe Creţu, vi-
cepreşedinte, Curtea de Apel Chişinău, şi Domni-
ca Manole, judecător Curtea de Apel Chişinău, au 
analizat practica judiciară naţională pe cauzele pri-
vind constatarea încălcării dreptului la judecarea în 
termen rezonabil a cauzei. 

La Institutul Naţional al 
Justiţiei s-a desfăşurat 
seminarul „interpretarea 

şi aplicarea Legii nr.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 executarea 
în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti”, 
organizat de INJ pentru judecători şi procurori. 

Conform acestei legi, orice persoană fizică sau 
juridică, care consideră că i-a fost încălcat drep-
tul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau 
dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărîrii jude-
cătoreşti, poate adresa în instanţa de judecată o cerere 
de chemare în judecată privind constatarea unei astfel de 
încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin această în-

Institutul Naţional al Justiţiei, 
în parteneriat cu Centrul Inter-
naţional „La Strada”, a organizat 

pentru procurori seminarul „Abordarea interdisciplinară 
a cazurilor de exploatare sexuală comercială a copiilor” 
care a avut ca scop consolidarea capacităţilor de identifi-
care şi abordare a cazurilor de abuz şi exploatare sexuală 
comercială a copiilor. 

Fenomenul exploatării sexuale a copiilor este extrem de 
complex, iar formele lui sînt intercorelate. În cele mai mul-
te cazuri, turismul sexual cu implicarea copiilor este pro-
movat prin producerea imaginilor indecente pentru acos-
tarea on-line a copiilor în scopuri sexuale, care, la rîndul 

Interpretarea şi aplicarea legii nr. 87 din 21.04.2011

abordarea interdisciplinară a cazurilor 
de exploatare sexuală comercială a copiilor 

16.12.2011 lor, vor fi manipulaţi lor pentru recrutarea semenilor în 
acţiuni similare. Pe de altă parte, acest fenomen este unul 
latent, cauza acestuia fiind indicată, de către specialiştii în 
domeniu, vulnerabilitatea copiilor rezultată sub influenţa 
mai multor factori. Particularităţile psihologice de vîrstă 
şi specificul manifestării traumei la copil implică reticenţa 
manifestată de copilul-victimă în denunţarea abuzurilor, 
infractorii nefiind identificaţi şi pedepsiţi, ei rămînînd în 
continuare un pericol pentru mulţi copii. 

Urmărirea penală în investigarea acestor cauze este efici-
entă prin colaborarea organului de drept cu copilul care a 
suferit în urma exploatării sexuale. Solicitarea acestuia în 
audieri legale şi alte acţiuni prevăzute de procedura pena-

15.12.2011



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 INR .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

45

La Institutul Naţional al Justiţiei a 
fost organizată masa rotundă „Ba-
zele liderismului managerial”.  

Departamentul de Justiţie pentru procurori în Statele Uni-
te ale Americii a organizat un curs de instruire cu aceeaşi 
tematică care s-a desfăşurat la 16-23 octombrie în cadrul 
Centrului Naţional de Advocasy, Columbia, SC. Formatorii 
naţionali ai INJ – Gheorghe Creţu, preşedintele Consiliu-
lui INJ, Anastasia Pascari, directorul executiv al INJ, Iurie 
Garaba, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, 
Eduard Bulat, şef Secţie combaterea traficului de fiinţe 
umane, Procuratura Generală, Valentina Bradu, procuro-
rul raionului Dubăsari, Mircea Roşioru, şef Direcţie juridi-

bazele liderismului managerial

20.12.2011

lă poate supune copilul unor revictimizări şi/sau victimi-
zări secundare rezultate din trăirea repetată a experienţei 
negative, fapt care amplifică impactul stresului post-tra-
umatic. 

Formatorii seminarului – Veaceslav Didâc, director execu-
tiv adjunct al INJ, Viorel Ciobanu, procuror, Secţia comba-
tere şi prevenire a traficului de fiinţe umane, Procuratura 

Generală, şi Svetlana Chintea, psihopedagog, Ta-
tiana Buianina, psiholog, Natalia Bayram, avocat, 
Centrul Internaţional „La Strada”, – au relatat 
diverse subiecte relevante tematicii abordate. 
Participanţii au avut posibilitatea de a se famili-
ariza cu particularităţile fenomenului de exploa-
tare sexuală comercială a copiilor în Republica 
Moldova, cu standardele internaţionale privind 
protecţia copiilor – victime ale exploatării sexua-
le, condiţiile de audiere a copiilor, rolul procuro-
rului în asigurarea drepturilor copilului-victimă 
sau martor al exploatării sexuale comerciale. 

Din perspectiva particularităţilor şi necesităţilor 
imediate şi de durată a copilului cu statut de vic-

timă/martor a abuzului sexual comercial au fost abordate 
practici curente de audiere a copiilor abuzaţi sexual, au 
fost interpretate riscurile, responsabilităţile şi procedurile 
care trebuiesc respectate de către procurori în investiga-
rea acestor cauze.  Au fost analizate practici şi soluţii pen-
tru eficientizarea intervenţiilor interdisciplinare în cazuri 
de exploatare sexuală comercială a copiilor. 

că, Procuratura Generală, Viorel Morari, procuror adjunct 
al Procurorului Anticorupţie,  Elena Neaga, procuror ad-
junct al procurorului sect. Buiucani, şi Nicolae Geru, pro-
curorul sectorului Centru din Chişinău, au beneficiat de 
acest curs, ca, ulterior, să ofere din cunoştinţele obţinute 
şi procurorilor din ţara noastră.

Scopul mesei rotunde a fost evaluarea cunoştinţelor acu-
mulate în cadrul cursului în SUA, precum şi elaborarea, 
implementarea unui atelier de lucru pentru procurorii cu 
funcţii de conducere din Republica Moldova. 

Au fost propuse şi idei adiţionale pentru a extinde succesul 
programului şi asigurarea continuităţii acestuia în cadrul 
Procuraturii Generale şi al Institutului Naţional al Justiţiei. 
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Coordonat cu CSM şi PG

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului INJ

din 10 iunie 2011

PLAN
DE FORMARE CONTINUĂ 

semestrul II al  anului 2011,
modificat şi completat 

Chişinău, 2011

Nr. 
crt.

Perioada Denumirea activităţii
Categoria 

de participanţi

Numărul 
de parti-
cipanţi

Responsabil 
de detaşare/

delegare

Responsabil 
de organi-

zare

1. 7, 8 septembrie

Seminar „Legătura dintre 
criminalitatea cibernetică, 
crima organizată, infracţiunile 
economice şi alte categorii de 
infracţiuni”

Procurori
Judecători

20/20
PG

CSM
INJ

2.
12, 14, 16

septembrie
Seminar  „Investigarea crime-
lor cibernetice”

Procurori
Judecători

30/30
PG 

CSM
INJ
PG

3.

19-20 
septembrie

10-11 
octombrie

Seminar „Implementarea efici-
entă a Legii nr. 45 privind com-
baterea violenţei în familie”, 
„Combaterea traficului de fiinţe 
umane şi drepturile victimei”

Judecători
Procurori
Avocaţi

16/16/16
CSM,

PG

INJ,
Misiunea 

OSCE

4.

19-20 
septembrie 

Etapa I
3 octombrie

Etapa II
16 noiembrie

Etapa III

Seminar  „Probleme ce ţin de 
aplicarea Legii insolvabilităţii 
de către instanţele judecăto-
reşti”

Judecătorii Curţilor 
de Apel 54

CSM
CA

INJ

5.

22-23 
septembrie
7-8, 14-15 
noiembrie

Seminar „Utilizarea practică a 
hotărîrilor CEDO la nivel naţi-
onal”

Judecători
de la judecătorii 
şi Curţi de Apel

60 CSM
INJ

NORLAM

6.

26, 27, 30 
septembrie 
(Chişinău, 

Cahul, Bălţi)

Seminar  „Aplicarea şi inter-
pretarea Legii nr. 163 din 
22.07.2011”

Judecătorii de la circum-
scripţiile CA Chişinău, 

CA Bender, CA Comrat, 
CA Cahul, CA Bălţi

129 CSM
INJ 

CA Cahul
CA Bălţi

7.
27 

septembrie

Seminar „Procesul de întocmi-
re a referatului presentenţial 
de evaluare psihosocială şi 
evaluarea riscului“

Consilieri de 
probaţiune

25
MJ
DIP

INJ

8.
4, 5 

octombrie  

Seminar „Particularităţile 
urmăririi penale şi judecării 
cauzelor de infracţiuni contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei”

Procurori
Judecători

24/24
PG

CSM
INJ

9.
10, 11 

octombrie

Seminar „Infracţiuni săvîrşite 
de persoane cu funcţii de răs-
pundere”

Procurori
Judecători

24/24
PG

CSM
INJ
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Nr. 
crt.

Perioada Denumirea activităţii
Categoria 

de participanţi

Numărul 
de parti-
cipanţi

Responsabil 
de detaşare/

delegare

Responsabil 
de organi-

zare

10.
17 -18 

octombrie

Seminar de instruire în vede-
rea utilizării platformei e-le-
arning. 

Administratori 
Formatori INJ

15 INJ
INJ 
 IRZ

11.
17, 18 

octombrie

Seminar „Controlul de către 
procuror a legalităţii acţiunilor 
şi inacţiunilor organului de 
urmărire penală şi ale orga-
nului care exercită activitatea 
operativă de investigaţii”

Procurori 50 PG
INJ

12.
19-20 

octombrie

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

Judecători 
Procurori 
Avocaţi

7/7/7
CSM 
PG

INJ,
NORLAM

13.
20, 21 

octombrie
Seminar „Aspecte generale 
privind procedurile speciale”

Procurori
Judecători

24/24
CSM 
PG

INJ

14.

24, 26, 28 
octombrie

(Chişinău, Bălţi, 
Cahul)

Seminar „Prevenirea infracţi-
onalităţii: Bunele practici de 
interacţiune între judecători, 
procurori şi consilieri de pro-
baţiune”

Judecători
Procurori 

Consilieri de 
probaţiune

24/24/24
CSM
PG 
DIP

INJ
NORLAM

15.
26, 27, 28 
octombrie

Seminar „Jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului” 

Judecători
Procurori

36/36
CSM
PG

INJ

16.
27-28 

octombrie

Seminar „Tehnica relaţionării 
ca metodă juridică de lucru 
pentru întocmirea, ordonarea 
şi aprecierea complexă a acte-
lor în litigiile de drept civil”

Judecători 30-40 CSM
INJ
 IRZ 

17.
31

octombrie
1 noiembrie

Seminar „Asigurarea executării 
pedepselor nonprivative de 
libertate”

Consilieri probaţiune 50 DIP
INJ 

NORLAM 
(expert)

18.
1

 noiembrie

Conferinţă internaţională pen-
tru evaluarea reformelor  pri-
vind justiţia pentru copii

Repr. MJ, CSM, CSJ, PG, 
INJ, Cancelaria de Stat, 

CNAJGS, CNPDC, Consiliul 
de mediere, CpDOM, 
MF, ME, MAI, UAM, 

DPDC, Jud., Proc.,misiuni 
diplomatice, ONG 

internaţional şi naţional

75 MJ
MJ

UNICEF
INJ

19.
2, 3 

noiembrie 

Seminar „Unele particularităţi 
ale examinării litigiilor de 
muncă” 

Judecători 50
CSM INJ

20. 8, 9 noiembrie 
Seminar „Mijloacele de garan-
tare a executării obligaţiilor 
civile”

Judecători 50
CSM INJ

21.
11, 15 

noiembrie 
Seminar „Căile ordinare de 
atac pe cauzele civile”

Judecători de la CA
Procurori

24/24
CSM 
PG

INJ

22.
18, 23, 29 
noiembrie 

Seminar „Practica aplicării 
Codului contravenţional”

Judecători
Procurori

36/36 CSM INJ

23. 21 noiembrie  
Seminar „Contenciosul admi-
nistrativ”

Procurori
Judecători

6/18
PG

CSM
INJ

24.
22-23 

noiembrie
7-8 decembrie

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

Judecători 
Procurori 
Avocaţi

14/14/14
CSM 
PG

INJ
NORLAM
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Nr. 
crt.

Perioada Denumirea activităţii
Categoria 

de participanţi

Numărul 
de parti-
cipanţi

Responsabil 
de detaşare/

delegare

Responsabil 
de organi-

zare

25.
24-25 

noiembrie

Seminar „Utilizarea instrumen-
telor pentru asistenţă juridică 
reciprocă în materie penală”

Judecători
Procurori

12/12
CSM
PG

ERA 
Luxemburg

INJ

26. 25 noiembrie
Seminar „Practica aplicării 
legislaţiei fiscale şi vamale”

Judecători
Procurori

12/12
CSM
PG

INJ

27.
28 noiembrie-
2 decembrie

5-9 decembrie

Atelier de lucru pentru dezvol-
tarea abilităţilor profesionale 
„Cercetarea la faţa locului”

Procurori 10 PG
INJ

Ambasada 
SUA

28.
1-2 decembrie

Seminar „Metodologia întoc-
mirii actelor procesuale în 
procedura de urmărire penală. 
Solicitarea şi emiterea hotă-
rîrilor de aplicare a măsurilor 
preventive/arestul preventiv”

Judecători de instrucţie
Procurori

20/15
CSM
PG

INJ
IRZ

29. 5, 6 decembrie
Seminar „Unele particularităţi 
ale aplicării Legii cu privire la 
libertatea de exprimare”

Judecători 25 CSM

INJ
Centrul de 
Jurnalism 
Indepen-

dent

30. 9 decembrie
Seminar „Serviciile prestate de 
executorii judecătoreşti. Chel-
tuielile de executare”

Executori
judecătoreşti

60 UNEJ
INJ

UNEJ

31. 12 decembrie 
Seminar „Etica profesională şi 
obiectivitatea procurorului”

Procurori 20
PG INJ

NORLAM

32. 13 decembrie

Seminar „Obligaţiile pozitive 
şi negative ale statului în apă-
rarea drepturilor omului din 
regiunea transnistreană”

Judecători
Procurori 

10/11
CSM
PG

INJ
Promo-LEX

33. 15 decembrie

Seminar „Interpretarea şi 
aplicarea Legii Nr. 87 din 
21.04.2011 privind repararea 
de către stat a prejudiciului ca-
uzat prin încălcarea dreptului 
la judecarea în termen rezona-
bil a cauzei sau a dreptului la 
executarea în termen rezona-
bil a hotărîrilor judecătoreşti”

Judecători
Procurori

40/20 CSM INJ

34. 16 decembrie
Seminar „Abordarea interdisci-
plinară a cazurilor de exploatare 
sexuală comercială a copiilor”

Procurori 10 PG
INJ

La Strada

35. 16 decembrie

Seminar „Dificultăţi în aplica-
rea reglementărilor Codului 
de executare. Generalizarea 
practicii de lucru a Colegiu-
lui disciplinar a executorilor 
judecătoreşti”

Executori
judecătoreşti

60 UNEJ
INJ

UNEJ

36. 19 decembrie
Seminar „Căile de atac în pro-
cesul civil. Contestarea actelor 
executorului judecătoresc”

Executori
judecătoreşti

60 UNEJ
INJ

UNEJ

37. 20 decembrie
Şedinţa de planificare a Semi-
narului „Bazele liderismului 
managerial”

Procurori 10 PG
INJ

Ambasada 
SUA
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germane în acest domeniu. Acţiunile judecătorilor în cauze 
penale în Republica Moldova, efectuarea unei proceduri pe-
nale în Germania, metodele de constatare a circumstanţelor 
de fapt şi aprecierea probelor în procesul penal au fost cîteva 
dintre tematicile prezentate de Raisa Botezatu şi experţii ger-
mani Christian Shmitz-Justen, vicepreşedintele Tribunalului 
din Koln, şi Dirk Schreiner, judecător la Tribunalul din Koln. 
Au fost abordate bazele de decizie a judecătorilor în cazuri 
civile, precum şi ale procedurii penale ca atare. 

Participanţii au avut posibilitatea şi de a se include în acti-
vităţi practice, studii de caz, identificînd probleme, dar şi 
găsind soluţii la problemele cu care se confruntă în exer-
citarea activităţii.

La finele seminarului au fost înmînate certificate de parti-
cipare care atestă instruirea în acest domeniu. 

Este cel de-al doilea eveniment organizat în domeniul me-
todologiei relaţionării. La 27-28 octombrie 2011 pentru 
audienţii INJ şi judecători a fost organizat primul seminar 
în domeniul metodologiei relaţionării „Tehnica relaţionării 
ca metodă juridică de lucru pentru întocmirea, ordonarea 
şi aprecierea complexă a actelor în procesul civil”. 

Este tematica seminarului organi-
zat de Institutul Naţional al Justiţi-
ei în parteneriat cu Fundaţia Ger-

mană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundaţia 
IRZ) pentru audienţii INJ, candidaţi la funcţiile de judecă-
tor şi de procuror, judecători recent numiţi în funcţie. 

Relaţionarea determină legătura şi consecutivitatea între 
activităţile procesuale care se desfăşoară atît în faza de ur-
mărire penală, cît şi în faza de judecată. Tematica semina-
rului s-a axat pe o metodologie de prelucrare şi apreciere 
a probelor cauzelor penale. 

În cuvîntul de deschidere a evenimentului, Veaceslav Di-
dâc,  directorul executiv adjunct al INJ,  a adus sincere mul-
ţumiri Fundaţiei IRZ  pentru asistenţa şi suportul acordat 
în vederea organizării acestui şi altor cursuri de instruire. 
Dumnealui şi-a exprimat convingerea că, prin subiectele 
abordate, seminarul va contribui la însuşirea unor noi cu-
noştinţe în domeniul aprecierii probelor şi tehnicii relaţio-
nării în procedura penală, cunoştinţele acumulate urmînd 
a fi utile atît în activitatea judecătorului, cît şi în activitatea 
pe care urmează să o desfăşoare viitorii judecători şi pro-
curori după absolvirea Institutului.

Cu un cuvînt în faţa participanţilor au venit 
şi Frank Hupfeld, Fundaţia germană pentru 
Cooperare Juridică Internaţională, Carsten 
Wilms, şef adjunct al Misiunii, Ambasada 
Republicii Federale Germane în Republica 
Moldova, care au apreciat pozitiv organiza-
rea acestui seminar, tematica abordată fi-
ind una destul de actuală în contextul pro-
cesului de reformare a sectorului justiţiei 
în Republica Moldova. 

Subiectele abordate în cadrul seminarului 
au fost expuse atît prin prisma legislaţiei şi 
practicii naţionale, precum şi a experienţei 

aprecierea probelor şi metodologia relaţionării 
în procedura penală

09-10.01.2012
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INJ, Gheorghe Baciu, doctor habilitat, 
profesor universitar,  Ruslan Toma, 
procuror, Procuratura mun. Chişinău, 
Mihai Căpătici, procuror, Procuratura 
Generală, Tudor Popovici, judecător, 
Curtea Supremă de Justiţie. 

Alte seminare cu aceeaşi tematică se 
vor desfăşura pe parcursul semestru-
lui I al anului 2012.

Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei: 
calificarea, specificul urmăririi şi judecării cauzelor

09.02.2012 Este seminarul organizat de Insti-
tutul Naţional al Justiţiei pentru 
judecători şi procurori şi a avut ca 

obiectiv concretizarea particularităţilor specifice de cali-
ficare, urmărire şi judecarea infracţiunilor contra vieţii şi 
sănătăţii persoanei. 

Expertiza medico-legală a cadavrelor şi a persoanelor 
agresate, particularităţile cercetării infracţiunilor de 
omor, a celor de vătămare intenţionată gravă sau medie a 
integrităţii corporale au fost unele dintre subiectele abor-
date în cadrul seminarului de Vladimir Holban, procuror 
detaşat, Procuratura Generală, şef Secţie instruire iniţială, 

INJ a organizat pentru jude-
cători şi procurori seminarul 
cu genericul „Individualiza-

rea pedepselor”. Pornind de la principiul individualizării 
pedepsei penale, fiecărei persoane, recunoscute vino-
vate de săvărşirea unei infracţiuni, i se aplică o pedeap-
să echitabilă în limitele fixate şi în strictă conformitate 
cu normele legale naţionale. Calificarea corectă a fap-
tei, gravitatea infracţiunii săvîrşite, motivul acesteia, 
personalitatea celui vinovat, circumstanţele cauzei care 
atenuează ori agravează răspunderea, influenţa pedep-
sei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, 
precum şi condiţiile de viaţă ale familiei acestuia sînt 
criterii prevăzute de lege de care judecătorii şi procu-
rorii trebuie să ţină cont la stabilirea pedepsei şi, res-
pectiv, la determinarea măsurii concrete de pedeapsă 
fiecărui vinovat. 

Instruirea judecătorilor şi procurorilor 
în domeniul individualizării pedepsei penale

21.02, 12.03.2012

Criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, 
precum şi aplicarea ei în situaţii speciale au fost unele 
dintre subiectele abordate în cadrul seminarului în scopul 
identificării situaţiilor dificile pe care le întîmpină partici-
panţii în exercitarea activităţii. 
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Una dintre activităţile planificate în cadrul seminarului a 
vizat şi soluţionarea în grupuri a unor cazuri practice. 

Moderatorii seminarului, Vladimir Hol-
ban, procuror detaşat, şef Secţie instruire 
iniţială, INJ, Constantin Gurschi, judecă-
tor, şi Raisa Botezatu, ex-judecător, Curtea 
Supremă de Justiţie, au relatat diverse 
subiecte relevante tematicii abordate. 

Au fost analizate aspectele teoretice şi prac-
tice referitoare la individualizarea pedepsei 
penale, aplicarea acesteia în cazul încheie-
rii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, 
pentru infracţiunea neconsumată, pentru 
recidiva de infracţiuni, pentru participaţie, 
în cazul unui concurs de infracţiuni, cumu-
lului de sentinţe, executării hotărîrii unui 
stat străin, precum şi aplicarea pedepsei mai blînde decît 
cea prevăzută de lege.   

S-a desfăşurat 
atelierul de lu-
cru în domeniul 

traficului de fiinţe umane organizat de INJ 
în colaborare cu Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie (OIM) şi Procuratura Gene-
rală cu participarea  procurorilor speciali-
zaţi în investigarea cauzelor respective. 

Evenimentul a avut ca scop obţinerea abi-
lităţilor de aplicare a legislaţiei naţionale 
şi internaţionale în materie de prevenire şi 
combatere a acestei infracţiuni.  

Activitatea procurorilor în domeniul condu-
cerii şi exercitării urmăririi penale, precum şi reprezentării 
învinuirii în instanţele de judecată pe cauzele de trafic de 
fiinţe umane indică o sferă largă de aplicabilitate în practi-
că a prevederilor legale. 

Albert Moskowitz, procuror, consilier juridic, OIM, a rela-
tat despre elementele specifice traficului de fiinţe uma-
ne, dat fiind faptul că elementul de implicare a victimelor 
în activitatea de prestare a serviciilor sexuale tangenţia-
ză cu scopul altor infracţiuni. Reieşiind din multitudinea 
prevederilor reglementate în acest sens, subiectul a fost 
analizat prin prisma unor aspecte privind incriminarea 
infracţiunilor de proxenitism şi a muncii forţate. Cu toate 
că aceste dispoziţii folosesc adeseori noţiuni asemănă-
toare, ele prevăd deosebiri care diferenţiază normele şi 

Instruirea procurorilor specializaţi 
în investigarea traficului de fiinţe umane

21-22.02.2012

determină încadrarea juridică diferită a fiecărei infracţi-
uni în parte. 

Disponibilitatea victimei de a coopera cu organele de drept 
este importantă în investigarea acestor cauze. Teama de vio-
lenţă, neîncrederea, schimbarea sau retragerea declaraţiilor 
de către victimă, precum şi refuzul acesteia de a se prezenta 
în instanţa de judecată sînt printre principalele cauze care 
împiedică asigurarea unei cooperări trainice cu organele de 
drept. În acest context, participanţii au venit şi cu propuneri 
pentru o eventuală strategie în vederea minimalizării riscului 
de manipulare şi de intimidare a victimei de către traficant.  

Starea de vulnerabilitate a victimei traficului de fiinţe uma-
ne a fost un alt subiect pus în discuţie. Eduard Bulat, şef 
secţie, Viorel Ciobanu,  şef adjunct, Secţia prevenire şi com-
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Seminarul a fost organizat de 
Institutul Naţional al Justiţiei 
pentru judecători şi procurori 

şi a avut ca scop dezbaterea aspectelor teoretice şi prac-
tice în domeniul nulităţii actelor juridice civile, ţinîndu-se 
cont de dificultăţile şi neclarităţile care apar la examinarea 
acestor litigii. 

Încheierea actului juridic cu respectarea condiţiilor de 
valabilitate şi a prevederilor legale constituie o premisă 
a stabilităţii şi siguranţei circuitului civil. Există cazuri cînd 
actele juridice sînt încheiate cu încălcarea regulilor pre-
văzute de lege, iar în această situaţie intervine nulitatea, 
ca sancţiune prevăzută de Codul civil,  aplicată în cazul în 
care la încheierea actului juridic civil nu se respectă condi-
ţiile de valabilitate, fiind o acţiune de restabilire a situaţiei 
juridice a părţilor şi a terţilor existentă la momentul înche-
ierii actului juridic.

batere a traficului de fiinţe umane, Procu-
ratura Generală au relatat despre semnele 
care definesc această situaţie, precum şi 
despre condiţiile de vulnerabilitate. 

În vederea aprofundării cunoştinţelor par-
ticipanţilor în domeniu, au fost utilizate 
tehnici de formare în grup, brainstorming, 
discuţii însoţite de concluzii şi recoman-
dări din partea grupurilor, precum şi de 
studierea unor cazuri menite să ilustreze 
soluţionarea în practică a problemelor 
existente. 

Instruirea judecătorilor şi procurorilor în domeniul nulităţii 
actelor juridice: aspecte teoretice şi practice

29.02.2012 O problemă cu care se confruntă instanţele de judecată 
apare atunci cînd ele trebuie să distingă teoretic nulitatea 
relativă şi nulitatea absolută, care, reieşind din practica 
aplicării, se deosebesc minuţios. 

Despre unele consideraţii privind nulitatea actului juri-
dic, delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil, 
regimul juridic al nulităţii, aspectele teoretico-practice în 
cauzele de nulitate absolută şi relativă, precum şi modali-
tăţile procedurale de invocare a nulităţii au fost subiecte 
abordate în cadrul seminarului de către Valentin Barba, 
judecător, Curtea Supremă de Justiţie, şi Ion Creţu, lector 
universitar, USM.  

Tot atunci, s-au discutat şi unele cauze privind nulitatea 
actului juridic încheiat prin dol sau violenţă. Deseori, în-
cheierea unui act juridic este determinată de compor-
tamentul viclean al uneia dintre părţi. În temeiul preve-
derilor Codului civil, instanţa de judecată poate declara 
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persoane, dar şi oportunitatea echipei multidisciplinare în 
tratarea fenomenului de violenţă în familie.

Judecarea cazurilor de violenţă în familie constituie o 
categorie de cauze complexă. Cu referire la acest su-
biect, Viorica Puica, şefa Direcţiei instruire şi cercetare, 
INJ, a relatat participanţilor despre problemele ce apar 
la judecarea acestor categorii de cauze, făcînd referi-
re la jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile 

avînd un impact asupra părţilor care au în-
cheiat actul juridic. 

La finele seminarului au fost înmînate cer-
tificate de participare care atestă instruirea 
în domeniu. 

Violenţa în familie: aplicarea legislaţiei

01-02.03.2012

nulitatea actelor juridice încheiate prin dol şi 
prin violenţă, iar conform prevederilor Hotă-
rîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie, soluţi-
onarea acestor litigii civile nu este condiţiona-
tă de o acţiune penală. 

Au fost analizate efectele nulităţii. Ele sînt con-
secinţe juridice ale aplicării sancţiunii nulităţii 
a actului juridic încheiat cu încălcarea condiţii-
lor de valabilitate stabilite de lege sau de părţi, 

La Institutul Naţional al Justi-
ţiei s-a desfăşurat seminarul 
„Aplicarea legislaţiei în cauze-

le de violenţă în familie”, organizat de INJ pentru judecă-
tori şi procurori. Necesitatea instruirii în acest domeniu se 
datorează procedurii complexe de înaintare şi examinare 
a acestor cauze. Legea cu privire la prevenirea şi comba-
terea violenţei în familie, deşi conţine prevederi specifice, 
totuşi necesită o interpretare a acestora. 

În cadrul seminarului, participanţilor li s-a oferit posibili-
tatea de a lua cunoştinţe referitor la esenţa conceptului 
de traumă şi problemele violenţei în familie. Subiectul a 
fost expus de Lidia Gorceag, psiholog la Centrul de Pro-
tecţie şi Asistenţă, Chişinău. În acest context, au fost puse 
în discuţie: 

• comportamentul victim şi provocator;

• necesităţile victimei violenţei în familie;

• scopul şi urmările violenţei; 

• portretul femeii abuzate şi strategia de reabilitare.

A fost expus şi Sistemul Naţional de Referire pentru pro-
tecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de 
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Certificatele înmînate la finele seminarului atestă instrui-
rea participanţilor în aceste domenii. 

Dezvoltarea pe scară largă a 
tehnologiilor informaţionale 
reprezintă o cauză a comite-

rii infracţiunilor informatice. Pe lîngă beneficiile pe care 
le aduce, internetul reprezintă, în acelaşi timp, un mediu 
favorabil pentru infractori. Acţiuni de fraudă on-line, fra-
udă de vînzare cu amănuntul on-line, frauda prin carduri 
de debit/credit, furturile de identitate, loteriile internaţi-
onale, falsificarea serviciilor de tip escrow, phishing-ul şi 
altele sînt tipuri de fraude săvîrşite prin intermediul calcu-
latorului avînd la bază componentele internetului: e-mail, 
forumuri de discuţii, canale de chat sau site-uri web.

criminalitatea cibernetică: tendinţe, instrumente de investigare

12-15.03.2012

Despre aceasta şi alte apecte relevante în domeniu au 
vorbit experţii americani în cadrul seminarului „Bazele 
investigării infracţiunilor cibernetice”, organizat de INJ în 
colaborare cu Ambasada SUA în Republica Moldova pen-
tru procurori şi ofiţeri de urmărire penală.

Existenţa pericolului social din partea unor fapte de natu-
ră informatică atrag incriminarea legală a acestora atît în 
Republica Moldova, cît şi în numeroase state ale lumii. 

O serie de infracţiuni prevăzute de legea penală naţională 
şi internaţională prezintă anumite particularităţi ce permit 
încadrarea juridică a unei faptei concrete în acest dome-
niu, dar şi tragerea la răspundere penală pentru săvîrşirea 
unor asemenea infracţiuni.

Omului cu privire la violen-
ţa în familie.

Rolul procurorului în inves-
tigarea cazurilor de violenţă 
în familie este unul semnifi-
cativ. Despre aceasta şi alte 
aspecte procesuale penale 
a relatat  Mariana GORNEA, 
procuror, şef adjunct al Sec-
ţiei minori şi protecţia drep-
turilor omului, Procuratura 
Generală.

În vederea aprofundării 
cunoştinţelor în domeniu, 
participanţii au fost implicaţi în soluţionarea mai multor 
studii de caz.
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internet şi explicarea tehnicilor 
de investigare a infracţiunilor ci-
bernetice. 

De asemenea, au fost prezentate 
cazuri practice menite să apro-
fundeze cunoştinţele participan-
ţilor în domeniu. 

La finele seminarului au fost în-
mînate certificate de participare. 

În cadrul seminarului, participanţii au avut posibilitatea 
de a se familiariza cu noi tehnici de depistare şi investigare 
a respectivelor categorii de infracţiuni. 

Agenţii Biroului General de Investigaţii din Statele Unite 
ale Americii (FBI) – Ryan Facfarlane, Emily Jason, Bolin 
Odom şi Adam Malone – au relatat subiecte relevante 
tematicii abordate,  prezentînd practici utile în vederea 
depistării infracţiunilor cibernetice, identificarea ame-
ninţărilor comune prezentate de către infractorii ciber-
netici pe internet, explicarea modului în care infractorii 
operează şi exploatează acest sistem, precum şi identi-
ficarea indicatorilor comuni de activităţi frauduloase pe 

bazele liderismului şi managementului

15-16, 29-30.03.2012 Pe lîngă atribuţiile pe care 
trebuie să le respecte, ac-
tivitatea unui procuror-şef 

presupune şi un  management eficient, o sarcină care 
trebuie respectată conştient, astfel încît, în calitate de li-
der, să dezvolte şi să susţină la locul de muncă un climat 
care promovează consolidarea motivării 
personalului, să stabilească direcţia şi 
contextul activităţii ce va fi desfăşurată 
de către alte persoane, precum şi să spo-
rească productivitatea muncii din partea 
celor pe care îi are în subordonare.

Institutul Naţional al Justiţiei a organizat, 
în parteneriat cu Ambasada SUA în Repu-
blica Moldova şi Procuratura Generală, 
pentru procurorii cu funcţii de conducere 
seminarul „Bazele liderismului manageri-
al”, lucrările căruia s-au desfăşurat la Va-
dul lui Vodă, mun. Chişinău.  

Cursul de instruire este unul pilot pentru Republica Mol-
dova, identic cu cel organizat de Departamentul de Justiţie 
pentru procurori în Statele Unite ale Americii. Formatorii 
naţionali ai Institutului Naţional al Justiţiei – Gheorghe 
Creţu, preşedintele Consiliului INJ, Anastasia Pascari, di-
rectorul executiv al INJ, Iurie Garaba, preşedintele Consi-
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liului Superior al Procurorilor, Eduard Bulat, şef 
Secţie combaterea traficului de fiinţe umane, 
Procuratura Generală, Valentina Bradu, procu-
rorul raionului Dubăsari, Mircea Roşioru, şef 
Direcţie juridică, Procuratura Generală, Viorel 
Morari, procuror adjunct al procurorului Antico-
rupţie,  Elena Neaga, procuror adjunct al procu-
rorului sect. Buiucani,  Nicolae Geru, procurorul 
sectorului Centru – au beneficiat de acest curs, 
ca, ulterior, să ofere din cunoştinţele obţinute şi 
procurorilor din ţara noastră.

Instruirea în acest domeniu integrează principii relevante 
de liderism, o abordare practică a problemelor reale cu 
care se confruntă procurorii cu funcţii de conducere în ve-
derea stabilirii relaţiilor, înţelegerea practicilor de liderism 
şi management pentru realizarea eficienţei individuale şi 
organizaţionale, precum şi clarificarea responsabilităţilor 
în exercitarea activităţii. 

 „Instruirea în domeniul liderismului managerial nu oferă 
soluţii pentru fiecare problemă cu care ne confruntăm zi 
de zi, dar oferă cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru a 
găsi răspunsurile la provocările de liderism. Promovarea 
iniţiativei şi a capacităţilor de a atrage după sine alte per-
soane pentru obţinerea unor rezultate dorite sînt calităţi 
ale procurorilor pe care şi le-ar dori orice conducător”, a 
menţionat în cuvîntul de salut Iurie Garaba. „Acest curs 
oferă posibilitatea de a cunoaşte şi de a studia mecanisme 
care permit educarea unor astfel de conducători, inclu-
siv procurori care conduc urmărirea penală”, a specificat 
dumnealui. 

Recunoaşterea tipului de personalitate, de comportament 
a acesteia, moduri de gestionare a conflictelor în cadrul 
unui colectiv, comunicarea eficientă cu ascultare activă, 
perspectivele şi adaptarea unei poziţii, completarea unui 
plan individual de dezvoltare a abilităţilor de lider, oferi-
rea unui feedback pentru procurori privind cazurile şi per-

formanţele lor au fost obiectivele acestui curs 
de instruire. 

 „Necesităţile sînt aceleaşi pe care le au procuro-
rii din SUA. Ne confruntăm cu multe infracţiuni, 
avem întotdeauna prea puţine resurse pentru a 
face faţă şi foarte puţin timp pentru a ne efectua 
sarcinile mai bine. Ce putem face? Putem doar 
să utilizăm cît mai optim sursele pe care le avem 
la dispoziţie, fie că sînt financiare, materiale sau 

de altă natură. Sîntem, practic, cei care trebuie să gestio-
năm aceste resurse. Oamenii, subalternii, procurorii sînt 
sursa noastră principală, cei care se află în subordinea 
dumneavoastră în fiecare zi”, a afirmat Robert Stroester, 
procuror adjunct al Districtului de vest al Statului Oklaho-
ma, SUA. 

În cadrul cursului de instruire, participanţii au avut posibi-
litatea de a-şi consolida cunoştinţele privind tehnicile de 
management şi practici selectate pentru aplicarea stiluri-
lor de conducere, astfel încît să asigure un management 
eficient. 

Principiile şi abilităţile de comunicare, conceptul de li-
derism, rolul liderului în activitatea de conducere, sarci-
nile liderismului managerial au fost expuse în sesiunea 
introductivă a trainingului de către Eduard Bulat. „Avem 
careva neajunsuri pe care trebuie să le perfecţionăm în 
timp, cerinţe şi standarde pe care trebuie să le respecte 
un procuror. Procurorul-şef trebuie să depună la maxim 
eforturi pentru a avea o comunicare la toate nivelele, atît 
pe orizontală, cît şi pe verticală, pentru a-şi stabili relaţii, 
a-şi confirma autoritatea, a-şi promova ideile”, a accentu-
at dumnealui.  

A fost analizat şi managementul schimbării ca parte inte-
grantă a managementului organizaţional – subiect abor-
dat de Valentina Bradu. Dimensiunile schimbării,  cultura 
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alte necesităţi de motivare şi comportament au fost abor-
date în cadrul trainingului de Mircea Roşioru. 

Metoda practică abordată de moderatorii trainingului a 
sporit eficacitatea însuşirii unor noi cunoştinţe în dome-
niu. Participanţii au avut ocazia de a se expune asupra 
problemelor cu care se confruntă în activitatea manage-
rială, de a veni cu propuneri pentru rezolvarea acestora, 
dar şi asupra dificultăţilor pe care le întîmpină la perfecţi-
onarea activităţii de lider. 

organizaţională şi rezistenţa la schimbare, precum şi me-
todele de abordare a schimbării într-un colectiv au fost 
aduse la cunoştinţa participanţilor în vederea identificării 
unui model de conducere eficient, înlăturarea probleme-
lor majore care împiedică schimbarea organizaţională. 

Participanţii nu au ezitat să-şi împărtăşească opiniile. 

„Important este ca noi să fim gata pentru schimbare. Fie-
care este o individualitate, dar toţi trebuie să contribuim 
la realizarea obiectivului comun”, a afirmat Ion Oborocea-
nu, procurorul raionului Căuşeni.    

„Orice schimbare spre mai bine are nevoie de timp, timp 
care va demonstra cît a fost ea de oportună şi cît de efi-
cientă”,  a menţionat Eugen Jomir, procurorul sectorului 
Rîşcani.  

Pe lîngă structurarea mediului de activitate, înţelegerea 
necesităţilor oamenilor stă la baza calităţii de manager 
a unui procuror. Motivarea angajaţilor de a-şi exercita cu 
satisfacţie şi responsabilitate atribuţiile la locul de mun-
că trebuie să fie o calitate pentru un lider, ceea ce oferă 
un sentiment de realizare, recunoaştere pentru realizările 
profesionale şi asigură dezvoltarea profesională. Aceste şi 

La Institutul Naţional al 
Justiţiei s-a desfăşurat se-
minarul „Examinarea litigi-

ilor privind protecţia drepturilor de proprietate intelec-
tuală”, cu referire la aspectele procedurale în materie 
civilă şi penală.  

Evenimentul a fost organizat de INJ, în colaborare cu 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Inte-
lectuală în Republica Moldova (AGEPI), 
în cadrul Programului Twinning „Suport 
pentru implementarea şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectua-
lă în Republica Moldova”, finanţat de 
Uniunea Europeană şi implementat de 
către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci din România. 

Instruirea judecătorilor şi procurorilor 
în domeniul protecţiei drepturilor de 
proprietate intelectuală în Republica 
Moldova se încadrează în Componenta 
2 a Proiectului şi este direcţionată spre 

Instruirea judecătorilor şi procurorilor 
în domeniul examinării litigiilor de proprietate intelectuală

20-21, 22-22.03.2012 armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu normele 
şi standardele Uniunii Europene. 

Anastasia Pascari, directorul executiv al Institutului Naţio-
nal al Justiţiei, a subliniat că noile relaţii social-economice 
care s-au dezvoltat pe parcursul mai multor ani, inclusiv în 
domeniul bunurilor intelectuale, au stat la baza formării 
unei noi ramuri de drept – dreptul proprietăţii intelectua-
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le. Astfel, aceste relaţii social-economice au avut un impact 
pozitiv asupra dezvoltării atît a dreptului european, cît şi a 
dreptului naţional în domeniu. Dat fiind faptul că apar une-
le probleme privind punerea în aplicare a legislaţiei naţi-
onale şi internaţionale, în cadrul seminarelor s-a discutat 
despre prevederile convenţiilor, acordurilor internaţionale 
şi directivelor Uniunii Europene, precum şi despre preve-
derile naţionale. S-a vorbit despre prevederile care regle-
mentează acest domeniu. Anastasia Pascari a conchis că 
lucrările seminarelor vor ajuta la examinarea mai corectă 
a litigiilor în cauză.

Organizarea seminarului se identifică ca un mijloc de rea-
lizare a obiectivului general al Proiectului, în cadrul căruia 
experţi din statele membre ale Uniunii Europene şi-au îm-
părtăşit experienţa ce ţine de aplicarea legislaţiei în do-
meniul proprietăţii intelectuale. 

 „Seminarul, planificat ca unul important pentru ţara noas-
tră, este organizat pentru sistemul judecătoresc din Repu-
blica Moldova…Proiectul a reuşit să aducă un şir de benefi-
cii pentru sistemul de proprietate intelectuală şi sperăm că, 
cu trecerea timpului, ele vor fi mai evidente”, a menţionat 
Ion Ţigănaş, vicedirectorul general AGEPI. 

În cadrul seminarului, a fost analizată legislaţia Uniunii 
Europene privind protecţia şi asigurarea res-
pectării drepturilor proprietăţii intelectuale. 

Jens Feilberg, judecător, fost preşedinte al 
Curţii Comerciale şi Maritime din Copenhaga, 
Regatul Danemarcei, şi Monica Pop, procuror-
şef, Serviciul pentru coordonarea activităţii 
Ministerului Public în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală din România, au rela-
tat subiecte relevante tematicii abordate.  

Au fost puse în discuţie prevederile legislaţi-
ei comunitare în materie civilă vizînd protec-
ţia drepturilor de proprietate intelectuală, 
evaluarea unicităţii şi similarităţii mărcilor, 
regulile privind asigurarea drepturilor apli-

cate pentru evitarea de obstacole în comerţul 
legitim şi protecţia acestora contra folosirii lor 
abuzive, măsurile şi procedurile care vizează 
respectarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală, precum şi căile de atac în materie 
civilă.

În prezent, pirateria şi contrafacerea sînt feno-
mene care iau amploare – modalităţi de extin-
dere ilegală a comerţului fără consimţămîntul 
titularilor de drepturi, a operelor sau a produ-
selor purtătoare de drepturi conexe. 

Impactul infracţiunilor în domeniul proprie-
tăţii intelectuale asupra societăţii, acţiunile operative şi 
bunele practici de colaborare cu poliţia, serviciul vamal 
şi titularii de drepturi, metodele de investigare a cauzelor 
penale în domeniu, aprecierea probelor în materie pena-
lă prin prisma jurisprudenţei Uniunii Europene – toate au 
fost analizate şi puse în discuţie în cadrul seminarului prin 
prisma legislaţiei internaţionale privind infracţiunile în do-
meniul proprietăţii intelectuale.  

Participanţii la seminar au avut posibilitatea de a lua cu-
noştinţă şi de aspectele practice naţionale în domeniu. 
Vera Maciskaia şi Tudor Popovici, judecători, Curtea Su-
premă de Justiţie, au analizat aplicarea legislaţiei naţio-
nale la examinarea cauzelor civile şi penale în domeniul 
drepturilor protecţiei intelectuale, precum şi investigarea 
acestor cauze. 

Republica Moldova este membră a 24 de convenţii inter-
naţionale în acest domeniu. Actele normative adoptate 
denotă o practică naţională dezvoltată la capitolul dat, ne-
cesară a fi ajustată la standardele europene. 

Proiectul Twinning este al doilea pentru Republica Mol-
dova, a demarat în anul 2011 şi urmează a fi finalizat în 
aprilie curent. 
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Aceasta a fost tematica semi-
narului organizat de Institutul 
Naţional al Justiţiei în colaborare 

cu Academia de Drept European Trier (ERA), cu sprijinul 
financiar al Guvernului Marelui Ducat de Luxemburg la 27-
28 octombrie. 

Luînd în considerare intensificarea 
utilizării echipelor comune de an-
chetă ca o alternativă la formele 
tradiţionale de asistenţă judiciară, 
organizarea unui asemenea semi-
nar are drept scop aprofundarea 
cunoştinţelor participanţilor în do-
meniul utilizării şi aplicării normelor 
de drept internaţional în materia 
confiscării produsului infracţiunii, 
recuperării de bunuri, precum şi 
funcţionarea echipelor comune de 
anchetă. 

Reglementate de Convenţia ONU împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate (UNCOC), echipele comune de 
anchetă au fost prevăzute în toate convenţiile de coope-
rare în materie penală, adoptate la nivelul Uniunii Euro-
pene şi Consiliului Europei, precum Convenţia Uniunii Eu-
ropene de asistenţă judiciară, al II-lea Protocol adiţional 
al Convenţiei de asistenţă judiciară în materie penală, 
Convenţia ONU împotriva corupţiei. 

Cooperarea internaţională în vederea confiscării produse-
lor infracţiunii şi a recuperării de bunuri necesită o mai 
mare eficienţă, avînd în vedere diversificarea activităţilor 
şi creşterea oportunităţilor pentru grupările de criminali-
tate organizată. 

FORMARE FORMATORI

utilizarea instrumentelor 
pentru asistență judiciară reciprocă în materie penală

27-28.10.11 În cadrul seminarului, experţi implicaţi în asistenţa judi-
ciară au împărtăşit participanţilor cunoştinţele acumula-
te, abordînd subiecte relevante. Moderatorii seminaru-
lui – Corina Badea, director de curs, Academia de Drept 
Europeană (ERA), Trier, Judy Nagy, PhD, asistent univer-
sitar, Colegiul Naţional maghiar de Poliţie, Budapesta, La-

ura Ceh, procuror-şef, Biroul de cooperare, reprezentare 
şi asistenţă judiciară internaţională, Structura centrală a 
Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate 
organizată şi terorism, Bucureşti, Stefano Betti, specia-
list în prevenirea criminalităţii şi justiţie penală, Direcţia 
infracţiuni economice şi corupţie, Veronic Wright, speci-
alist în prevenirea criminalităţii şi justiţie penală, Direcţia 
criminalitate organizată şi trafic ilicit, Diviza tratate 
internaţionale, Biroul Naţiunilor Unite de luptă împotriva 
drogurilor şi a criminalităţii, Viena – au relatat subiecte 
atît prin prisma aspectelor teoretice, cît şi a celor practice 
de implementare în cazul creării şi activităţii unei echipe 
comune de anchetă. 

Standardele internaţionale în mate-
rie de confiscare a produsului infrac-
ţiunii, cooperarea internaţională în 
scopul confiscării, aspectele privind 
cooperarea judiciară internaţională 
în vederea confiscării în cazurile de 
criminalitate organizată, precum şi 
standardele internaţionale privind 
utilizarea echipelor comune de an-
chetă au fost unele dintre subiectele 
prezentate participanţilor de către 
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Agenda a însumat subiecte importante în 
tematica abordată. Moderatorii semina-
rului, Ivana Dufkova şi Viorica Puica, au 
pus în discuţie aspecte relevante dome-
niului.  Prin prisma experienţei Cehiei, a 
fost analizată metoda de indentificare a 
cazurilor de violenţă în familie, precum 
şi ordonanţa de protecţie ca măsură de 
prevenţie a violenţei. De asemenea, au 
fost puse în discuţie şi modalităţile de îm-
bunătăţire a aplicării ordonanţei de pro-
tecţie în Republica Moldova. 

Este tematica seminarului orga-
nizat pentru formatori de către 
Institutul Naţional al Justiţiei, în 

colaborare cu Misiunea OSCE în Republica Moldova.

Participanţii la seminar au fost salutaţi de Viorica Puica, 
şefa Direcţiei instruire şi cercetare, INJ, judecător detaşat,  
Eugenia Benigni, consilier superior antitrafic şi gender, Mi-
siunea OSCE în Moldova, Ivana Dufkova, expert internaţi-
onal, Republica Cehă, care au apreciat pozitiv organizarea 
acestui eveniment. 

bunele practici în implementarea eficientă 
a ordonanţei de protecţie în republica Moldova

12-13.12.2011

moderatorii seminarului. De asemenea, dumnealor s-au 
pronunţat şi asupra unor perspective în acest domeniu 
pentru judecătorii din Republica Moldova, menţionînd 
stadiul implementării instrumentelor internaţionale şi 
practica judiciară relevantă. 

La finele seminarului au fost înmînate 
certificate de participare. 
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Cercetarea locului faptei reprezintă o acţiune din ca-
drul anchetei, prevăzută prin lege, efectuată de ur-
genţă de către o echipă condusă de ofiţerul de urmă-
rire penală sau procuror, din care adesea face parte 
şi un specialist din ramura medicinii. Mai frecvent, 
medicul este solicitat pentru examinarea cadavrului 
la faţa locului sau a persoanelor în viaţă, dar poate 
participa şi în cazurile de reconstituire a faptei, la in-
terogatoriu, la percheziţie sau prelevarea mostrelor 
(sînge, fire de păr etc.) pentru cercetarea comparativă 
a acestor probe etc.

Locul faptei este un sector de teren sau încăpere 
în limitele cărora s-a produs infracţiunea sau alt 
eveniment cu caracter penal (omucidere, jaf, viol, 
sinucidere, accident rutier etc.). Locul unde a fost 
descoperit cadavrul unei persoane este considerat 
drept locul faptei. Examenul minuţios şi corect în-
făptuit la locul faptei, folosirea tuturor posibilită-
ţilor aflate în dotare şi conlucrarea benefică dintre 
membrii echipei pot prezenta valoroase informaţii, 
folosite cu succes în cadrul urmăririi operative. Pen-
tru aceasta, cercetarea trebuie efectuată în cel mai 
scurt timp după eveniment, întrucît aspectele de la 
locul faptei – urmele şi probele respective – se pot 
modifica, altera sau dispar. Acestea se datorează 
schimbării factorilor de mediu (umezeală, tempe-
ratura ridicată sau scăzută etc.), cauzelor naturale 
(vînt, ploaie, zăpadă) şi implicaţia sau neimplicaţia 
omului (acţiunile unor persoane interesate, necu-
noaştere sau neatenţie). 

La cercetarea urmelor de orice origine se va avea în 
vedere că infractorul sau altă persoană interesată va 

DOCTRINAcerinţele şi specificul 
cercetării cadavrului 
la faţa locului  

Gheorghe Baciu, 
doctor habilitat în medicină,
profesor universitar, 
formator al INJ

The paper presents a synthesis of specifics 
and requirements of the on-site research 
of the cadaver, process stipulated by the 
Code of Criminal Procedure and Criminal 
Code of the Republic of Moldova. The con-
tent has informational and methodologi-
cal character. It will facilitate meeting the 
service obligations of the prosecution re-
presentatives and will provide additional 
information for students of National Insti-
tute of Justice.

urmări ca, pînă la sosirea echipei de intervenţie, să ni-
micească o parte de urme care pot fi uşor vizualizate. 
Pentru a împiedica ştergerea lor, se va evita ca obiec-
tele de potenţial corp delict să fie curăţate (spălate).

În practica organelor de urmărire penală prelimi-
nară se înregistrează numeroase situaţii neordinare 
şi explicabile, cînd obiectele, urmele, particulele de 
origine biologică se examinează la faţa locului fără 
participarea specialiştilor din domeniul medicinii. 
De exemplu, cadavrele unor persoane fără semne de 
acţiuni violente, urmele de sînge sau de altă natură 
care, ocazional, apar în vizorul organelor de drept în 
timpul percheziţiei sau al altor acţiuni, se examinea-
ză în lipsa specialistului sau a medicului legist, par-
ticiparea ultimului iniţial nefiind programată. Astfel 
de cazuri pot fi înregistrate şi în alte circumstanţe. 
Mai frecvent ele se întîmplă în cadrul cercetărilor 
operative, cînd ofiţerul de urmărire penală sau pro-
curorul este nevoit să se bazeze doar pe propriile sale 
cunoştinţe în domeniul medicinii legale. 

În situaţiile menţionate, colaboratorii organelor de 
drept trebuie se respecte cîteva recomandări care ar 
facilita realizarea scopurilor:

• a amîna, după posibilitate, lucrul cu obiecte-
le (urmele, probele) respective pînă la sosirea 
medicului legist;

• a fixa, cît mai adecvat şi corect, starea reală a 
obiectului de origine biologică cu folosirea la 
maximum a metodelor tehnice de cercetare;

• a ridica, foarte atent, obiectele (urmele etc.) ex-
cluzînd acţiunea factorilor distrugători asupra 
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acestora şi neadmiterea modificărilor care ar 
face imposibile cercetările ulterioare;

• a ţine cont de faptul că unele obiecte (substan-
ţe pulverizate sau lichide) pot prezenta pericol 
pentru viaţă; 

• a păstra obiectele de origine biologică în con-
diţii optimale pentru a exclude procesele de 
putrefacţie;

• a cerceta probele respective la faţa locului doar 
prin metode care nu exclud posibilitatea ulte-
rioară de cercetare;

• a expedia materialul pentru cercetare la labo-
ratorul specializat în domeniu în termenul cel 
mai apropiat după ridicarea probelor de la faţa 
locului.

Lucrînd la faţa locului, se va lua în consideraţie că as-
pectul exterior al obiectelor de origine biologică poate 
fi cel mai neobişnuit, modificat şi greu de identificat la 
prima vedere. Din acest motiv, nu se recomandă a lua 
hotărîri prompte referitoare la originea sau importan-
ţa obiectelor de origine biologică în cazul cercetat. În 
criminalistică este cunoscut faptul că mai bine a ridica 
probe în plus, decît a nu ridica ceva preţios, care ulte-
rior pot fi pierdute sau dispărute. Anume din aceste 
considerente medicina legală se studiază la facultăţi-
le de Drept pentru a se cunoaşte mai bine specificul 
obiectelor şi metodelor de cercetare medico-legală, ca 
tînărul jurist să fie apt pentru a executa de sine stătător 
anumite acţiuni la faţa locului, a interpreta corect origi-
nea şi caracterul urmelor respective sau ale leziunilor 
corporale depistate pe victimă sau hainele acesteia.

În procesul examinării locului faptei, ofiţerul de ur-
mărire penală sau procurorul întocmeşte un proces-
verbal, în care descrie toate acţiunile sale şi ale mem-
brelor echipei, precum şi toate faptele ce se constată 
pe parcursul cercetării, în aceeaşi ordine în care s-au 
efectuat constatările. De regulă, cadavrul este exami-
nat în locul unde a fost găsit şi numai în cazuri ex-
cepţionale, în lipsa condiţiilor optimale, acesta poate 
fi transportat în morga medico-legală, unde se exa-
minează. Informaţiile referitoare la cadavru şi corpu-
rile delicte de origine biologică sînt dictate de medic 
ofiţerului de urmărire penală pentru a fi incluse în 
procesul-verbal.

Cercetarea locului faptei, de obicei, se efectuează în 
două etape consecutive – statică şi dinamică.

În stadiul static, locul faptei se examinează fără a se 
schimba starea iniţială a obiectelor, a corpurilor de-
licte (arme de foc, cuţite etc.) şi a cadavrului. Detaliat 

se fixează localizarea tuturor obiectelor, raportul lor 
reciproc, urmele descoperite etc.

Examinarea locului faptei continuă cu stadiul dina-
mic, în cadrul căruia obiectele descoperite pot fi luate 
în mîini, deplasate, cercetate minuţios etc., graţie că-
rui fapt e posibil un examen multilateral şi eviden-
ţierea particularităţilor acestor obiecte sau a careva 
urme specifice. În anumite situaţii se admite alterna-
rea etapelor menţionate de examinare.

În unele cazuri apare necesitatea în cercetări supli-
mentare sau repetate. Examinarea suplimentară se 
practică în cazurile cînd în timpul cercetării primare 
nu toate obiectele de la faţa locului au fost examinate, 
ridicate ori s-au cercetat incomplet. Aceasta poate fi 
şi după autopsia cadavrului, în cadrul căreia apar noi 
informaţii suplimentare. De obicei, în procesul cer-
cetării suplimentare se examinează numai unele sec-
toare ale locului faptei sau  anumite obiecte aparte.

Cercetarea repetată a locului faptei are loc în cazurile 
cînd examinarea primară a fost necalitativă sau efec-
tuată pe timp nefavorabil (ploaie, ninsoare, ilumina-
re insuficientă etc.). Există şi cazuri cînd locul faptei 
se cercetează în procesul examinării dosarului în şe-
dinţa de judecată.

Examenul la faţa locului are următoarele obiective 
principale:

• descoperirea, cercetarea, descrierea, păstrarea 
şi prelevarea urmelor prezente pe victime şi pe 
diferite obiecte din apropiere;

• aprecierea împrejurărilor în care s-a desfăşurat 
infracţiunea (accidentul), a deplasărilor agre-
sorului şi victimei, care au avut loc;

• cercetarea minuţioasă a fiecărui element sepa-
rat, capabil să contribuie la identificarea agre-
sorului şi a obiectului vulnerant.

Examinarea exterioară a cadavrului la faţa locului se 
efectuează într-o anumită consecutivitate:

a) se descrie localizarea, poziţia şi atitudinea ca-
davrului;

b) se evidenţiază obiectele de pe cadavru şi din 
apropierea lui imediată;

c) se notează hainele şi încălţămintea de pe cada-
vru;

d) se descriu datele generale despre cadavru şi 
fenomenele cadaverice;

e) se fixează principalele leziuni corporale exteri-
oare etc.
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Sarcinile medicului specialist la examinarea exterioa-
ră a cadavrului la faţa locului se pot formula în mo-
dul următor:

• constatarea morţii reale a persoanei;
• aprecierea timpului parcurs de la deces;
• ajutorul consultativ ofiţerului de urmărire pena-

lă sau procurorului la examinarea cadavrului;
• ajută la depistarea, descrierea, fixarea, ridica-

rea şi ambalarea probelor delicte de origine bi-
ologică sau obiectelor cu urmele acestora, care 
trebuiesc expediate pentru investigaţii supli-
mentare de laborator;

• expunerea opiniei preliminare asupra caracte-
rului, mecanismului şi vechimea producerii le-
ziunilor corporale, referitor la obiectul cu care 
putea fi produsă trauma;

• consultă reprezentantul organului de drept la 
întocmirea ordonanţei de dispunere a experti-
zei medico-legale a cadavrului şi a corpurilor 
delicte, precum şi la formularea întrebărilor, 
care necesită rezolvare.

Pînă la început de examinare, cadavrul va rămîne în 
poziţia găsită şi se va fotografia în ansamblu şi în de-
taliu, apoi urmele suspecte din jurul cadavrului. La 
fotografiere se recomandă de prins în imagine o riglă 
gradată, care ulterior va permite o orientare asupra 
raporturilor metrice.

După constatarea morţii reale, se începe examinarea ex-
terioară a cadavrului. În procesul-verbal se fixează toate 
datele referitoare la circumstanţele faptei, iar datele exa-
menului extern al cadavrului se notează într-o anumită 
ordine. În mod obligatoriu se va descrie modificările şi 
urmele, care nu pot fi completate ulterior, inclusiv la 
cercetarea medico-legală a cadavrului în morgă.

 Se notează denumirea locului unde a fost descoperit 
cadavrul: în pădure, în cîmp, în stradă sau locuinţă 
etc. Se descrie denumirea concretă a acestei localităţi, 
a străzii, a casei, a sectorului unde se află cadavrul.

Se consemnează poziţia cadavrului în raport cu obiec-
tele imobile din încăpere (uşă, sobă) sau în aer liber 
(faţă de drum, copac, alte obiecte). Se va nota poziţia 
cadavrului faţă de urmele şi obiectele din jur, indi-
cînd şi distanţa dintre acestea. Exemplu: „Cadavrul 
se află în sufragerie pe podea, orientat cu capul spre 
fereastră, la 70 cm de aceasta, cu picioarele spre uşa 
de la intrare”.

Se indică atitudinea cadavrului, adică raportul dintre 
părţile anatomice ale corpului. Exemplu: „Cadavrul 

este culcat pe spate, cu capul înclinat spre umărul 
drept, membrele superioare fiind întinse de-a lungul 
trunchiului, iar cele inferioare – parţial depărtate şi 
flectate în articulaţiile genunchiului”. Unele atitudini 
sînt caracteristice pentru anumite feluri de moarte: 
„embrionară” – pentru moartea prin hipotermie ge-
nerală; „boxerului” sau „scrimerului” – pentru acţiu-
nea temperaturii înalte.

În primul rînd, se examinează şi se descriu numai 
obiectele cu care au putut fi produse leziunile corpo-
rale (o armă de foc, un topor sau ciocan, un lanţ în 
jurul gîtului etc.). Aceste obiecte şi instrumente vor fi 
examinate pentru constatarea dacă prin ele s-au putut 
produce leziuni de tipul celor de pe cadavru. Unele 
din obiecte se pot afla chiar în corpul defunctului (un 
cuţit în canalul unei plăgi înjunghiate, un căluş în ca-
vitatea bucală etc.). Extragerea lor din corpul victimei 
la faţa locului e strict interzisă. Nu se scot nici lanţurile 
de pe gît la spînzurat.

Anumite obiecte (un cuţit, pistol, fire de păr etc.) pot 
fi descoperite în mîinile cadavrului. După o examina-
re minuţioasă, acestea sînt descrise şi ridicate pentru 
o investigaţie specială. Cu deosebită atenţie se exa-
minează şi se descriu urmele de sînge, urină, mase 
vomitive etc. de lîngă cadavru, indicînd localizarea 
acestora în raport cu părţile anatomice ale corpului, 
culoarea, forma, dimensiunile, alte particularităţi 
specifice. Medicul specialist va determina mecanis-
mul producerii urmelor de sînge, stabilind, de exem-
plu, dacă acestea au fost provocate prin prelingere 
sau stropire şi care-i orientarea acestora. Delimitarea 
urmelor de sînge pe suporturile solide este uşoară, 
iar pe cele poroase, de exemplu pe sol, e dificilă, de-
oarece conturul este vag. Pe zăpadă sîngele se păs-
trează perfect, avînd culoarea roşie. La dezgheţare, 
marginile petei de sînge devin neclare, adesea fuzio-
nează şi se măresc.  

Medicul specialist va descrie probele materiale, care 
au o anumită semnificaţie. În cazul intoxicaţiilor, se 
pot găsi mase vomitive şi fecale, care, eventual, pot 
să conţină toxice. Substanţele care au putut provoca 
intoxicaţia (pulberi, medicamente, lichide), precum şi 
ambalajele lor, seringi, flacoane etc., trebuie ridicate 
şi expediate spre cercetare în laboratorul toxicologic 
din cadrul serviciului medico-legal.

Hainele şi încălţămintea de pe cadavru se examinea-
ză atent: din ce stofă sînt confecţionate, fasonul, coin-
cidenţa măsurii hainei şi a corpului, nivelul de uzu-
ră, corespunderea hainelor anotimpului, lipsa unor 
părţi din haine. Se verifică conţinutul buzunarelor, 
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prezenţa în ele a unor obiecte, medicamente, reţete 
de la medic etc. Se examinează şi se descriu toate ur-
mele specifice pe haine, care pot dispărea la deplasa-
rea cadavrului şi transportarea acestuia la morgă. Nu 
se recomandă dezbrăcarea cadavrului.

O anumită atenţie se va acorda şi cercetării încălţă-
mintei, pe care pot fi depistate impurităţi (vopsea, 
var, lut etc.), dar absente la faţa locului, fapt care 
uneori mărturiseşte că moartea victimei a survenit în 
alt loc. În cazurile accidentelor rutiere, pe talpă pot fi 
constatate urme de alunecare pe suportul de rulare. 
Ridicarea amprentelor digitale şi plantare, a urmelor 
de încălţăminte pe diferite obiecte (sol) este sarcina 
expertului criminalist.

Dintre fenomenele cadaverice, în primul rînd se de-
scriu semnele cadaverice precoce. Gradul de răcire 
a cadavrului se poate determina la palpare (cu faţa 
dorsală a mîinii), dar mai binevenită este măsurarea 
temperaturii rectale cu ajutorul unui termometru spe-
cial. La palpare se constată răcirea părţilor descoperite 
ale corpului (faţă, mîni) şi acoperite de haine (spinare, 
piept). Se cer evidenţiate fenomenele de deshidratare 
a tegumentelor. Se consemnează localizarea şi intensi-
tatea lividităţilor cadaverice, culoarea acestora pînă şi 
după digitopresiune sau comprimarea cu dinamome-
trul. Rigiditatea cadaverică, de obicei, se determină în 
muşchii masticatori şi ai membrelor.

La cercetarea fenomenelor cadaverice precoce se va 
indica timpul examinării (data, ora). Nerespectarea 
acestei condiţii va face imposibilă estimarea ulteri-
oară a datei morţii. Uneori, este raţională cercetarea 
fenomenelor cadaverice precoce în dinamică: la în-
ceputul examinării, fixîndu-le în procesul-verbal, şi 
peste 2-3 ore. Acest procedeu poate facilita determi-
narea timpului trecut după instalarea morţii reale.

Toate leziunile corporale se descriu după o anumită 
schemă (caracterul, localizarea, forma, dimensiunile, 
aspectul exterior etc.). O atenţie deosebită necesită 
descrierea urmelor de violenţă de pe corpul victimei, 
părţile acoperite de îmbrăcăminte fiind cercetate la 
faţa locului numai în măsura accesibilă. Mai detali-
at leziunile corporale vor fi examinate în morgă. La 
faţa locului nu se recomandă de spălat sîngele de 
pe leziuni, de înlăturat firele de păr de lîngă plagă 
sau alte urme, care cer o cercetare mai minuţioasă. 
Dacă se presupune un viol, după cercetarea organe-
lor genitale, pentru un eventual examen biologic – se 
prelevă conţinutul vaginal. De reţinut că este interzis 
categoric de a schimba aspectul iniţial al leziunilor, 

de a efectua sondarea lor, de a extrage obiectele pe-
netrante din leziune etc. Se admite numai recoltarea 
obiectelor (corpurilor străine, particulelor tisulare), 
care se află aparte de cadavru, pentru a nu le pierde 
în timpul transportării cadavrului la morgă.

Se va atrage atenţia la circumstanţele (fenomene) 
„negative”, adică lipsa acelor urme, semne, obiecte 
care ar trebui neapărat să fie prezente la faţa locului, 
reieşind din condiţiile concrete ale evenimentului, 
precum şi prezenţa unor urme (semne) neadecvate 
circumstanţelor date. Exemplu: lipsa urmelor de sîn-
ge lîngă un cadavru cu imense plăgi pe gît sau absen-
ţa leziunilor pe haine în prezenţa leziunilor corporale 
sub îmbrăcăminte etc.

La locul faptei pot fi depistate semne şi urme caracte-
ristice unor forme de acţiuni, de aceea cercetarea ca-
davrului la faţa locului, în funcţie de circumstanţele 
traumei, va avea unele particularităţi.

În leziunile prin obiecte contondente şi ascuţite: se men-
ţionează caracterul leziunilor corporale şi corespun-
derea lor cu cele de pe haine; medicul prezintă ver-
siunea sa cu privire la obiect; ţinînd cont de localiza-
rea şi caracterul plăgilor, îşi expune părerea despre 
eventuala prezenţă a urmelor de sînge pe obiect şi 
pe agresor; în baza caracterului urmelor de sînge, se 
constată posibila localizare a victimei în momentul 
agresiunii.

În traumele de trafic (auto, moto, de tractor): se fixează 
atitudinea şi poziţia cadavrului în raport cu vehiculul 
şi cu urmele acestuia de pe suprafaţa de rulare; se men-
ţionează starea hainelor (leziuni mecanice şi de altă ori-
gine, urme de lubrifianţi şi vopsea, urme de alunecare 
şi tîrîire, amprente de anvelope, şenile ş.a.); se con-
semnează specificul leziunilor corporale, localizarea şi 
distanţa lor de la talpă; se evidenţiază mobilitatea pa-
tologică a oaselor, crepitaţia osoasă, deformarea unor 
părţi anatomice ale corpului, scurtarea membrelor etc.; 
se caută urme de sînge, ţesuturi şi organe, fragmente 
de haine şi amprentele acestora pe vehicul.

În trauma prin tren: se notează atitudinea şi poziţia ca-
davrului (a segmentelor amputate) în raport cu tera-
samentul şi cu şinele, caracterul leziunilor corporale 
şi al hainelor (bandă de comprimare, urmele de tîrîire 
etc.); în prezenţa impurităţilor pe cadavru şi pe haine 
(păcură, praf de cărbune, zgură ş.a.); se evidenţiază 
semnele originii vitale a leziunilor corporale (revăr-
sări sangvine la nivelul leziunilor corporale, urme de 
sînge pe haine şi pe terasament).
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În precipitare: se consemnează atitudinea şi poziţia 
cadavrului, prezenţa urmelor de sînge şi cantitatea 
aproximativă a sîngelui revărsat, particularităţile su-
prafeţei de precipitare şi ale obiectelor de sub cada-
vru şi din apropierea lui nemijlocită, starea hainelor 
(impurităţi, leziuni, urme de alunecare); se descriu 
leziunile corporale şi eventualele semne de proveni-
enţă vitală a acestora.

În leziunile prin arme de foc: se evidenţiază leziunile hai-
nelor, prezenţa proiectilelor (gloanţelor, alicelor) şi a 
impurităţilor printre straturile de haine; se menţionea-
ză eventualele leziuni de origine balistică, consemnîn-
du-le proprietăţile lor morfologice (forma, dimensiu-
nile, caracterul marginilor, prezenţa inelelor de excori-
aţie, metalizare şi de ştergere, a inelului de imprimare 
a ţevii, a rupturilor suplimentare în margini); prezenţa 
semnelor acţiunii factorilor secundari ai împuşcăturii 
(depunerilor de funingine, impregnării prin pulbere, 
pîrlirii firelor de păr ş.a.); se notează localizarea anato-
mică a leziunilor sus-numite şi distanţa lor de la tălpi, 
prezenţa urmelor de sînge pe corpul şi hainele victi-
mei; se observă dacă victima e încălţată sau nu.

În electrocutări: examinarea se va efectua cu partici-
parea specialistului electrician, pentru asigurarea 
securităţii de electrocuţie şi înlăturarea sursei de acţi-
une a curentului; de stabilit locul de contact cu sursa 
de curent şi factorii favorizanţi electrocutării (haine 
umede, prezenţa apei pe suport, umiditate sporită a 
aerului etc.); se cercetează starea obiectelor metalice 
de pe haine (nasturi), încălţăminte (cuie) şi corpul 
victimei (brăţară).

În asfixiile mecanice: se menţionează edemul şi ciano-
za facială, revărsările sangvine în conjunctiva ochilor, 
urmele de fecale, urină şi spermă pe hainele şi corpul 
victimei; în cazul morţii prin spînzurare sau strangu-
lare cu laţul se notează altitudinea cadavrului, distan-
ţa de la plante şi de la locul fixării capătului liber al 
laţului pînă la suport (podea, sol etc.), proprietăţile 
laţului (materialul din care-i confecţionat, tipul laţu-
lui, numărul circularelor, felul şi localizarea nodului, 
corespunderea laţului cu şanţul de imprimare a aces-
tuia) şi ale şanţului de spînzurare sau de strangulare 
(localizarea – în treimea superioară, medie sau inferi-
oară a gîtului, orientarea – transversală sau oblic-as-
cendentă, adîncimea – uniformă pe tot parcursul sau 
mai adîncă vizavi de nod, continuă sau discontinuă, 
culoarea şi consistenţa), localizarea lividităţilor cada-
verice; în cazul morţii prin sugrumare sau sufocare, se 
descriu leziunile corporale din regiunea gîtului, feţei, 
orificiilor nazo-bucale, starea mucoasei buzelor şi a 
cavităţii bucale (excoriaţii, echimoze, plăgi, amprente 

dentare), prezenţa corpurilor străine în cavitatea bu-
cală; în compresiunea toraco-abdominală se menţio-
nează caracterul şi dimensiunile obiectelor prin care 
s-a realizat compresiunea, prezenţa amprentelor de 
haine şi ale altor obiecte pe pielea victimei, caracterul 
leziunilor mecanice, prezenţa „măştii echimotice”.

În caz de înec: se menţionează prezenţa brîului sau a 
colacului de salvare, a unor obiecte grele legate de 
corpul victimei sau plasate în buzunarele acesteia 
(pentru facilitarea submersiei), prezenţa şi starea hai-
nelor (acoperite cu nisip, mîl, plante acvatice, moluş-
te, etc.), a leziunilor corporale, a semnelor de retenţie 
a cadavrului în apă, a „ciupercii înecatului”; se re-
comandă prelevarea probelor de apă din bazinul în 
cauză pentru un eventual examen al diatomeelor.

În intoxicaţii: se evidenţiază resturile de substanţă 
(pulbere, pastile, soluţii) care ar fi putut provoca in-
toxicaţia, ambalajul substanţei toxice (flacoane, fiole, 
pachete etc.); prezenţa unor reţete sau instrumente 
prin intermediul cărora au putut fi introduse sub-
stanţele toxice (seringi, baloane de cauciuc, sifoane), 
prezenţa arsurilor chimice (pe mîini, în regiunea co-
misurilor bucale), a vărsăturilor; se notează culoarea 
tegumentelor (galbenă – în intoxicaţiile cu toxice he-
molitice, roz-vişinie – în intoxicaţiile cu oxid de car-
bon sau cu substanţe cianogene), precum şi a lividi-
tăţilor cadaverice (roşii-aprins în intoxicaţiile cu oxid 
de carbon şi cu substanţe cianogene, violacei-cenuşii 
sau violacei-brune – în intoxicaţiile cu substanţe 
methemoglobinizante); caracterul rigidităţii cadave-
rice (pronunţată – în intoxicaţiile cu stricnină, absen-
tă – în intoxicaţiile cu amanite); mirosul din cavitatea 
bucală a cadavrului, prezenţa urmelor de injecţii.

În avortul criminal: se menţionează starea hainelor şi 
atitudinea cadavrului; prezenţa semnelor de gravidi-
tate, a leziunilor corporale şi a urmelor de sînge în 
regiunea organelor genitale şi a perineului, prezen-
ţa corpurilor străine în vagin; se precizează dacă în 
apropierea nemijlocită a cadavrului nu sînt prezente 
obiecte şi substanţe care ar fi putut fi folosite pentru 
provocarea avortului (balon de cauciuc, clismă, son-
de, seringi, soluţii de săpun şi iod etc.).

În cercetarea pruncilor: se fixează ambalajul în care a 
fost găsit pruncul, se notează leziunile corporale de 
pe corpul pruncului, semnele de îngrijire ale acestu-
ia, starea ombilicului şi a orificiilor naturale, prezen-
ţa placentei şi a leziunilor placentare.

În majoritatea cazurilor, locul descoperirii cadavru-
lui este şi locul morţii, iar poziţia iniţială a victimei 
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după deces nu e schimbată. De menţionat că, după 
producerea leziunilor mortale, un timp oarecare vic-
tima e capabilă să efectueze unele mişcări voluntare, 
inclusiv să se deplaseze în spaţiu. Uneori, cadavrele 
sînt deplasate de către agresor, martori sau alte per-
soane pentru simularea unui accident, a morţii prin 
diferite boli etc. Despre o simulare poate indica un 
tablou neobişnuit de demonstrativ al evenimentului, 
lipsa totală a unor urme, care ar trebui neapărat să 
fie (circumstanţe negative) şi, viceversa, prezenţa ur-
melor, care n-ar trebui să fie, deoarece acestea nu sînt 
proprii evenimentului insinuat.

După terminarea cercetărilor la faţa locului, cadavrul 
va fi transportat la morga serviciului medico-legal, 
unde se va executa autopsia medico-legală. Medicul 
specialist semnează procesul-verbal la faţa locului, 
împreună cu anchetatorul penal.

Uneori, la sosirea grupului operativ, victima sau ca-
davrul este transportat de la faţa locului. În aceste 
cazuri, o importanţă deosebită are examinarea mi-
nuţioasă a urmelor lăsate, în primul rînd, a celor de 
sînge. În condiţiile create, cercetarea cadavrului se 
efectuează în conformitate cu regulile în vigoare, dar 
aceasta se face la locul unde el se află (spital, morgă), 
întocmindu-se un proces-verbal aparte.

La faţa locului pot fi examinate cadavrele persoane-
lor dezmembrate, scheletate sau numai părţi anato-
mice ale corpului. În astfel de cazuri se cere: 

• fixarea precisă a poziţiei şi atitudinii fiecărui 
os, a scheletului în întregime şi, mai cu seamă, 
a oaselor îngropate în sol. În ultimul caz, îna-
inte de a fi prelevate, de pe oasele găsite se va 
înlătura cu precauţie tot solul şi numai apoi se 
va descrie poziţia lor reciprocă;

• oasele găsite trebuie să fie examinate cu parti-
ciparea medicului specialist;

• toate oasele găsite vor fi expediate în labora-
torul medico-criminalistic pentru o expertiză 
prin metode speciale.

Obiectele care pot constitui corpuri delicte trebuie să 
fie descrise amănunţit în procesele-verbale de cerceta-
re la faţa locului, de percheziţie, de ridicare a lor, să fie 
fotografiate, dacă e posibil, şi anexate la dosar printr-o 
ordonanţă specială a persoanei care a efectuat cerceta-
rea penală, a ofiţerului de urmărire penală, a procuro-
rului sau printr-o decizie a instanţei de judecată.

În majoritatea cazurilor, corpurile delicte (firele de 
păr, urmele de sînge, sperma etc.) reprezintă o anu-

mită valoare pentru anchetă sau judecată numai 
după efectuarea unor cercetări speciale, cum ar fi cele 
medico-legale, criminalistice, toxicologice etc. Ele pot 
servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, 
pentru stabilirea împrejurărilor reale ale crimei, pen-
tru identificarea obiectelor vulnerante şi a agresoru-
lui, pentru determinarea consecutivităţii producerii 
leziunilor etc.

Depistarea corpurilor delicte de origine biologică pe 
hainele şi corpul persoanei respective, pe obiectele 
găsite la locul faptei sau unde s-a descoperit cada-
vrul necesită o atenţie şi o raţiune deosebită. O cer-
cetare mai minuţioasă vor cere lucrurile suspecte 
din încăperi sau în afara clădirii, unde acestea pot fi 
deteriorate sau intenţionat nimicite de către infractor 
ori factorii nefavorabili ai mediului ambiant (ploaie, 
ninsoare etc.).

Depistarea prezenţei sîngelui în pete la faţa locului e 
posibilă în baza reacţiilor de probabilitate: 

a) Reacţia cu apa oxigenată. Apa oxigenată, interacţi-
onînd cu sîngele, produce efervescenţă şi spumă. 
Pentru efectuarea reacţiei la faţa locului, pe pete-
le suspecte de sînge se picură apă oxigenată.

b) Reacţia cu benzidină (Adler) este una dintre cele 
mai sensibile. Reactivul constă dintr-o soluţie 
saturată de benzidină în acid acetic glacial, la 
care, în ultimul moment înainte de utilizare, 
se adaugă cîteva picături de apă oxigenată 
de 3%. Reactivul se picură pe locul suspect. 
În prezenţa sîngelui, reactivul devine albas-
tru-intens, apoi, peste cîteva minute, trece în 
brun şi în curînd coloraţia dispare. Reacţia 
are un efect pozitiv şi cu oxidazele de origine 
vegetală, cu rugina şi cu produsele activităţii 
bacteriene.

Există şi alte reacţii de probabilitate, dar şi acestea 
sînt nespecifice. Probe de certitudine pot fi efectuate 
numai în condiţii de laborator.

Urmele suspecte de spermă se cercetează în toate in-
fracţiunile sexuale. Ele pot fi descoperite pe hainele, 
pe lenjeria şi pe corpul victimei şi ale agresorului.

Aspectul general al acestor pete constituie doar indici 
de probabilitate şi diferă în funcţie de natura substra-
tului. În general, petele de spermă sînt dure (aspre), 
de culoare alb-gălbuie. Pe substratul de culoare în-
chisă sînt albicioase, pe substratul deschis – sure cu o 
uşoară nuanţă galbenă sau cafenie. Pe lenjerie au un 
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contur neregulat, „în harta geografică”. Pe stofă şi pe 
obiectele dure au aspectul unor solzi albi şi străluci-
tori, friabili. În razele ultraviolete prezintă o fluores-
cenţă alb-albăstruie. 

Firele de păr figurează în dosarele penale despre om-
ucidere, furturi, jafuri, accidente rutiere, crime sexu-
ale etc. Prezenţa firelor de păr la locul infracţiunii, 
pe hainele şi lenjeria victimei şi ale agresorului, pe 
mîinile cadavrului, pe alte corpuri delicte constituie 
probe preţioase în vederea identificării infractorului 
sau victimei. 

Fragmentele de ţesuturi şi organe se descoperă mai 
frecvent pe vehicule, pe obiectele cu care au fost pro-
duse leziunile corporale, sub unghiile infractorului 
sau ale victimei etc.

Petele de salivă se examinează pe probe materiale ca 
mucurile de ţigară, pe obiectele prin care a fost su-
grumată victimă, pe plicurile şi timbrele poştale.

Petele de urină şi de materii fecale pot fi depistate 
uneori pe hainele şi lenjeria victimei şi ale inculpatu-
lui, în cazul crimelor sexuale. 

O cercetare serologică a petelor de sudoare poate fi 
utilă în vederea aprecierii apartenenţei hainelor, a 
lenjeriei, a încălţămintei unei persoane concrete.

Secreţia glandelor mamare, a petelor de lapte şi de 
colostru se examinează mai frecvent în caz de între-
rupere precoce a sarcinii şi în cazul pruncuciderii. 
Macroscopic, petele de lapte au o culoare cenuşie-
deschis, conturul fiind regulat şi clar.

Ridicarea, ambalarea şi expedierea corpurilor delicte 
spre cercetare se efectuează de către ofiţerul de ur-
mărire penală, care este obligat să respecte următoa-
rele cerinţe în acţiuni:

• a efectua minuţios examinarea, descrierea şi 
fotografierea corpurilor delicte, pînă la ridica-
rea lor;

• obiectele mici, cum ar fi cuţitul, toporul, arma 
de foc, hainele etc., se ridică integral. Din 
obiectele mari (mobilă, autovehicul) se ridică 
numai părţile necesare (dacă e posibil) sau se 
iau amprente de pe locurile respective;

• fiecare corp delict se ridică şi se împachetea-
ză aparte, după o pregătire corespunzătoare. 
Obiectele şi urmele (petele) umede iniţial se 
usucă la temperatura camerei (+16 – 18°), ex-
cluzînd acţiunea razelor solare directe. Sîngele 
se usucă pe o bucată de tifon;

• a proteja corpurile delicte şi urmele de pe ele 
de acţiunea substanţelor eterogene, a tempera-
turii şi umidităţii ridicate etc.

La descrierea corpului delict ridicat se indică neapă-
rat denumirea lui, materialul din care confecţionat, 
forma şi dimensiunile lui, culoarea şi prezenţa dife-
ritor urme etc. Urmele de pe corpurile delicte iniţi-
al se examinează vizual, iar apoi cu ajutorul lupei, 
fiind descrise într-o anumită consecutivitate. Nu 
se recomandă atingerea urmelor găsite cu mîinile, 
pensa etc. 

Corpurile delicte se împachetează în starea, în care 
au fost ridicate. Urmele de pe obiectele moi se aco-
peră cu o peliculă de plastic, postav alb, hîrtie curată, 
care se coase de obiectul purtător de urme. Urmele 
de pe obiectele dure la fel se acoperă cu materialele 
enumerate, fixîndu-le cu aţa. De regulă, fiecare obiect 
se împachetează aparte, iar apoi se plasează într-o 
cutie comună, care se sigilează.

Împreună cu corpurile delicte, expertului i se expedi-
ază: ordonanţa despre dispunerea expertizei; copia 
procesului-verbal despre examinarea locului faptei; 
copia procesului-verbal despre examinarea şi ridi-
carea corpurilor; originalul sau copia raportului de 
expertiză medico-legală a victimei, cadavrului; pro-
cesele-verbale despre ridicarea probelor materiale.

În ordonanţă se menţionează circumstanţele faptei, 
probele materiale, versiunea despre apariţia lor, unde 
şi cînd au fost găsite, cărei persoane îi pot aparţine şi 
cînd au fost ridicate, se enumeră obiectele expediate. 
Se formulează problemele ce urmează a fi rezolvate 
de către expert.
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Deficienţele psihice ale persoanei perturbează func-
ţiile sociale ale individului, deseori lipsindu-l de ca-
pacitatea de a-şi asuma decizii conştientizate şi de a 
avea o conduită direcţionată de o anumită cauză, în 
rezultat generînd riscul unei atitudini periculoase.

Persoanele bolnave psihic provocau, pe toată perioa-
da evoluţiei omenirii, majorităţii indivizilor sănătoşi 
sentimente mixte de compasiune, toleranţă şi, îndeo-
sebi, frică; frica faţă de posibilitatea de a deveni victi-
ma acţiunilor suferindului psihic sau de a-i contacta 
boala. Or, nu pot fi negate situaţiile tragice, în care 
persoanele pătimesc grav de pe urma conduitei bol-
navilor psihici. Astfel, uneori, în amalgamul relaţiilor 
cotidiene, se identifică întrebarea dacă interlocutorul 
nu este suferind de o patologie psihică.

Dramele cotidiene deseori devin rezultatul acţiuni-
lor celor care înregistrează anumite deficienţe cog-
nitive şi psihice. Reieşind din această circumstanţă, 
se reclamă acordarea de ajutor respectivilor indivizi. 
Din cele mai vechi timpuri, o asemenea asistenţă era 
promovată sub aspect multiplu, inclusiv apelîndu-se 
la limitarea libertăţii personale a suferindului prin 
plasarea acestuia într-o instituţie curativă, cu dispu-
nerea aplicării de tratamente neconsimţite de către 
persoana bolnavă psihic.

Examinarea şi spitalizarea indivizilor care suferă de 
o anumită patologie psihică, fără a le fi cerut consim-
ţămîntul, sau al reprezentanţilor lor legali, reprezintă 
un element al asistenţei amintite mai sus şi, în esen-
ţă, presupune limitarea drepturilor la libertate şi in-
violabilitate personală, la libera circulaţie în spaţiu, 
la libera alegere a reşedinţei sau domiciliului. Con-
strîngerea libertăţii persoanei prin plasarea ei forţată 

reflecţii privind esenţa juridică a procedurii judiciare 
referitoare la încuviinţarea examenului psihiatric sau 
spitalizării în staţionarul de psihiatrie şi locul acestuia 
în sistemul felurilor de proceduri judiciare civile

Vasile Creţu, 
doctor în drept, 
conferenţiar universitar, 
Catedra de drept procesual civil,
Facultatea de Drept, 
Universitatea de Stat din Moldova

într-o instituţie spitalicească specializată prezumă 
îngustarea funcţiilor sociale ale individului. Mai 
mult decît atît, reieşind din interpretarea lit. e) a alin. 
1 a Articolului 5 din Convenţia Europeană pentru 
apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fun-
damentale, precum şi ţinînd cont de jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, spitalizarea 
persoanei într-o instituţie curativă, cu omiterea vo-
inţei ei sau a acordului reprezentantului ei legal, este 
calificată o autentică lipsire de libertate.

Din motivul inadmisibilităţii fărădelegilor la apli-
carea măsurilor de asistenţă psihiatrică, excluderii 
utilizării inovaţiilor psihiatrice în alte scopuri decît 
cele medicale, în majoritatea ţărilor lumii a fost ela-
borat un complex de acţiuni medico-legale menit să 
le acorde asistenţa necesară suferinzilor de patolo-
gii psihice. Republica Moldova, în corespundere cu 
principiile universal recunoscute şi normele dreptu-
lui internaţional, admite şi garantează drepturile şi 
libertăţile omului şi ale cetăţeanului.

Respectiv, prin lista drepturilor şi libertăţilor consti-
tuţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova, acestora 
li se garantează inadmisibilitatea ingerinţelor nejusti-
ficate în conţinutul acestor drepturi, în speţă prin:

• dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică 
(art. 24 din Constituţia RM);

• dreptul la libera circulaţie (art. 27 din Consti-
tuţia RM);

• dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36 din Con-
stituţia RM);

• dreptul la protecţia persoanelor cu deficienţe 
fizice, cognitive şi psihice (art. 51 din Constitu-
ţia RM).

În corespundere cu alin. (2) al art. 54 din Constituţia 
RM, exerciţiul  drepturilor şi  libertăţilor nu  poate 
fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de 
lege,  care corespund  normelor unanim recunoscute 
ale dreptului  internaţional şi  sînt necesare în intere-
sele […] protejării  drepturilor, libertăţilor şi  demni-
tăţii  altor persoane.

Dincolo de faptul că procesul de examinare şi spita-
lizare a persoanelor grav bolnave de anumite patolo-
gii psihice deseori este realizat fără consimţămîntul 
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lor, aceste acţiuni trebuie totuşi percepute ca măsuri 
etatice necesare şi utile protecţiei nu numai a sănătă-
ţii şi intereselor individului suferind, dar şi a terţelor 
persoane. Or, este unanim recunoscut că deficienţele 
psihice sînt dificil diagnosticabile şi tratabile. În opi-
nia cunoscutului psihiatru rus, profesorul Jarikov1, 
azi nu există o metodică de laborator, prin interme-
diul căreia ar fi posibilă deosebirea non-senului de 
obsesie, a schizofreniei de nevroză. La comparaţia 
stării celui sănătos, schizofrenic sau nevrotic se pot 
constata aceleaşi date ale analizei sîngelui, aceleaşi 
rezultate ale cercetării  lichidului cefalorahidian, ale 
encefalogramei.

În efect, la stabilirea diagnosticului unei boli psihice 
trebuie luate în vizor toate criteriile anamnezei şi cer-
cetate circumstanţele obiective ale acesteia. 

Eficienţa maximă a celor invocate mai sus poate fi 
atinsă prin realizarea examenului psihiatric într-o in-
stituţie staţionară specializată.

De regulă, persoanele suferinde de patologii psihice 
nu întreprind careva măsuri ce ar avea ca scop trata-
mentul lor. În asemenea situaţii, statul nu poate ră-
mîne apatic faţă de problemele acestor indivizi, chiar 
dacă, în virtutea maladiei sale, persoana nu conside-
ră că starea sa patologică reprezintă o problemă, un 
impediment sau un pericol. Vieţile omeneşti trebuie 
salvate, dramele tragice trebuie preîntîmpinate, per-
soanele psihic bolnave trebuie depistate timpuriu, 
pentru a anticipa eventualele prejudicii care pot fi 
cauzate de acestea.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea Re-
publicii Moldova nr. 1402 din 16 decembrie 1997, 
privind sănătatea mentală, asistenţă  psihiatrică se 
acordă la  solicitarea  benevolă  a persoanei  sau cu 
consimţămîntul ei. Persoanelor în vîrstă de pînă la 18 
ani, precum şi persoanelor declarate, în modul stabi-
lit de lege, incapabile li se acordă asistenţă psihiatri-
că  la cererea sau cu consimţămîntul reprezentanţilor 
lor legali, în condiţiile legii.

Asistenţa psihiatrică include:
• examinarea sănătăţii psihiatrice a cetăţenilor, în 

baza şi în ordinea descrisă de actele normative;
• diagnosticarea patologilor psihice;
• tratamentul, îngrijirea şi reabilitarea medico-so-

cială a persoanelor suferinde de maladii psihice.
Asistenţa psihiatrică este admisă de norma legală şi 
în lipsa unei manifestări volitive a individului, această 
situaţie fiind permisă doar cu încuviinţarea judiciară 

a examenului psihiatric şi/sau a spitalizării persoa-
nei în staţionarul de psihiatrie. Constrîngerea forţată 
la spitalizarea în staţionarul de psihiatrie şi încuviin-
ţarea examenului psihiatric generează limitarea unor 
asemenea drepturi fundamentale precum dreptul la 
inviolabilitate personală, garantată de o serie de acte 
internaţionale şi naţionale. Respectiv, acordarea de 
asistenţă psihiatrică prin intermediul spitalizării for-
ţate într-un staţionar psihiatric, precum şi examinarea 
psihiatrică forţată, trebuie să fie în detaliu reglementa-
te de normele dreptului naţional, ce prescriu nu numai 
activitatea instituţiilor psihiatrice, dar şi care determi-
nă statutul juridic al indivizilor suferinzi de patologii 
psihiatrice, precum şi ordinea procesuală a încuviinţă-
rii măsurilor non-volitive asistenţei psihiatrice.

În lumina cerinţelor invocate, spitalizarea forţată într-
un staţionar psihiatric şi încuviinţarea examenului psi-
hiatric în baza unui act judiciar se prezintă a fi cea mai 
acceptabilă metodă a încuviinţării acestor măsuri. For-
ma judiciară a soluţionării acestor chestiuni reprezin-
tă o garanţie certă şi eficientă împotriva eventualului 
dezmăţ administrativ, care şi-ar permite să uzeze de 
aceste constrîngeri în alte scopuri decît cele medicale.

Decizia asupra încuviinţării forţate a examenului psi-
hiatric sau spitalizării într-un staţionar de psihiatrie 
trebuie să fie asumată nu de către o instituţie medi-
cală, ci de către un organ judiciar pentru fiecare caz 
particular, cu reţinerea tuturor circumstanţelor me-
dicale, sociale şi juridice ale speţei.

În Republica Moldova, reglementarea juridică a pro-
blemelor relative examenului psihiatric forţat şi spita-
lizării într-un staţionar de psihiatrie este delegată prin 
mai multe acte normative. În lista acestora pot fi inclu-
se Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 25 martie 19952, 
Legea Republicii Moldova cu privire la exercitarea 
profesiunii de medic nr. 264 din 27 octombrie 20053, 
Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile şi 
responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27 octombrie 
20054, Legea Republicii Moldova cu privire la experti-
za judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-
legale5, nr. 1086 din 23 iunie 2000. O lege specială în 
domeniul reglementări juridice ale subiectului supus 
cercetării este Legea Republicii Moldova privind să-
nătatea mentală  nr. 1402 din 16 decembrie 19976.

Actele normative, subordonate legilor care vizează 
materia asistenţei psihiatrice, se rezumă la următoa-
rea listă: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate, 
nr. 886 din 6 august 2007 (capitolul XII „Asigurarea 
condiţiilor pentru ameliorarea sănătăţii mintale”)7, 



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

70

precum şi o serie de instrucţiuni şi ordine, aprobate 
de Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova în dome-
niul prestării serviciilor de sănătate psihică8.

Reglementarea ordinii de soluţionare a pricinilor ju-
diciare, relative sănătăţii psihice, este consemnată în 
Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova din 
30 mai 2003, în vigoare din 12 iunie 2003. Litera d) 
a art. 279 CPC RM şi capitolul XXX CPC RM atenţi-
onează asupra existenţei a două categorii de pricini 
judiciare, anterior necunoscute de Codul procesual-
civil al RM din 26 decembrie 1964:

• cauze despre încuviinţarea forţată a examenu-
lui psihiatric;

• cauze despre încuviinţarea forţată a spitali-
zării persoanei într-un staţionar de psihiatrie 
fără consimţămîntul acesteia.

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, în 
scopul asigurării implementării şi aplicării uniforme 
a legislaţiei în domeniu, a generalizat practica cer-
cetării cauzelor privind încuviinţarea examenului 
psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie, 
soluţionate de instanţele judiciare naţionale. Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova a 
aprobat hotărîrea explicativă în chestiunile referi-
toare la aplicarea uniformă a normelor din domeniu, 
titlul hotărîrii concretizîndu-se în următoarea formu-
lare: „Cu privire la practica judecării de către instan-
ţele judecătoreşti a pricinilor civile privind încuviin-
ţarea examenului psihiatric sau spitalizării persoanei 
fără liberul ei consimţămînt sau al reprezentantului 
ei legal”, nr. 35 din 24 noiembrie 20059.

Norme ce vizează asistenţa psihiatrică se conţin şi 
în legislaţia internaţională ce garantează, de rînd cu 
prevederile naţionale, dreptul la viaţă, libertate şi in-
violabilitate personală, precum şi dreptul la protecţia 
împotriva acţiunilor ilegale ale terţilor, inclusiv a sta-
tului. În lista acestor acte pot fi incluse:

• Declaraţia Universală a Dreptului Omului din 
10.12.1948, adoptată şi proclamată la New 
York de Adunarea Generală a ONU prin Re-
zoluţia 217A(III) din 10 decembrie 1948. Re-
publica Moldova a aderat la Declaraţie prin 
Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova 
nr.24-XII din 28.07.1990. Ea este publicată în 
ediţia specială „Tratate internaţionale”, Vol.I. 
– Chişinău, 1998;

• Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 
04.11.1950, a intrat în vigoare la 03.09.1953. A 
fost ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Re-

publicii Moldova nr.1298- XIII din 24.07.1997 
şi este în vigoare pentru Republica Moldova 
din 12.09.1997;

• Pactul internaţional cu privire la drepturile civi-
le şi politice din 16.12.1966, adoptat şi deschis 
spre semnare de Adunarea Generală a ONU 
la 16.12.1966, în vigoare din 23 martie 1967, 
ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Re-
publicii Moldova nr.217- XII din 28.07.1990. 
Este în vigoare pentru Republica Moldova din 
26.07.1993 şi-i publicată în ediţia oficială „Tra-
tate internaţionale”, Vol.I. – Chişinău, 1998;

• Pactul internaţional cu privire la drepturile econo-
mice, sociale şi culturale din 16.12.1966, adoptat 
şi deschis spre semnare de Adunarea Generală 
a ONU la 16.12.1966 prin rezoluţia 2200A(XXI), 
în vigoare din 03.01.1967, ratificată prin Ho-
tărîrea Parlamentului Republicii Moldova 
nr.217- XII din 28.07.1990. În vigoare pentru 
Republica Moldova din 26.04.1993. Publicat în 
ediţia oficială „Tratate internaţionale”, Vol.I. – 
Chişinău, 1998;

• Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a 
demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţi-
ile biologiei şi ale medicinii (Owiedo) 04.04.1997. 
Legea Republicii Moldova nr.1256-XV din 
19.07.2002, privind ratificarea Convenţiei pen-
tru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii 
fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile bio-
logiei şi ale medicinii, şi a Protocolului adiţio-
nal la Convenţia referitor la interzicerea clonă-
rii fiinţelor umane nr.110-112/853 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova,  2002);

• Declaraţia privind drepturile persoanelor cu re-
tard mintal, adoptată în bază rezoluţiei ONU 
nr.2856(XXXI) din 26.12.1971. Textul Declara-
ţiei nu cuprinde menţiuni despre necesitatea 
ratificării ei.

• Principiile pentru Protecţia Persoanelor cu Boli Men-
tale şi Îmbunătăţirea Îngrijirii Sănătăţii Mentale, 
adoptată în bază rezoluţiei ONU din 17.12.1991. 
Textul Principiilor nu cuprinde menţiuni des-
pre necesitatea ratificării acestei legi.

• Convenţia C.S.I. cu privire la transmiterea per-
soanelor suferinde de boli psihice pentru trata-
ment forţat din 28.03.1997. Ratificată de Par-
lamentul Republicii Moldova prin Legea 
nr.1190-XV din 04.07.2002. În vigoare pentru 
Republica Moldova din 28.03.1997. Publicată 
în ediţia oficială „Tratate internaţionale”. Vol.
XXV. – Chişinău, 2001.
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În corespundere cu alin.(2) din art. 23, art. 28 şi 32 din 
Legea Republicii Moldova privind sănătatea menta-
lă,  suplimentată de o serie de alte acte normative, 
examinarea psihiatrică şi spitalizarea forţată într-un 
staţionar de psihiatrie  se realizează fără consimţă-
mîntul persoanelor suferinde sau al reprezentanţilor 
lor legali, în ordinea determinată de Legea Republicii 
Moldova privind sănătatea mentală şi Codul de Pro-
cedură Civilă. Legislaţia moldovenească determină 
succesiunea judiciară a cercetării şi soluţionării cau-
zelor ce au ca obiect încuviinţarea examenului psihi-
atric sau spitalizarea în staţionarul de psihiatrie.

Actualul Cod de Procedură Civilă al Republicii Mol-
dova deleagă procedurii civile speciale cercetarea şi 
soluţionarea chestiunilor privind încuviinţarea exa-
menului psihiatric sau spitalizarea în staţionarul de 
psihiatrie. Trebuie accentuat faptul că pricinile des-
pre încuviinţarea examenului psihiatric sau spitaliza-
rea în staţionarul de psihiatrie sînt pentru procedura 
civilă moldovenească novaţii judiciare, iar pentru şti-
inţa civilă naţională – fenomene juridice care nu au 
constituit obiecte de cercetare ştiinţifică. 

În lucrările savanţilor procesualişti din alte ţări nu 
există o unitate de opinii în ceea ce priveşte natura 
juridică a pricinilor despre încuviinţarea examenului 
psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie, 
în speţă fiind deschisă problema privind obiectul 
examinării judiciare, felul şi esenţa procedurii civile 
în cadrul căreia sînt necesare cercetarea şi soluţiona-
rea acestor categorii de pricini.

În doctrina rusă, în discuţiile ştiinţifice, subiectul na-
turii juridice a procedurii judiciare referitoare la încu-
viinţarea examenului psihiatric şi spitalizării în sta-
ţionarul de psihiatrie este tratat diferit. În opinia lui 
M.A. Vikut şi Iu.K. Osipov, obiectul cercetării judicia-
re a pricinilor referitoare la încuviinţarea examenului 
psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie 
nu se concretizează în litigiul asupra unui drept, ci în 
constatarea unor fapte prevăzute de lege la cumula-
rea cărora poate fi dispusă încuviinţarea examenului 
psihiatric sau spitalizarea în staţionarul de psihiatrie. 
Respectiv, aceşti autori mizează pentru ideea că natu-
ra juridică a acestor două categorii de pricini nu co-
respund criteriilor procedurii judiciare promovate în 
limita unei acţiuni civile sau ale acţiunilor ce reies din 
relaţiile juridico-publice. În consecinţă, Vikut şi Osi-
pov au concluzionat că aceste două categorii de cauze 
trebuie atribuite procedurii civile speciale10.

După E.M. Muradian, aceste categorii de pricini pre-
supun că instanţa de judecată acţionează în sensul 

soluţionării unui litigiu privind un drept contestabil. 
Autorul consideră că prezenţa conflictului juridic în 
cauzele privind încuviinţarea examenului psihiatric 
sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie face impo-
sibilă desfăşurarea procesului judiciar în limita unei 
proceduri civile speciale. Respectiv, esenţa juridică a 
încuviinţării examenului psihiatric şi spitalizării în 
staţionarul de psihiatrie, în opinia savantului, constă 
nu numai în stabilirea anumitor fapte cu valoare ju-
ridică, ce constituie premise pentru dispunerea unor 
asemenea măsuri de constrîngere,  ci constă mai mult 
în necesitatea justificării limitării statutului juridic al 
cetăţeanului prin intermediul constrîngerii drepturi-
lor şi libertăţilor sale constituţionale, precum dreptul 
la libertate şi inviolabilitate personală, dreptul la libe-
ra circulaţie şi reşedinţă. În asemenea condiţii, luînd 
în consideraţie lipsa consimţămîntului individului 
sau a reprezentantului legal privind încuviinţarea 
examenului psihiatric şi spitalizării în staţionarul de 
psihiatrie, obiectul examinării judiciare se referă la 
litigiul de drept cu privire la drepturile şi libertăţile 
subiective ale persoanei, a căror limitare, de către in-
stituţiile specializate în domeniul protecţiei sănătăţii 
şi expertizei judiciare, se cere a fi justificată11.

Cercetînd esenţa juridică a pricinilor referitoare la 
încuviinţarea examenului psihiatric şi spitalizării în 
staţionarul de psihiatrie, cercetătorii G.L. Osokina, 
V.P. Volojanin şi Iu.V. Tihomirova au dedus unanim 
că respectivele pricini reprezintă categorii tipice cu 
privire la litigiile ce decurg din relaţiile juridico-pu-
blice, deoarece obiectul procedurii presupune con-
testarea anumitor drepturi subiective. 

În opinia citaţilor, natura juridică a acestor pricini nu 
se rezumă la determinarea de către instanţă a statu-
tului juridic al persoanei, ci în cercetarea prezenţei 
sau absenţei condiţiilor legale şi suficiente pentru 
restrîngerea acestui statut prin intermediul reduce-
rii anumitor drepturi şi libertăţi, precum dreptul la 
libertate şi inviolabilitate personală, libera circulaţie 
etc. În rezultat, dacă persoana nu-şi dă acordul faţă 
de acţiunile care se întreprind în privinţa ei, între 
aceasta şi administraţia instituţiei psihiatrice sau me-
dicul psihiatru respectiv apare un litigiu de drept şi, 
implicit, două părţi procesuale12.

În ceea ce ne priveşte, împărtăşim ideea savanţilor 
procesualişti care pledează pentru caracterul litigi-
os de origine juridico-public al cauzelor privind în-
cuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în 
staţionarul de psihiatrie. Această categorie de pricini 
corespunde obiectului de apărare judiciară, care se 
extinde asupra oricărui act de constrîngere, fie in-
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dividual sau impersonal, ea fiind în corelaţie şi cu 
cerinţele de control asupra legalităţii acţiunilor (in-
acţiunilor) sau deciziilor în baza cărora se creează 
impedimente sau se restrînge realizarea drepturilor 
şi libertăţilor indivizilor. În pricinile referitoare la 
încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării 
în staţionarul de psihiatrie, instanţa de judecată re-
alizează controlul legalităţii şi temeiniciei acţiunilor 
staţionarului psihiatric în care se află internată per-
soana suferindă de patologii psihice sau, dintr-o altă 
perspectivă, se exercită controlul legalităţii şi justifi-
cării deciziei medicului psihiatru referitor la necesi-
tatea examinării psihiatrice a unui individ concret.

În promovarea controlului în cauză, instanţa de jude-
cată protejează astfel drepturile şi libertăţile subiective 
ale omului şi cetăţeanului – dreptul la libertate şi invi-
olabilitate personală, libertatea de circulaţie şi la libera 
stabilire a domiciliului şi reşedinţei. Controlul judiciar 
are ca obiect temeinicia limitării totale sau parţiale a 
drepturilor şi libertăţilor persoanei din partea institu-
ţiei psihiatrice sau a medicului psihiatru, investit cu 
anumite atribuţii de constrîngere menite să impulsi-
oneze realizarea practică a prevederilor legislative în 
materie de asistenţă psihiatrică. În acest mod, procesul 
de soluţionare a cauzelor referitoare la încuviinţarea 
examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de 
psihiatrie are ca obiect verificarea legalităţii şi justifică-
rii actelor de aplicaţie administrativă. 

Exercitarea controlului judiciar în domeniul relaţiilor 
juridico-publice îşi are fundamentată existenţa în ra-
mura dreptului public (constituţional, administrativ, 
financiar, fiscal etc.). În limita acestor raporturi, întot-
deauna e vorba despre protecţia drepturilor şi liber-
tăţilor persoanelor, ca subiecte ale relaţiilor publice.

În corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova, în lista deciziilor şi acţiunilor (sau inacţiu-
nilor) contestabile în instanţa de judecată sînt incluse 
actele de dispoziţie, în rezultatul cărora:

• sînt prejudiciate drepturile şi libertăţile per-
soanei;

• sînt create impedimente în realizarea de către 
persoană a drepturilor şi libertăţilor sale;

• în sarcina persoanei este ilegal pusă o obligaţi-
une sau aceasta este ilegal atrasă la răspundere 
juridică13.

Controlul judiciar asupra activităţii subiectului investit 
cu putere publică în ceea ce priveşte legalitatea sau te-
meinicia ei, de regulă, este exercitat de către instanţa de 
judecată la cererea persoanei, a cărei drepturi şi libertăţi 

au fost prejudiciate. În efect, un indiciu al procedurii 
civile în pricinile care apar din raporturile juridico-pu-
blice (justiţia administrativă) este nu numai activitatea 
instanţei orientată spre anularea sau corectarea unui 
act administrativ ilegal, dar şi faptul că specia dată de 
procese judiciare este iniţiată la promovarea anumitor 
acţiuni din voinţa persoanei fizice sau juridice ca parte 
în proces, a cărei drepturi şi interese au fost lezate. 

În pricinile relative încuviinţării examenului psihia-
tric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie, părţile 
procesului sînt staţionarul psihiatric sau medicul psi-
hiatru, împuterniciţi cu anumite atribuţii de condu-
cere, menite să transpună în realitate prevederile le-
gislative din domeniul prestărilor servicii de sănătate 
(în speţă – acordarea asistenţei psihiatrice), precum 
şi persoana suferindă de patologii psihice. Examenul 
psihiatric sau spitalizarea în staţionarul de psihiatrie 
se realizează în lipsa voinţei, consimţămîntului indi-
vidului psihic-bolnav sau a reprezentantului său le-
gal (părinte, adoptator, tutore, curator).

Natura juridică a acestor categorii de cauze presupu-
ne participarea a două părţi, una dintre care reclamă 
protecţia drepturilor şi libertăţilor sale. Obiectul de 
cercetare a acestor pricini îl constituie litigiul asupra 
unui drept de origine publică (administrativă). Cir-
cumstanţele evidenţiate ne determină să considerăm 
că respectivele categorii de cauze trebuie excluse din 
lista pricinilor atribuite procedurii civile speciale. Or, 
la soluţionarea lor, scopul instanţei de judecată este 
similar celui cercetat în ordinea acţiunii civile gene-
rale, decurgînd din litigii de drept comun sau din re-
laţiile de origine juridico-publică. Instanţa e chemată 
nu numai să constate existenţa anumitor circumstan-
ţe, dar şi să sintetizeze din cumulul acestora conclu-
zii juridice: să determine temeinicia limitării sau lip-
sirii persoanei de drepturile şi libertăţile sale de că-
tre instituţia psihiatrică specializată, reţinînd faptul 
dezacordului individului sau a reprezentantului său 
legal pe marginea încuviinţării examenului psihiatric 
sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie. Concluzia 
dată se cere a fi dedusă în situaţiile în care persoana 
suferă de o patologie psihică gravă, examinarea sau 
tratamentul căreia sînt posibile doar în limitele unui 
staţionar de psihiatrie şi care se justifică prin:

• starea de pericol a individului, manifestată nu 
numai faţă de propria persoană, dar şi faţă de 
cele ce-l înconjoară;

• incapacitatea individului suferind de a-şi sati-
sface în mod personal necesităţile de trai;

• prejudiciul considerabil adus sănătăţii indivi-
dului ca urmare a înrăutăţirii stării sale psihice.
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Or, în baza celor enumerate, instanţa de judecată este 
abilitată să decidă pe marginea admiterii sau res-
pingerii cererii respective (alin. (1) art. 317 CPC RM, 
alin. (1) art. 34 Legea Republicii Moldova privind să-
nătatea mentală).

Concursul instanţei e reclamat şi în situaţiile în care 
suferindul întreprinde acţiuni care presupun prezenţa 
unei maladii psihice grave, care condiţionează vulne-
rabilitatea acestuia sau iminenţa  prejudicierii sănă-
tăţii sale, derivate din înrăutăţirea stării sale psihice. 
În acest caz, instanţa de judecată, soluţionînd în fond 
cererea medicului psihiatru, ia hotărîrea privind încu-
viinţarea examenului psihiatric sau respingerea aces-
tei cereri (alin. (1) art. 343 CPC, alin. (2) art. 23 Legea 
Republicii Moldova privind sănătatea mentală).

În aceste limite e important să accentuăm că nu este 
exclusă existenţa unui litigiu dintre staţionarul de 
psihiatrie (medicul psihiatru) şi persoana în raport 
cu care este iniţiată cauza. Mai mult decît atît, acest 
litigiu este prezumat (fiind efectiv prezent), deoarece 
activitatea instanţei judecătoreşti este orientată spre 
verificarea prezenţei temeiurilor ce permit încuviin-
ţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţio-
narul de psihiatrie, precum şi a circumstanţelor care fac 
justificat dezacordul suferindului sau a reprezentantului 
său legal faţă de aceste măsuri.

Dezacordul menţionat nu este altceva decît obiecţia 
înaintată faţă de pretenţiile din cererea formulată de 
staţionarul de psihiatrie (medicul psihiatru), presu-
punînd o formă contradictorie a apărării şi nu o for-
malitate specială a procesului civil, în limitele căruia 
instanţa nu cercetează şi nu soluţionează careva litigii 
relative drepturilor subiective. Caracterul juridico-
public al cauzelor privind încuviinţarea examenului 
psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie 
nu permite modificarea artificială a naturii procesu-
ale a acestora, precum şi a apartenenţei lor la litigiile 
de origine publică, promovate nu pe baze de acţiune 
civilă, specială sau în procedura ordonanţei, ci în li-
mitele unui conflict asupra unui drept public înregis-
trat între două părţi cu interese juridice opuse.

Totodată, în mod cert, trebuie evidenţiat faptul că 
respectivele cauze, ce înglobează un caracter litigios, 
se fac deosebite prin anumite aspecte.  Or, nu poate 
fi contestat faptul că acţiunile ce derivă din relaţii-
le juridico-publice nu se rezumă doar la activitatea 
de anulare sau modificare a actului administrativ, 
ele fiind caracterizate şi prin aceea că sînt iniţiate la 
realizarea de acţiuni din partea unei persoane fizice, 
ca participant al procesului civil. Însă, analiza esenţei 

procesuale a respectivelor cauze ne permite să deci-
dem asupra faptului că un element determinant al 
acestora este condiţionat nu numai de controlul lega-
lităţii şi temeiniciei actului administrativ şi emis nu 
doar la realizarea de acţiuni din partea persoanei fi-
zice, ca participantă a procesului civil, dar din partea 
organelor publico-administrative şi funcţionarilor în-
cadraţi în ele, abilitaţi cu dreptul de a emite acte şi de 
a realiza acţiuni de origine administrativă (precum şi 
inacţiuni). Respectiv, procesul pe marginea încuviin-
ţării spitalizării în staţionarul de psihiatrie este ini-
ţiat în limitele unei acţiuni administrative înaintate 
de instituţia psihiatrică în care este internată persoa-
na suferindă de o patologie psihică (alin. (3) art. 312 
CPC RM, alin. (2) art. 32 Legea Republicii Moldova 
privind sănătatea mentală). Aceasta semnifică că pe 
rol de reclamant în cauzele aflate în discuţie se află 
nu individul suferind sau reprezentantul său legal, ci 
numai staţionarul de psihiatrie.

Procesul judiciar pe marginea încuviinţării forţate a 
examenului psihiatric e posibil doar atunci cînd medi-
cul psihiatru susţine demersul persoanelor care solicită 
examinarea psihiatrică forţată a individului suferind şi 
îl recunoaşte ca întemeiat. Medicul psihiatru întocmeş-
te în scris o concluzie relativă necesităţii examinării 
psihiatrice forţate a persoanei şi reclamă concursul in-
stanţei de judecată pentru a lua o hotărîre în acest sens. 
Alin. (3) al art. 312 CPC RM şi alin. (2) al art. 23 din 
Legea Republicii Moldova privind sănătatea mentală 
imperativ prescriu că respectivele cauze sînt iniţiate pe 
cale judiciară numai la cererea medicului psihiatru pri-
vind încuviinţarea examenului psihiatric.

În acest mod, prin intermediul caracterizării aspecte-
lor cauzelor ce fac obiectul acestui studiu, putem de-
cide că un element important al acţiunilor ce derivă 
din litigiile juridico-publice este controlul legalităţii 
săvîrşirii actului de putere, realizat în baza cererii 
proprii a organului administrativ (staţionarul de psi-
hiatrie) sau a funcţionarului abilitat (medicul psihia-
tru), văzuţi ca parte activă a procesului civil.

Legislaţia actuală în materie de control judiciar a le-
galităţii şi temeiniciei condiţiilor necesare limitării 
drepturilor persoanei la libertate, la libera circulaţie, 
la libera stabilire a domiciliului sau a reşedinţei, de-
rivată din încuviinţarea examenului psihiatric sau 
spitalizării în staţionarul de psihiatrie, nu este pe de-
plin fundamentată în ceea ce priveşte protecţia con-
tra eventualelor abuzuri contra lipsirii nejustificate 
de aceste drepturi, implicit negarantînd lipsa erorilor 
din partea puterii publice. Multe din normele Legii 
Republicii Moldova privind sănătatea mentală sînt 
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perfectate în grabă, nefiind justificate nici din punc-
tul de vedere al oportunităţii lor. În cuprinsul norme-
lor vizate sînt uşor sesizabile anumite contradicţii ce 
reclamă a fi eliminate. 

În ideea reformei justiţiei civile trebuie evidenţiat 
faptul că procedura controlului judiciar în materia 
încuviinţării examenului psihiatric sau spitalizării în 
staţionarul de psihiatrie solicită o îmbunătăţire radi-
cală. Or, la perfecţionarea formei procesuale a acestei 
categorii de cauze trebuie reţinută obligatoriu natura 
lor juridică, ele fiind exclusiv de origine juridico-pu-
blică. În rezultat, ele trebuie excluse din lista pricini-
lor civile atribuite procedurii civile speciale, cu inclu-
derea lor în cuprinsul pricinilor derivate din raportu-
rile juridico-publice (cap. XXII CPC RM, art. 3, 5 din 
Legea contenciosului administrativ). Normele proce-
sual-civile, ce reglementează cursul procedurii pe ca-
uzele despre încuviinţarea examenului psihiatric sau 
spitalizării în staţionarul de psihiatrie, trebuie să se 
identifice în calitate de instituţie juridico-procesuală 
independentă. Din punct de vedere tehnico-juridic, 
aceste norme trebuie excluse din conţinutul Legii 
privind sănătatea mentală, Legii contenciosului ad-
ministrativ, cu inserarea lor în titlul B, capitolul XXII 
„Procedura contenciosului administrativ” a Codului 
de Procedură Civilă al Republicii Moldova.

Reţinînd specificul pricinilor privind încuviinţarea 
examenului psihiatric sau al spitalizării în staţiona-
rul de psihiatrie, trebuie să accentuăm că soluţiona-
rea acestora vizează un spectru mai larg de particu-
larităţi procesuale în comparaţie cu acele proceduri 
publice care la moment şi-au găsit reflectare în Legea 
contenciosului administrativ. Specificul acestor ca-
uze impune crearea unei ordini speciale a cercetării 
lor, reclamîndu-se o segmentare şi reglementare pe 
etape a procesului: de la intentarea acestuia pînă la 
executarea hotărîrii. Prevederile generice ale Codului 
de Procedură civilă, suplimentate de cele din Legea 
contenciosului administrativ nu constituie un algo-
ritm special al soluţionării lor, fapt pentru care deţin 
un rol facultativ pentru această categorie de pricini.

Particularităţile reglementării juridice ale încuviin-
ţării examenului psihiatric sau spitalizării în staţio-
narul de psihiatrie trebuie reflectate (întărite) într-o 
serie de instituţii de drept material şi procedural, 
precum: competenţa materială şi jurisdicţională a in-
stanţelor judecătoreşti chemate să soluţioneze aceste 
pricini; concretizarea listei şi statutului reclamanţilor 
pe marginea acestor cauze; probele judiciare; locul şi 
ordinea cercetării acestor pricini; modul de contesta-
re a acestor pricini; lista persoanelor interesate, inves-

tite cu drept de atac a hotărîrii judecătoreşti. Generic 
vorbind, aceste persoane ar trebui să fie staţionarul 
psihiatric sau medicul psihiatru, ele fiind prioritar 
iniţiatorii procesului judiciar, rudele suferindului, 
susceptibil de a fi forţat supus examenului psihiatric 
sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie, alte per-
soane ce au intervenit cu cerere despre încuviinţarea 
examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul 
de psihiatrie, însuşi individul suferind.

Concluzionăm deci că legislatorul trebuie să inves-
tească această categorie de pricini cu necesitatea pre-
zenţei obligatorii a procurorului. Or, aceste pricini au 
o importanţă deosebită pentru realizarea prevederi-
lor constituţionale referitoare la garantarea judiciară 
a drepturilor la viaţă, la respectul demnităţii persoa-
nei, la protecţia sănătăţii, la inviolabilitate personală, 
la libera circulaţie şi libera stabilire a domiciliului şi 
a reşedinţei. Participarea procurorului pe marginea 
acestor pricini reprezintă o garanţie în plus, menită 
să anihileze utilizarea măsurilor de constrîngere în 
discuţie în alte scopuri decît cele medicale, să preîn-
tîmpine cauzarea de prejudicii sănătăţii, demnităţii 
umane şi drepturilor persoanei, precum şi prestigiu-
lui internaţional al statului.

Importantă e reflectarea certă, clară şi exhaustivă în 
legislaţie a condiţiilor la cumularea cărora instanţa de 
judecată ar fi în drept să supună persoana examenului 
psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie.

Trebuie reţinut faptul că hotărîrea judecătorească pri-
vind încuviinţarea forţată a spitalizării într-un staţionar 
de psihiatrie are un caracter temporar. Or, acest fapt 
este prevăzut de însăşi litera legii. Astfel, în conformi-
tate cu prevederile art. 35 din Legea privind sănătatea 
mentală se menţionează că spitalizarea în staţionarul 
de  psihiatrie  fără  liberul consimţământ  va  dura nu-
mai în perioada de menţinere a  temeiurilor  în care a 
fost efectuată. Persoana, spitalizată în staţionarul de 
psihiatrie fără liberul ei consimţămînt va fi examinată 
cel puţin o dată în lună de comisia de medici psihiatri 
a staţionarului pentru a se decide asupra prelungirii 
spitalizării. La expirarea  a 6  luni de la data  spitaliză-
rii  persoanei  în staţionarul  de psihiatrie fără liberul 
ei consimţămînt, administraţia acestuia  trimite  avi-
zul întocmit de comisia de medici psihiatri privind 
necesitatea prelungirii spitalizării către instanţa jude-
cătorească în a cărei rază se află staţionarul. Judecă-
torul poate să decidă  asupra prelungirii spitalizării 
în conformitate cu art. 32-34 Legea privind sănătatea 
mentală. Hotărîrea privind prelungirea spitalizării se 
adoptă de către judecător în fiecare an.
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La scurgerea termenilor prevăzuţi de Legea privind 
sănătatea mentală pentru acţiunea hotărîrii judecăto-
reşti şi în lipsa avizului medical  respectiv, persoana 
plasată forţat în staţionarul de psihiatrie trebuie ex-
ternată. Persoana e pasibilă externării şi în cazul în 
care instanţa de judecată hotărăşte în sensul respin-
gerii cererii de spitalizare forţată sau de prelungire a 
termenului acesteia.

Norma alin. (3) al art. 35 din Legea privind sănăta-
tea mentală prevede că pricinile privind încuviinţa-
rea forţată a examenului psihiatric sau spitalizării 
persoanei suferinde de patologii psihiatrice grave 
nu constituie o listă exhaustivă, fapt semnificînd că, 
în conformitate cu reglementările numite ale Legii 
privind sănătatea mentală, cuprinsul cauzelor sus-
ceptibile de a fi incluse în lista dată poate fi extins. 
Putem face referire la exemplul prelungirii termenu-
lui de spitalizare în condiţii de lipsă a consimţămîn-
tului persoanei (alin. (3) al art. 35 din Legea privind 
sănătatea mentală). Faptul că un atare proces are o 
existenţă individuală nu poate fi contestat. Importan-
tă, însă, e circumstanţa în care Codul de Procedură 
Civilă al Republicii Moldova, Legea contenciosului 
administrativ şi Legea privind sănătatea mentală nu 
reglementează o anumită ordine procesuală a cer-
cetării unei asemenea categorii de pricini. La fel de 
neclar e şi faptul dacă în limitele acestei proceduri 
participă sau nu staţionarul de psihiatrie, persoana 
vizată în cerere, reprezentantul său legal, alte persoa-
ne interesate, nu este identificat locul (sediul) cerce-
tării cauzei (încăperea instanţei de judecată sau staţi-
onarul de psihiatrie), modul de contestare a hotărîrii 
despre prelungirea termenului de spitalizare în con-
diţii non-volitive etc. Din cuprinsul legii e deductibil 
faptul că o asemenea categorie de pricini e examinată 
şi analizată de judecător în mod unipersonal şi doar 
în baza unei singure probe – avizul comisiei de me-
dici psihiatri vizînd necesitatea prelungirii termenu-
lui de spitalizare a persoanei. În rezultat, hotărîrea 
instanţei de judecată privind prelungirea termenului 
de spitalizare este emisă exclusiv în baza unui docu-
ment – avizul medical. Pe cale de consecinţă, multe 
dintre principiile dreptului procesual-civil sînt inope-
rabile pentru pricinile date. De exemplu: publicitatea 
procesului judiciar, oralitatea dezbaterilor judiciare, 
disponibilitatea în drepturile procesuale etc. Or, situ-
aţia în cauză este într-o contradicţie fundamentală cu 
esenţa unei justiţii democratice.

De altfel, la moment nu există o prevedere legală 
care ar specifica expres că prelungirea termenului de 
spitalizare pe baze non-volitive este realizat de către 

instanţa judecătorească pe baza unui nou proces ju-
diciar sau în limitele celui preexistent, hotărîrea fiind 
emisă în temeiul procedurii privind încuviinţarea 
spitalizării forţate a persoanei. Din cele evidenţiate, 
trebuie să deducem că pricinile referitoare la prelun-
girea termenului de spitalizare pe baze non-volitive 
se deosebesc sub multe aspecte faţă de cauzele des-
pre încuviinţarea spitalizării forţate, fapt pentru care 
cercetarea şi soluţionarea lor trebuie să fie reglemen-
tată în detaliu.
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сompetitor USM

În Preambulul Constituţiei Republicii Moldova, dar 
şi în al.3 al art.1 din Constituţie se constată că Repu-
blica Moldova este un stat de drept, democratic, în 
care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, 
libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 
pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt 
garantate.

Deci statul garantează, ca valoare în societate, drepta-
tea. O garantează prin ajustarea cadrului legislativ, 
care trebuie să aibă reglementări aplicarea cărora va 
duce de fiecare dată la triumful dreptăţii în societate 
în întregime, dar şi în cazul unui individ aparte. Este 
un lucru dificil, deoarece interesele societăţii (nemai-
vorbind de cele ale statului) nu de fiecare dată cores-
pund cu cele ale unei persoane aparte, iar actul nor-
mativ regulatoriu este unul general, impersonal. În 
plus, în linii mari, legea este conservatoare, rămîne în 
urma relaţiilor sociale, a dezvoltării personalităţii, şi, 
în multe cazuri, nu poate contribui la o justiţie echita-
bilă, corectă, la protejarea demnităţii persoanei.

De aceea, se impune ca normele juridice să fie mai 
flexibile, iar cei care le aplică să aibă împuterniciri 
de a lua o astfel de decizie încît ea să fie şi legală şi 
dreaptă. Asemenea reglementări pot avea loc doar 
prin introducerea unei noi categorii juridice de rea-
lizare a dreptului – „dreptul discreţionar” – care, fi-
ind clar ca scop, reglementat juridic şi corect aplicat 
în practică la soluţionarea unor cazuri concrete, nu 
va contravine principiului legalităţii, dar va duce la 
triumful dreptăţii.

„Dreptul discreţionar” este un fenomen juridic (rea-
litate juridică) bazat pe normele de drept materiale, 
care impun, admit sau prevăd luarea deciziilor la ale-
gerea din mai multe variante posibile şi de alternati-

„drePTul dIscreŢIONar” 
ÎN FaZa urMĂrIrII PeNale

In the present work we touch on the rea-
lization of the principle of inevitability in 
juridical responsibility for the committed 
offences. At the same time, in various sta-
tes of the world, alongside this principle, 
there is applied the „discretionary law”, 
which permits the organs of prosecution 
not to sue the offender at law, and the law 
instances to condone and free him from pe-
nal punishment. „The discretionary law” 
in legal prosecution is illustrated by the 
author by examples of its application in 
different countries (Great Britain, FRG, 
France, etc.). 

vă de către subiectul de drept ce are împuternicirile 
corespunzătoare în acest sens şi, totodată, un meca-
nism juridic care reglementează aplicarea normelor 
de drept cu utilizarea acestor împuterniciri la solu-
ţionarea cazurilor concrete, în aşa fel încît deciziile 
adoptate să fie juste, conforme scopului urmărit, fi-
nalităţii legii.

Luarea deciziilor discreţionare este proprie oricărui 
organ statal. În funcţie de locul său în ierarhia struc-
turii autorităţilor publice, sarcinile şi competenţa lui, 
aria discreţionară poate fi mai restrînsă sau, din con-
tra, mai extinsă.

În activitatea lor, organele procuraturii, ca organe 
autonome în componenţa autorităţii judecătoreşti, 
dispune de un anumit nivel discreţionar la luarea 
deciziilor.

Dacă normele ce reglementează activitatea procuro-
rului au un caracter imperativ, categoric, absolut de-
terminat, discreţia la luarea deciziilor lipseşte, ele vor 
fi pronunţate strict conform normei concrete. În rest, 
procurorul are posibilitatea de a alege, din mai multe 
variante şi soluţii alternative, decizia cea mai justă, 
echitabilă, rezonabilă. Posibilitatea de a alege o atare 
decizie şi este esenţa „dreptului discreţionar”. Însă 
posibilitatea de a alege nu este şi o obligativitate de a 
alege. Acest proces este lăsat la discreţia procuroru-
lui, care se conduce de lege, de circumstanţele cauzei 
concrete, dar şi de propria convingere intimă, care, în 
totalitatea lor, duc la pronunţarea deciziei, ale cărei 
consecinţe vor atinge scopul urmărit. Scopul urmărit 
este determinat de finalitatea legii, de sensul legisla-
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ţiei în întregime, dar şi de interesul public, bazat pe 
principiul echităţii sociale. Oricum, decizia discreţi-
onară trebuie să satisfacă cerinţele legitime ale omu-
lui, să nu atingă drepturile şi libertăţile garantate de 
Constituţie, să fie pentru om, nu în detrimentul inte-
reselor legitime ale acestuia.

Conform art.1 CPP al Republicii Moldova, proce-
sul penal reprezintă activitatea organelor de urmă-
rire penală şi a instanţelor judecătoreşti, unul din 
scopurile căreia este ca orice persoană care a săvîr-
şit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei 
sale. Cu alte cuvinte, este vorba despre realizarea 
principiului inevitabilităţii răspunderii juridice 
pentru infracţiunile săvîrşite, ceea ce înseamnă că 
orice infractor trebuie urmărit penal, trimis în ju-
decată pentru a fi tras la răspundere, condamnat. 
Urmărirea penală este una dintre funcţiile de bază 
ale procuraturii.

Toate deciziile adoptate de procuror trebuie să fie nu 
doar legale şi întemeiate, ci şi echitabile.

Echitatea este o categorie etică, dar şi de drept. În 
literatura juridică ea este caracterizată ca principiu 
fundamental de formare, dezvoltare şi funcţionare a 
dreptului.

„Echitatea, fiind un fenomen etico-social, capătă o în-
semnătate de principiu al dreptului în măsura în care 
ea se încadrează în procesul de reglementare juridi-
că, în elemente ca „proporţionalitate”, „dimensiuni 
egale” ş.a., care sînt proprii însăşi construcţiei instru-
mentelor juridice”1. 

Echitatea, ca o categorie juridică, se realizează prin 
intermediul aplicării „dreptului discreţionar”.

Totodată, în diferite state ale lumii, fie mai pe larg, 
fie mai limitat, de rînd cu principiul inevitabilităţii 
răspunderii penale, pentru infracţiunile săvîrşite se 
aplică   „dreptul discreţionar”, care dă posibilitate 
organelor de urmărire penală, în anumite situaţii, 
de a nu urmări penal infractorul, iar instanţele de 
judecată – de a-l elibera de răspundere sau pedeap-
să penală. Aceste posibilităţi sînt prevăzute de legea 
penală şi procesual penală, iar organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată au împuterniciri dis-
creţionare în acest sens.

Iniţial, „dreptul discreţionar” în faza urmăririi pe-
nale a fost formulat în sistemul de drept anglo-sa-
xon, apoi şi-a găsit aplicare în ţările sistemului de 
drept continental (romano-german). În cele din 

urmă, acest drept a fost reflectat în documentele in-
ternaţionale2.

În Marea Britanie, organele de urmărire penală au 
împuterniciri legale de a urmări sau de a nu ur-
mări penal infractorii, conducîndu-se de principiul 
oportunităţii, adică au împuterniciri discreţionare. 
Această practică cu rădăcini seculare are la bază 
două institute: preîntîmpinarea poliţienească (poli-
ce caution) şi mediaţia (mediation). Preîntîmpinarea 
poliţienească este o alternativă a urmăririi penale 
pentru persoanele care au săvîrşit crime negrave, 
sau de către minori, şi se aplică pe larg (conform 
statisticii, în 1995 numai în Anglia şi Uels au fost 
făcute 120000 de astfel de preîntîmpinări minorilor 
care n-au atins vîrsta de 18 ani)3. 

După părerea savanţilor englezi, „preîntîmpinarea”, 
ca alternativă a urmăririi penale, curmă perspectiva 
acestor minori de a deveni infractori cu carieră, redu-
ce cheltuielile statului şi volumul de lucru al judecă-
torilor4. 

Asemenea împuterniciri discreţionare au organele 
de urmărire penală şi în alte state ce fac parte din sis-
temul de drept anglo-saxon. În unele dintre ele (Aus-
tralia), „preîntîmpinările” sînt însoţite de anumite 
condiţii, în altele – nu. Principalul este ca infractorul 
să-şi recunoască vina. 

În SUA împuterniciri discreţionare are procurorul. 
El decide să pornească urmărirea penală ori nu, ţi-
nîndu-se cont de interesele statului. Gravitatea in-
fracţiunii săvîrşite nu contează. Deşi în ultimii ani 
s-a purces la codificarea legilor penale şi procesual 
penale, precedentul ocupă un loc de frunte la luarea 
deciziilor5. 

În sistemul de drept continental, problemele ce ţin de 
urmărirea penală se soluţionează prin intermediul le-
gilor codificate; puterea discreţionară a procurorului 
este mult restrînsă şi depinde de principiul ce stă la 
baza urmăririi penale: legalităţii sau oportunităţii.

În unele state, la baza reglementării problemelor le-
gate de urmărirea penală stă principiul legalităţii. 
În Germania, de exemplu, procurorul este obligat, 
independent de orice circumstanţe, să pornească ur-
mărirea penală6. Dar chiar şi în această ţară legisla-
ţia procesual penală prevede anumite situaţii în care 
procurorul are împuterniciri de a nu porni urmărirea 
penală, dacă lipseşte interesul public, sau să înceteze 
urmărirea penală, dacă infracţiunea este neînsem-
nată. Aceste decizii ale procurorului sînt urmate de 
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anumite condiţii pentru infractor şi sînt luate cu con-
simţămîntul judecătorului şi sub controlul lui.

În multe ţări europene ce au la faza de urmărire pe-
nală şi principiul oportunităţii (Franţa, Belgia, Olan-
da ş.a.), „dreptul discreţionar” este legiferat. 

În Olanda, datorită acestui principiu, urmărirea pe-
nală încetează anual în 15-20% din toate cazurile.

În Franţa, procurorul are împuterniciri discreţionare 
largi. Este lăsată la discreţia lui de a aprecia oportu-
nitatea de a porni sau nu urmărirea penală în fiecare 
caz concret.

De asemenea, de către procuror se aplică pe larg me-
diaţia, dacă el consideră că în aşa fel se va pune capăt 
conflictului şi consecinţelor infracţiunii.

În 1999, în Codul de Procedură al Franţei au fost in-
troduse 3 noi articole – 411, 412, şi 413 – care au dat 
noi împuterniciri procurorului. Conform art.411, pro-
curorul, în anumite condiţii, poate refuza urmărirea 
penală pentru săvîrşirea oricărei infracţiuni. Decizii-
le de refuz ale urmăririi penale sînt luate cu consim-
ţămîntul judecătorului şi controlate de el7. 

„Dreptul discreţionar” a fost cunoscut şi procesului 
penal sovietic, conform căruia procurorul, în cazurile 
prevăzute de lege, avea împuterniciri discreţionare în 
faza urmăririi penale de a porni sau refuza urmărirea 
penală sau de a înceta urmărirea penală. În ambele 
cazuri, materialele se trimiteau pentru examinare şi 
luarea măsurilor de influenţă obştească, fie în jude-
cătoriile tovărăşeşti, fie în comisiile pentru minori ori 
în colectivele de muncă. 

La începutul anilor ’90 ai sec. XX, în unele ţări eu-
ropene, inclusiv Republica Moldova, motivîndu-se 
că se admiteau abuzuri, împuternicirile discreţiona-
re ale procurorului în faza de urmărire penală au 
fost cu mult limitate. Doar instanţele de judecată 
trebuie să se pronunţe pe marginea infracţiunii să-
vîrşite şi a pedeapsei pentru infractor. În aşa fel, s-a 
renunţat la principiul oportunităţii în urmărirea pe-
nală, fiind legiferat doar principiul legalităţii (vezi 
„Concepţia reformei judiciare şi de drept”, aprobat 
de Parlamentul RM la 21 iunie 1994). În noul Cod 
Procesual Penal lipseşte articolul (în CPP din 1961 
– art.51) care  prevedea refuzul de a urmări penal 
pentru unele infracţiuni cu luarea altor măsuri de 
înrîurire obştească. Consider că o normă juridică 
cu un astfel de conţinut trebuie reintrodusă. Este o 
practică a majorităţii ţărilor, care demonstrează efi-

cienţa, este în binele interesului public, al statului, 
al celor implicaţi în conflict. În Codul de Procedură 
Penală din 2003 este din nou recunoscut principiul 
oportunităţii în urmărirea penală, indicîndu-se mai 
multe temeiuri şi condiţii, cînd procurorul, în mod 
discreţionar, poate să înceteze urmărirea penală, 
fără a trimite dosarul în judecată. 

Dacă procedura urmăririi penale şi tragerea la răs-
pundere penală a infractorului este determinată de 
anumite principii şi detaliat reglementată în Codul 
de Procedură Penală al Republicii Moldova, iar şti-
inţa dreptului procesual penal studiază această ac-
tivitate amănunţit, sub toate aspectele, „dreptul dis-
creţionar” în urmărirea penală este slab reglementat 
în legea procesual penală, iar ştiinţa juridică nu-i 
acordă nicio atenţie. În Codul de Procedură Penală 
(art.255) se menţionează că ordonanţele organelor de 
urmărire penală, deci şi ale procurorului, trebuie să 
fie legale şi motivate, dar nu este indicată cerinţa că 
ele trebuie să fie şi drepte, echitabile. Este o omisiune 
ce se cere corectată. Cu toate acestea, ţinînd cont de 
faptul că relaţiile sociale, fiind în continuă schimba-
re, modificare, dezvoltare, depăşesc cadrul legislativ, 
care le reglementează, în caz de apariţie a conflictelor, 
la soluţionarea lor pentru a lua o decizie echitabilă, 
rezonabilă, dreaptă, adesea, în lipsa normei juridice 
regulatorie, se aplică principiile generale, fundamen-
tale ale dreptului. În esenţă, în asemenea situaţii, de 
fapt, se utilizează „dreptul discreţionar”. Altfel nici 
nu poate fi. În caz contrar, s-ar lua nişte decizii doar 
formal legale, dar nedrepte.

Urmărirea penală trebuie să fie bazată pe principiile 
legalităţii, temeiniciei, dar şi a oportunităţii şi echi-
tăţii. Normele penale şi procesual penale trebuie să 
cuprindă prevederi care ar permite aplicarea acestor 
principii, iar cei care aplică aceste norme – să aibă îm-
puternicirile respective. Finalitatea urmăririi penale 
în toate cazurile: decizia luată trebuie să fie dreaptă. 
În anumite cazuri, acest scop poate fi atins doar cu 
aplicarea „dreptului discreţionar”.

Împuternicirile discreţionare – discreţia materială 
(art.53 CP), pe care procurorul le poate aplica în cadrul 
urmăririi penale pe categoriile de infracţiuni menţio-
nate în Capitolul VI a Părţii Generale a Codului Penal 
al Republicii Moldova, sînt prevăzute în art. 285 al Co-
dului de Procedură Penală al Republicii Moldova.

De menţionat că, politica penală şi procesual penală 
a statului are tendinţa de a lărgi hotarele discreţiona-
re ale procurorului în procesul urmăririi penale.



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 INR .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

79

La 12 septembrie 2007, Guvernul Republicii Moldo-
va a adoptat un Plan de măsuri în domeniul com-
baterii criminalităţii, inclusiv un punct ce prevedea 
„eficientizarea pîrghiilor discreţionare ale organelor 
procuraturii” – măsură care se realizează în viaţă. 
Parlamentul Republicii Moldova, adoptînd legi, 
prevede şi noi competenţe, prerogative ale procuro-
rului şi noi împuterniciri discreţionare în procesul 
urmăririi penale. Această extindere discreţionară a 
procurorului îşi are ca fundament şi un nou princi-
piu – cel de colaborare a infractorului cu organele 
de urmărire penală.

La momentul adoptării noului Cod de Procedură Pe-
nală al RM, intrat în vigoare la 12 iunie 2003, procu-
rorul nu avea dreptul de a înceta urmărirea penală cu 
liberarea de răspundere penală. El putea doar, prin 
ordonanţă, să suspende urmărirea penală pe termen 
de un an, iar procesul penal cu liberare de pedeapsă 
penală putea fi încetat după expirarea termenului de 
un an doar de judecătorul de instrucţiune.

Ulterior, Codul de Procedură Penală a fost în mod 
repetat amendat, modificat, completat cu noi preve-
deri, inclusiv art. 285, conform căruia procurorul, de 
rînd cu alte noi împuterniciri, are dreptul de a înceta 
urmărirea penală, cu liberarea de răspundere penală 
în toate cazurile prevăzute de art. 53 Cod Penal, fără 
a trimite dosarul judecătorului de instrucţiune. Mai 
mult, pentru prima dată, legea prevede dreptul pro-
curorului de a înceta urmărirea penală cu tragerea 
infractorului la răspundere administrativă (în afară 
de sancţiunile contravenţionale, care sînt de com-
petenţa judecătorului de instrucţiune, art. 285 – cu 
modificările introduse prin Legea nr. 264-XVI din 28 
iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2006, nr. 170-173, art.781) şi Legea nr. 292-XVI din 21 
decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2008, nr. 28-29 art.82).

Articolul 10 are următorul conţinut: „În cadrul ur-
măririi penale, în condiţiile Codului Penal şi ale Co-
dului de Procedură Penală, procurorul poate decide 
liberarea de răspundere penală a persoanei care a 
săvîrşit o faptă ce conţine elementele constitutive 
ale infracţiunii.

Consider că dispoziţia acestui articol trebuie să-şi 
găsească dezvoltare în Codul Penal şi Procesual Pe-
nal. Deşi articolul se numeşte „Aplicarea măsurilor 
alternative urmăririi penale”, ce ar indica că urmări-
rea penală nu se porneşte (se refuză şi se aplică alte 
măsuri), din dispoziţie se înţelege că urmărirea pe-

nală totuşi se porneşte, apoi se poate lua o decizie de 
liberare de răspundere penală.

Activitatea discreţionară a procurorului este ga-
rantată prin lege. Conform Capitolului VIII al Legii 
„Garantarea autonomiei procuraturii”, această auto-
nomie este asigurată inclusiv prin discreţia decizio-
nală acordată prin lege în exerciţiul funcţiei – al. 1 al 
art.56, lit. „d”.

Anumite împuterniciri discreţionare procurorul le 
exercită şi la soluţionarea în fond (discreţie materi-
ală) în cadrul urmăririi penale pe cazurile ce ţin de 
procedura de mediere, împăcare, acordul de recu-
noaştere a vinovăţiei, dar şi în problemele ce ţin de 
ridicarea imunităţii şi tragerea la răspundere penală 
a deputaţilor, judecătorilor, cît şi în cadrul de asisten-
ţă juridică internaţională în materie penală.

Datele statistice demonstrează că procurorii aplică 
cu succes împuternicirile discreţionare în procesul de 
realizare a instituţiilor de recunoaştere a vinovăţiei şi 
suspendarea urmăririi penale condiţionate.

Totodată, aceleaşi date statistice ne orientează la une-
le presupuneri că aici mai sînt rezerve. 

De exemplu, instanţele de judecată emit sentinţe de 
condamnare pe un număr impunător de dosare cu libe-
rare de răspundere penală, cu sentinţe de amendă sau 
executarea pedepsei prin munci în folosul comunităţii.

Consider că aici se ascund mai multe rezerve neuti-
lizate în faza de urmărire penală pentru a suspenda 
condiţionat urmărirea penală. Şi, în aşa fel, procesul 
ar fi mai puţin costisitor pentru stat, benefic pentru 
participanţii la proces, ar micşora volumul de lucru 
al instanţelor.

Pentru a urmări acest proces de emitere a deciziilor 
discreţionare ale procurorului, conforme principiu-
lui oportunităţii şi posibilităţii de analiză a felului 
cum sînt realizate de către ei aceste împuterniciri, ar 
fi necesară ducerea unei evidenţe aparte în rapoarte-
le statistice. Ar fi bine să se ştie care din acordurile de 
recunoaştere a vinovăţiei au fost încheiate la iniţiati-
va procurorului, de care considerente s-a condus el, 
făcînd o astfel de propunere.

Tendinţa de utilizare cît mai largă a „dreptului dis-
creţionar” se păstrează, are justificare atît juridică, cît 
şi reală, faptică, corespunde politicii statului în mate-
rie penală, dreptului internaţional, practicii altor sta-
te. Principiul colaborării statului cu infractorul este 
într-o permanentă extindere.   
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„Dreptul discreţionar”, ca rezultat al politicii statu-
lui, mai urmăreşte scopul – mai pe larg aplicat la faza 
urmăririi penale – de a diminua volumul de lucru al 
instanţelor de judecată, dîndu-le posibilitatea să se 
concentreze asupra dosarelor complicate, cît şi facto-
rul economic – examinarea dosarului în judecată este 
de durată, cu mai multe căi de atac, este una destul 
de costisitoare pentru stat.

În sfîrşit, într-un stat aparte, de rînd cu cele enumerate 
mai sus, aplicarea „dreptului discreţionar” depinde de 
situaţia criminogenă, de structura infracţiunilor, de ca-
tegoriile de infractori, de practica existentă privitor la 
aplicarea principiului oportunităţii, de claritatea nor-
melor juridice care prevăd realizarea acestui principiu, 
de nivelul împuternicirilor discreţionare a organelor 
de urmărire penală, de pregătirea lor profesională.

La nivel legislativ, aria aplicării „dreptului discreţi-
onar” se lărgeşte, fiind introduse noi modalităţi de 
încetare a răspunderii penale cu liberarea de răspun-
dere penală condiţionată sau necondiţionată. În anu-
mite situaţii, în dependenţă de gravitatea infracţiunii 
şi caracteristicii făptuitorului, chiar se refuză în por-
nirea urmăririi penale. Totodată, pentru a se exclude 
arbitrariul, abuzurile la luarea deciziilor, această acti-
vitate este supusă unui control nu doar judiciar, ci şi 
din partea societăţii, ea devenind maximum transpa-
rentă. Traducerea în viaţă a „dreptului discreţionar” 
îşi demonstrează eficacitatea, ca fiind o politică raţio-
nală a statului în problemele de combatere şi preve-
nire a criminalităţii.

Deşi statul întreprinde în permanenţă măsuri de 
combatere eficientă a criminalităţii (se adoptă noi 
legi, noi măsuri organizatorice, noi structuri ale or-
ganelor de urmărire penală, pregătirea profesiona-
lă a cadrelor chemate să combată infracţionalismul, 
participarea activă a mass-mediei şi societăţii în acest 
proces), nivelul criminalităţii nu scade, dimpotrivă – 
în anumite state chiar creşte. Au apărut noi categorii 
de infracţiuni în domeniul economic, bancar, vamal, 
financiar, care se săvîrşesc cu ajutorul tehnologiilor 
noi (calculator, internet), trafic de fiinţe umane. Ac-
tele de terorism, corupţia, spălarea banilor au luat 
amploare, au un caracter organizat, transfrontalier. 
După mai multe secole, au reînviat actele de pira-
terie. De aceea, în Codul Penal al diferitor state (în 
Republica Moldova inclusiv) apar nu doar articole 
noi, ci întregi compartimente. Savanţii analizează cu 
atenţie noile componente ale acestor noi infracţiuni, 
le comentează pentru corecta înţelegere, interpretare 
şi aplicare. Deci, dreptul material penal reacţionea-

ză, fie şi cu întîrziere, la aceste schimbări, ţinîndu-se 
cont şi de practica internaţională în materia penală şi 
recomandările făcute în acest sens. Sînt create noi şi 
noi organisme internaţionale (pe lîngă Interpol şi Eu-
ropol) de combatere atît a infracţiunilor la general, cît 
şi a anumitor categorii de crime (terorismul, spălarea 
banilor, corupţia, traficul de fiinţe umane, circulaţia 
ilegală a subtanţelor narcotice ş.a.).

Pentru combaterea eficientă a infracţiunilor, se intro-
duc modificări substanţiale şi de esenţă în Codul de 
Procedură Penală, care, pe de o parte, urmăresc să nu 
fie încălcate drepturile participanţilor la proces (ca 
procesul să fie unul echitabil şi finalizat în termene 
rezonabile), iar, pe de altă parte, organelor de urmă-
rire penală li se acordă noi competenţe, împuterniciri 
în scopul identificării făptaşilor şi tragerii operative 
la răspundere penală. În ultimii ani, majoritatea sta-
telor europene au prevăzut în Codul de Procedură 
Penală largi posibilităţi de colaborare a organelor de 
urmărire penală cu infractorii în scopul urgentării in-
vestigaţiilor, identificării tuturor făptaşilor şi a con-
statării circumstanţelor crimei în schimbul unor pe-
depse mai blînde sau liberării de răspundere penală.

Şi în Republica Moldova politica penală a statului 
în acest sens continuă, exemplul elocvent fiind pre-
vederile al.6 al art.47 Cod Penal, care dă posibilitate 
chiar şi membrilor unei organizaţii criminale de a fi 
liberaţi de răspundere penală indiferent de gravitatea 
infracţiunii în condiţiile dispoziţiei şi ipotezei acestei 
norme juridice. Dar această normă va da rezultatele 
scontate numai dacă va fi lucrativă şi nu una teore-
tizată, declarativă, care nu ţine de aspectele practice 
de aplicare a ei.

Condiţia principală de aplicare a acestei norme în 
practică este ca membrul organizaţiei criminale să 
declare benevol despre existenţa organizaţiei crimi-
nale şi apoi să ajute la descoperirea infracţiunilor să-
vîrşite de ea sau să contribuie la demascarea organi-
zatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organiza-
ţiei criminale respective. Această condiţie limitează 
considerabil aplicarea normei în practică, deoarece, 
ţinînd cont de caracteristicele organizaţiei criminale, 
de modul de selectare a membrilor ei, de gradul de 
conspiraţie, de disciplina internă cu pericolul pentru 
viaţă în caz de încălcare a acestei disciplini, doritori 
să declare benevol despre existenţa organizaţiei cri-
minale, cu participarea ulterioară activă la demasca-
rea ei, nu vor fi sau vor fi rar de tot, cazuri unice.

De aceea, este oportun ca în situaţia cînd a fost reţi-
nut un membru al organizaţiei criminale (determina-
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tă conform datelor operative) şi nu a declarat benevol 
de existenţa ei, iniţiativa de a colabora cu organele de 
urmărire penală în scopul demascării organizaţiei şi 
preîntîmpinării de noi inracţiuni în schimbul liberării 
de răspundere penală, să vină şi de la procuror, care, 
prin argumentarea juridică penală şi procesual pena-
lă, şi asigurarea de garanţii, să-l convingă pe infractor 
să colaboreze pentru a curma noi infracţiuni, pentru 
binele societăţii, dar şi în interesul personal – nu va fi 
tras la răspundere penală. Procurorul trebuie să aibă 
împuterniciri discreţionare în aces sens, realizarea 
cărora să depindă doar de procuror şi infractor, ca în 
cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovă-
ţiei, cu excluderea terţilor. Instanţele de judecată vor 
controla doar dacă s-au respectat condiţiile formale, 
procesuale.

Iată de ce şi în cazul aplicării al.6 al art.47 Cod Penal 
se cer anumite detalieri şi garanţii. Sintagma „poate 
fi liberat” nu dă garanţiile scontate, chiar dacă au fost 
îndeplinite toate condiţiile de către infractor. În Co-
dul de Procedură Penală nu este o prevedere expresă 
de liberare de răspundere penală conform art.47, al.6, 
nu este indicat cine are împuterniciri de a libera de 
răspundere penală: procurorul sau judecătorul.

Consider că art.57 Cod Penal trebuie să fie completat 
cu al.3 cu următorul conţinut: „Membru al unei gru-
pări criminale sau al unei organizaţii (asociaţii crimi-
nale) poate fi liberat de răspundere penală, în situaţii 
excepţionale, în cazul încheierii unui acord prejudi-
ciar de colaborare cu organele de urmărire penală, 
scontat cu demascarea grupării sau organizaţiei cri-
minale, curmarea activităţii ei criminale şi tragerii la 
răspundere penală a membrilor ei”.

Iar Codul de Procedură Penală completat cu un ca-
pitol suplimentar: Capitolul III1 „Procedură de ur-
mărire penală, încheierea acordului prejudiciar de 
colaborare cu organul de urmărire penală privind 
unele infracţiuni săvîrşite în condiţii excepţiona-
le”. Deci, această procedură va fi aplicată doar în 
cazuri excepţionale, cînd gruparea ori organizaţia 
criminală activează de mai multă vreme, săvîrşeşte 
infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional 
de grave, inclusiv omoruri, acte de banditism şi 
terorism şi, în ciuda tuturor măsurilor întreprinse, 
infracţiunile săvîrşite de ea nu pot fi descoperite, 
organizatorii şi conducătorii ei – demascaţi, prezin-
tă un pericol sporit pentru ordinea publică, pentru 
instituţiile statale, pentru viaţa oamenilor, pentru 
bunurile lor etc. Membrul grupării sau organizaţiei 
criminale trebuie să aibă garanţii clare că nu va fi 

tras la răspundere penală şi nici nu va fi divulgată 
persoana lui (numele, prenumele) ca demascator, 
cu toate măsurile de protecţie ulterioară.

De aceea, decizia de a fi liberat de răspundere penală 
trebuie să fie luată de procuror, controlată de procu-
rorul ierarhic superior. Încheierea acordului de cola-
borare să fie aprobat de procurorul ierarhic superi-
or şi toată activitatea să fie verificată de el. Instanţa 
de judecată poate controla legalitatea acestei decizii 
doar la demersurile sau cererile persoanelor intere-
sate. Despre rezultatele anchetării acestor infracţiuni 
Procurorul General informează conducătorul ţării şi 
societăţii. 

În lipsa reglementărilor juridice, organele de urmări-
re penală, în aşa sau alt mod, colaborează cu elemen-
tele lumii criminale în vederea descoperirii infracţiu-
nilor în schimbul liberării de răspundere penală (sau 
nu pornesc contra lor urmărirea penală ori o încetea-
ză din diferite motive). Dar o fac cu încălcarea legii, 
fiind practic greu de a o controla, adesea abuzivă. 

Cu toate că în ultima perioadă se fac mai multe mo-
dificări în Codul de Procedură Penală, ce urmăreş-
te scopul de a simplifica unele proceduri, totuşi, în 
mare parte, rămîne prea formalizat, chiar sofisticat, 
fapt care permite infractorilor, cu ajutorul avocaţilor 
(şi aici nu putem să-i acuzăm de nimic), să evite răs-
punderea penală.

Consider că şi aici unele prevederi ar putea avea mai 
multă elasticitate, care ar permite organului de urmă-
rire penală să ia decizia justă, fără a i se imputa în-
călcarea sau derogarea de la unele norme procesuale, 
deşi în cadrul legislaţiei procesuale se cer lărgite îm-
puternicirile discreţionare ale organului de urmărire 
penală, ale procurorului, desigur sub control judiciar. 

După cum am menţionat mai sus, la începutul ani-
lor ’90 „dreptul discreţionar” al procurorului în faza 
urmăririi penale a fost restrîns sau complet anulat, 
motivul fiind abuzul de drept. Deşi actualmente si-
tuaţia s-a schimbat, pericolul de a comite abuzuri 
persistă.

Aplicarea discreţionară a normei de drept nu poate 
fi confundată cu alte forme de realizare a dreptului, 
cum ar fi utilizarea dreptului cu urmărirea penală se-
lectivă, cu tragerea la răspundere penală a doar uno-
ra dintre infractori ş.a.

Tocmai din aceste şi alte cauze, ce nu sînt înţelese şi 
susţinute de societate, legislatorul, pe lîngă motive 
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de ordin conceptual, nu riscă să extindă împuternici-
rile discreţionare ale procurorului. 

Iată de ce această activitate de colaborare în schimbul 
liberării de răspundere penală în condiţiile descrise 
se cere legiferată, reglementată procesual, cu detalie-
rea competenţelor, inclusiv a împuternicirilor discre-
ţionare, cu mecanismele de control corespunzător. În 
acest context, important este coraportul dintre reali-
zarea acestor împuterniciri ale procurorului şi limite-
le controlului judiciar a deciziilor discreţionare luate 
de procuror. Acest coraport cere şi el o reglementare 
mai clară, precisă.

Consider că societatea va susţine aceste amendamen-
te în politica penală a statului, deoarece ea va fi reali-
zată în interesul ei, pentru binele membrilor ei. 

În toate statele, procuratura ocupă un loc aparte în 
structura organelor statale, cu obiective, competenţe 
şi împuterniciri inconfundabile, dar şi cu responsabi-
lităţi corespunzătoare.

Deşi statutul constituţional al procurorilor, dar şi 
sarcinile, atribuţiile diferă de la stat la stat, în esenţă, 
activitatea lor este în a apăra interesele generale ale 
societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, şi nu numai prin prisma 
combaterii infracţionalismului, urmăririi penale şi 
acuzării infractorilor în instanţă.

Documentele internaţionale, cum ar fi Recomandă-
rile CE din 1987 şi 2000, Principiile directoare în ac-
tivitatea procurorilor aprobate la Congresul ONU în 
1990 orientează ca aceste instituţii să fie la nivel sta-
tal consolidate, iar rolul lor în edificarea statului de 
drept – amplificat.

Din păcate, din 1990, la noi în republică se face tot 
posibilul ca acestei instituţii să-i fie diminuat rolul 
în soluţionarea problemelor cu care se confruntă so-
cietatea, unele aspecte ale reformării ei sînt în con-
tradictoriu cu recomandările internaţionale. Această 
politică se cere corectată.

În lumea contemporană se înregistrează mai multe 
tendinţe negative, inclusiv diminuarea rolului drep-
tului ca regulator, nihilismul juridic – fenomen nu-
mit de savanţi neliniştea dreptului.

Procuratura, indiferent de sistemul de drept, de aşe-
zarea geografică a statului, de fiecare dată a ripostat 
acestor tendinţe. E timpul ca iarăşi să-şi consolideze 
rîndurile pentru a rezista, a combate tendinţele ne-
gative.

Este necesară o colaborare mai strînsă, mai eficientă 
între porcuraturi, pentru a atinge scopurile comune, 
iar activitatea de zi cu zi să fie exercitată de procu-
rori profesionişti consacraţi. Ei îşi vor onora cu cinste 
şi cu succes obligaţiunile atunci cînd, de rînd cu alte 
instrumente juridice, vor utiliza la soluţionarea ca-
zurilor concrete această categorie juridică – „dreptul 
discreţionar”.
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uNele cONsIderaŢIuNI reFerITOr la cOraPOrTul dINTre 
drePT şI JusTIŢIe ÎN TeOrIa şI FIlOsOFIa drePTuluI

The notion of “law” and “justice” are used 
in several ways. These double meanings 
must mark the material unit. The law can’t 
be taken in it’s ensemble, concerned exclu-
sively either the object either the subjects. 
Independently of meanings of these terms 
we must contest, that they are subordinates 
to idea of “justice”. Admit this idea, consi-
dering that “law” is the product of social 
forces of human will, a material phenome-
non and a set of moral and social values, a 
dialect set of wills and freedoms.

Cuvinte-cheie: drept, drept natural, drept pozitiv, 
drept subiectiv, justiţie, just, libertate, lege, drepturi-
le omului, acte internaţionale.

Noţiunea de „drept”1 este utilizată în mai multe sen-
suri. Trebuie menţionat de asemenea că această cate-
gorie aparţine nu numai ştiinţelor juridice, ci şi altor 
ramuri ale ştiinţelor sociale, precum eticii unde ca-
tegoriile de „drept-nedrept”, „just-justiţie” constituie 
importante capitole ale cunoaşterii.

Termenul de „drept” provine din „directum” (în li-
nie dreaptă), care implică figurativ ideea de ceea ce 
este conform legii. Această imagine se regăseşte în 
mai multe limbi străine: diritto, dereche, recht, right. În 
ciuda etimologiei sale univoce, el are mai multe ac-
cepţiuni. Cînd desemnează ansamblul de reguli de 
conduită, care guvernează raporturile omeneşti în 
societate şi al cărui respect este asigurat prin auto-
ritatea publică, se vorbeşte despre dreptul obiectiv. 
Există însă tendinţa de a identifica dreptul obiectiv 
cu dreptul pozitiv2, adică ansamblul regulilor juridi-
ce în vigoare la un moment dat într-o societate dată. 
Această viziune, însă, după părerea L. Barac, este 
prea îngustă, căci starea de drept într-o ţară, la un 
moment dat, nu se poate disocia de fenomene mai 
largi şi nici izola de resursele sale ori de contextul 
său. Ea depinde de istorie, de mediul înconjurător, 
uman, social, economic, de felul ideologiilor3.

O altă accepţiune a termenului este legată de ceea ce 
numim drept subiectiv4. Dreptul subiectiv este puterea 
individuală, trăind într-o societate organizată în stat, 
de a se comporta într-un anumit fel (de a avea o anu-
mită conduită), potrivit normelor juridice în vigoa-
re, sau de a pretinde unei alte persoane un anumit 
comportament – să dea, să facă sau sa nu facă ceva, 

– putînd apela la nevoie la ajutorul organelor de stat. 
Exemplu tipic este dreptul de proprietate: exercit 
dreptul de proprietate pe această casă, în limbaj co-
mun expresia ar fi „casa este a mea”.

Aceste duble accepţiuni ale dreptului nu trebuie să 
nu marcheze unitatea materiei. Dreptul nu poate fi 
luat în ansamblul său, referindu-se exclusiv fie la 
obiectul său, fie la subiecţii săi. Orice situaţie juridică 
se traduce printr-un complex de drepturi şi obliga-
ţii. Al doilea argument constă în interacţiunea din-
tre cele două accepţiuni ale dreptului. Pe de o parte, 
drepturile individuale îşi au izvorul în reglementa-
rea impersonală a raporturilor sociale, iar, pe de altă 
parte, modificările ce intervin în dreprul obiectiv au 
răsunet asupra existenţei sau consistenţei drepturilor 
subiective5.

Astfel, dreptul de proprietate al unui individ există 
pentru că dreptul obiectiv îl consacră. La fel limita-
rea dreptului de proprietate de către dreptul obiec-
tiv afectează dreptul subiectiv, respectiv pe titularul 
dreptului de proprietate.

Prin urmare, a defini dreptul într-o manieră omoge-
nă şi definitivă pare imposibil. Termenul de “drept” 
este înţeles de asemenea cu sensul de „just” de „jus-
tiţie”, în timp ce pentru jurist el înseamnă „regulă de 
drept”. Pentru unii el este un ideal6; pentru alţii el 
este o normă pozitivă7. Unii nu văd în el decît  un 
model de acţiune, destinat să instituie sau să apere o 
anumită stare a societăţii, deci o simplă normă socia-
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lă. Alţii caută în el un ansamblu de reguli de condui-
tă. Pentru unii dreptul este un aspect al fenomenelor 
sociale, la fel ca sociologia sau istoria. Alţii afirmă că 
dreptul este un sistem de reprezentări intelectuale, 
care ia naştere urmînd principii proprii lui, într-un 
mod independent de fenomenele sociale sau istorice. 
Se mai susţine că dreptul este rezultatul provizoriu 
al luptelor sociale sau că istoria de drept nu provine 
decît dintr- o evoluţie statală şi un determinism na-
tural, susţinînd că dreptul nu rezultă decît din voinţa 
şi activitatea umană8.

Eterogenitatea normelor juridice determină greutăţi-
le în definirea dreptului. Vom admite totuşi provizo-
riu că dreptul este acel fenomen social constituit din 
ansamblul regulilor de conduită care, într- o societa-
te organizată, regizează raporturile sociale şi al căror 
respect este asigurat de constrîngerea publică9.

Admitem această definiţie, socotind că dreptul este 
produsul forţelor sociale a voinţei omului, un feno-
men material şi un ansamblu de valori morale şi so-
ciale, un ideal şi realitate, un fenomen istoric şi de 
ordin normativ, un ansamblu dialectic de voinţe şi de 
acte, de libertăţi şi de constrîngeri10.

În afară de sensurile amintite, noţiunea de drept este 
utilizată şi în sens larg, de sistem juridic, de ansam-
blu al fenomenelor care au acest caracter, incluzînd 
în cadrul acestuia conştiinţa juridică, sistemul de 
drept, raporturile juridice şi ordinea de drept11. Re-
gula de drept, prin care se exteriorizează ordinea ju-
ridică şi care nu este decît elementul formal, nu poate 
fi detaşată de fondul dreptului, de fundamentele şi 
finalităţile acestui sistem juridic. Prin urmare, orice 
definiţie a dreptului presupune studierea fenomenu-
lui juridic şi studiul regulii de drept, a fondului şi a 
formei sale.

Dacă avem în vedere valorile societăţii, observăm că 
dreptul este cel care le promovează, astfel că el are 
şi o misiune integratoare: el numeşte, stabileşte cine 
este fiecare – identitate, cetăţenie, rudenie etc., ce are 
fiecare, reglementînd proprietatea, posesia, moşteni-
rea etc., dar şi ce face fiecare – capacitatea de a încheia 
acte juridice, drepturi şi libertăţi civile sau politice, 
obligaţii cetăţeneşti etc.12

În acelaşi timp, dreptul are puterea de a stabili şi a 
defini atît acţiunile (inacţiunile) oamenilor cu carac-
ter licit, cît şi pe cele ilicite, contrare prescripţiilor 
normelor sale. Prin urmare, dreptul fixează libertăţi 
dar şi limitele, restricţiile ce pot fi aduse acestora. 
Acest rol al dreptului este de a asigura şi a proteja 

libertatea celorlalţi, căci „libertatea este dreptul de a 
face ce legile permit, iar dacă un cetăţean ar putea 
face ce ele interzic, el nu ar mai fi liber, pentru că şi 
ceilalţi ar avea aceeaşi putere”13.

Relativ la accepţiunile termenului „drept”, am avan-
sat deja şi ideea că dreptul poate fi evaluat şi ca „just” 
şi ca „injust”.

Noţiunile „just”, „injust” aparţin moralei, iar evalu-
area dreptului ca „just” sau „injust” exprimă relaţia 
în care el se află cu morala, pe de o parte, iar, pe de 
altă parte, este de natură a pune în evidenţă una din-
tre finalităţile sale deosebit de importante – anume 
aceea de a asigura şi a promova justiţia, dreptatea şi 
adevărul în societate şi în viaţa membrilor săi.

Prin această valenţă a sa, dreptul este îndepărtat de 
construcţia sa tehnică de caracterul său formal, abso-
lut necesar elaborării sale.

Dacă observăm cum sînt utilizaţi termenii de „just” şi 
„injust”, chiar de către jurişti, vom constata că semni-
ficaţia acestor termeni este şi ea diferită. Deseori, ter-
menul de „just” este asociat ideii de „bine”, „corect”, 
în timp ce termenul de „injust” este asociat ideii de 
„rău”, „nedrept”, „urît”, „ilicit”.

Independent de accepţiunile acestor termeni, trebuie 
să constatăm că ei sînt subordonaţi ideii de „justiţie”, 
animată de un element comun, potrivit căruia, indi-
vizii, oamenii pot pretinde în raporturile dintre un 
anumit grad de egalitate relativă. Acest element co-
mun exprimă în realitate o regulă cu valoare de prin-
cipiu, care se manifestă ori de cîte ori în discuţie intră 
împărţirea unor profituri sau dezavantaje, drepturi 
sau obligaţii etc.14

De aceea justiţia este deseori reprezentată ca o „ba-
lanţă”, principiul său impunînd tratarea în mod simi-
lar a cazurilor identice sau similare şi, în mod diferit, 
a celor diferite15.

Stabilirea criteriilor care stau la baza calificării unui 
caz ca fiind similar sau diferit de un alt caz, ne per-
mite a observa şi a constata că termenii „just” şi „in-
just” sînt purtători de valori morale diferite, de la o 
perioadă istorică la alta sau chiar în cadrul aceleiaşi 
perioade istorice, de la un spaţiu la altul. Pentru a 
înţelege acest lucru, este suficient să aruncăm o pri-
vire asupra modului în care a fost privită sclavia de-a 
lungul timpului.

Internaţionalizarea normelor juridice  pare însă a re-
concilia diferenţele în materie, există un anumit con-
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sens în a considera ca „injust” anumite discriminări 
bazate pe motive de rasă, de sex, de religie etc., dar 
nu trebuie să uităm că un asemenea acord nu a exis-
tat întotdeauna, cadru în care ceea ce astăzi putem 
declara ca „injust” altădată era „just”, beneficiind 
chiar de reglementare în planul dreptului.

În orice caz, din punct de vedere social, observăm că 
„justul” se analizează printr-o conformare la o regu-
lă, în timp ce „injustul” reprezintă neconformitatea la 
regulă, comandamentul respectiv. Mai observăm că 
orice valoare individuală sau colectivă se raportează 
la aceste două noţiuni, la momentul în care ea apare 
în sistemul axiologic creat de epoca sa. De aici rezul-
tă că „justul” şi „injustul” sînt universale, ele avînd 
nu numai raporturi sociale, dar şi rădăcini biologice, 
asemenea „binelui” şi „răului”16.

Deci, după cum vedem, „dreptul”, „justiţia” consti-
tuie cele mai generoase subiecte ce pot fi abordate 
de specialiştii din cele mai diverse domenii ale ştiin-
ţelor sociale – drept, etică, filosofie etc. – subiecte ce 
au constituit centrul de greutate al multor teorii mai 
vechi sau mai noi. O analiză exhaustivă ar presupu-
ne studierea tuturor doctrinelor politico-juridice şi 
etice şi desprinderea unor idei în condiţiile situării 
autorului pe poziţiile, unei anumite concepţii filo-
sofice  de aşa natură încît concluziile trase să consti-
tuie un real aport la înţelegerea şi explicarea terme-
nilor de „drept” şi „justiţie”. Ca şi vocabula “drept”, 
termenul de justiţie în afara oricărui context este 
ambiguu, derutant chiar, numeroase şi derutante 
sînt îndoielile şi neînţelegerile cu privire la sensu-
rile sale. Este justiţia un echivalent al dreptului sau 
un element distinct şi superior faţă de drept? Justi-
ţia, sub un anumit aspect, constă în conformarea la 
o lege, deşi se afirmă uneori că legea  trebuie să fie 
conformă cu justiţia17.

Ideea de justiţie „vine” în contemporaneitate încărca-
tă de sensuri străvechi şi de o experienţă nu de puţi-
ne ori dramatică18. În fazele vechi ale gîndirii, justiţia 
era concepută drept corespondenţă cu ceva presta-
bilit. În lumea orientală, şi acolo unde domneşte o 
concepţie monoteistă şi etică a universului, justiţia se 
atribuie înainte de toate divinităţii, pentru a exprima 
proporţia şi armonia voinţelor sale. În ceea ce pri-
veşte oamenii, practica justiţiei constă în supunerea 
la voinţa divinităţii, supunere care implică sau nu o 
realitate cu alte subiecte. În aceste condiţii, rugăciu-
nea, sacrificiul, celebrarea zilelor festive sînt conside-
rate îndatoriri de justiţie, la fel cu îndatorirea de a nu 
ucide şi nu fura. În fantezia primitivă greacă, apare 

Themis, „consiliera” lui Jupiter, care, cu sfaturile sale 
variate, suscită discordii şi provoacă războaie. Din 
căsătoria lui Jupiter cu Themis ia naştere Dike, zeiţa 
judecăţilor (soră cu „adevărul”), care tinde să împace 
şi să rezolve conflictele.

Din punct de vedere practic, conceptul de „justiţie” e 
nesigur şi variabil şi în orice caz are nevoie de preci-
zări pentru aplicarea lui în practică, legea avînd toc-
mai viziunea să-l transforme şi să-l fixeze pe terenul 
aplicării imediate, beneficiind însă de virtuţile direc-
toare ale justiţiei ca valoare. 

„Legea este destinată să asigure ordinea juridică în-
tr-o societate dată scopul ei fiind „justiţia”, adică re-
glementarea echitabilă pe cale raţională şi obiectivă 
a relaţiilor juridice individuale”, va spune Mircea 
Djuvara19.

Acest scop nu reprezintă o opţiune întîmplătoare, 
de importanţă secundară, deoarece ,,pentru o regu-
lă de drept pozitiv, ce aspiră să guverneze societă-
ţile umane, este necesar ca ea să fie conformă cu un 
cert ideal de Justiţie. Astfel, ea nu va fi nici respec-
tabilă, nici respectată, dacă ea respinge prea mult 
acest ideal. Ca atare, idealul de justiţie este o pre-
zenţă inerentă, structurală, în raport cu regula de 
drept definită ca o regulă generală şi abstractă, care 
se impune oamenilor care trăiesc în societate, a că-
rei respectare e asigurată prin constrîngere socială 
şi al cărei conţinut interior este o ordonanţă în sen-
sul idealului de justiţie, în funcţie de situaţiile care 
răspund nevoilor, relaţiilor umane, nevoi variabile 
după timp şi loc”20.

S-a remarcat că în lungi perioade din viaţa indivizilor 
şi popoarelor, cele două noţiuni „dreptul” şi „justiţia” 
au apărut reduse la una singură şi s-a considerat că 
este just tot ceea este stabilit. În acest sens, Socrate, 
în „Criton”, derivă obligaţia de a da ascultare legilor 
(chiar cînd acestea sînt dure sau injuste) din legătura 
naturală şi quasicontractuală care uneşte pe cetăţean 
de patrie21.

Cu privire la această idee, Giorgio del Vecchio sub-
liniază că „niciodată un asemenea subiect nu a fost 
dezvoltat cu atît de sublimă simplicitate”22.

Oamenii sînt receptivi, pasionaţi cu privire la exis-
tenţa justiţiei şi în inima lor nu vor accepta niciodată 
un divorţ între ceea este just şi ceea ce este juridic23. 
Justiţia însă nu se confruntă cu juridicitatea. Carac-
terul ideal al justiţiei poate explica însă şi antiteza 
justiţie-drept. Este posibil ca date ale experienţei ju-



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

86

ridice să intre în conflict cu exigenţa absolută a justi-
ţiei prin care conştiinţa nu o poate atinge altundeva 
decît în sine însăşi. De aici rezultă clasica distincţie 
între dreptul în sens restrîns (justul pozitiv sau legal) 
şi justul absolut sau ideal, care constituie dreptul na-
tural; de aici rezultă şi posibilitatea unor legi injuste 
(drept injust)24.

Paul Roubier spune că legile injuste sînt legi care ră-
nesc sentimentul justiţiei. Moraliştii şi teologii au ela-
borat teoria unei rezistenţe legitime la astfel de legi: 
mai întîi, există o rezistenţă natural pasivă, prin care 
subiectul se limitează să nu se supună legii; apoi o 
rezistenţă defensivă prin care subiectul se apără con-
tra măsurilor luate împotriva lui de către autorităţi. 
În final apare şi o rezistenţă activă prin care subiectul 
singur sau cu alţii va trece la atac pentru a obţine ab-
rogarea legii, fie demisia Guvernului25.

Noţiunea de justiţie şi-a modificat sensul în decursul 
vremii, încărcîndu-se, aşa cum arată Michel Villey re-
ferindu-se la doctrina franceză, cu rezonanţe noi26.

Analizînd ideile cuprinse în Cartea a V-a din „Etica 
lui Aristotel”, Michel Villey scoate la evidenţă un as-
pect mau puţin relevat în literatura de specialitate şi 
anume semnificaţia unor termeni utilizaţi de acesta 
pentru desemnarea unor realităţi, fenomene etico-ju-
ridice. Efortul întreprins este determinat de dorinţa 
înţelegerii cît mai corecte  a concepţiei pe care marele 
filosof o avea cu privire la justiţie şi drept, în rapor-
turile dintre ele. Este vorba de „to dicaion” şi „dicai-
osyne”. Dacă primul semnifică virtutea de justiţie – o 
anumită virtute, cea de a da fiecăruia ce este al său 
(justiţia particulară), cel de al doilea semnifică con-
formitatea conduitei cu regulile de morală, suma tu-
turor virtuţilor (justiţia generală).

Pentru a vedea care este deosebirea dintre drept si 
morală şi în ce raporturi se aflau acestea în concepţi-
ile  lui Aristotel, nu trebuie pornit de la noţiunea de 
justiţie înţeleasă, în sens larg, ca justiţie generală, ca 
de la justiţie înţeleasă, în sens restrîns, ca justiţie spe-
cifică, justiţia înseamnă proporţie, un raport, o egali-
tate. Justiţia, în această construcţie, este o proporţie 
între ceea ce primeşti cu ceea ce dai, este o proporţie 
între două lucrări. Scopul acesteia, finalitatea aces-
tui gen de comportament este să nu deţii mai mult 
decît partea ta şi nu mai puţin (ta auton ekein)27. Dar 
realizarea acestui scop nu este de competenţa unor 
persoane particulare, ci  a unor persoane publice, a 
legiuitorului. Astfel, justiţia particulară are ca rol de 
a atribui fiecăruia ce este al său. Suum cuique tribue-
re – vor spune romanii. Mai departe vom încerca să 

dăm o  interpretare coraportului dintre drept şi justi-
ţie, reieşind anume din conceptul justiţia particulară, 
specifică.

Premisa, care face posibilă justiţia în sensul pe care îl 
dăm aici acestui termen – a da fiecăruia ceea ce este al 
său – este un punct crucial pentru a înţelege în adevă-
ratul sens ceea ce este justiţia despre care vorbim.

Dacă actul de justiţie constă în a da fiecăruia ceea ce 
este al său, a da fiecăruia dreptul său (ius suum cuique 
tribuere), este evident că justiţia se va putea exercita 
doar acolo unde subiectele posedă lucrurile ce sînt 
ale lor. Justiţia nu atribuie ea lucrurile, ci decurge 
din faptul că lucrurile sînt deja atribuite. În sine, ac-
tul prin care se atribuie unui subiect un lucru care 
nu-i era atribuit – în niciun fel şi sub niciun aspect 
– nu este act de justiţie (acest act nu ar însemna a da 
fiecăruia ceea ce îi aparţine, ci a da cuiva un lucru 
care nu este încă al său). Acest act ar putea fi un act 
de bună guvernare, un act de liberalitate, un act de 
bună administrare, dar nu un act de justiţie. Justiţia 
are ocazia să se exercite doar după ce un lucru a fost 
atribuit cuiva, adică atunci cînd cineva poate să spu-
nă, într-un anumit fel sau sub un anumit aspect, că 
acel lucru este al său.

De aceea, s-a remarcat – şi pe bună dreptate – că 
actul de justiţie este un act secund. El depinde întot-
deauna de un act primar: cel care, atribuind lucru-
rile, creează dreptul „său”. Contractul de vînzare-
cumpărare, în virtutea căruia un subiect vinde un 
bun altcuiva în schimbul unui preţ, nu este un act 
de justiţie, aşa cum nici actul de a cumpăra nu este 
un act de justiţie. Cele două acte sînt decizii libere 
şi niciuna dintre ele nu constă în a da cuiva ceea ce 
i se cuvine sau ceea ce este al său. Odată ce contrac-
tul a fost realizat, apare titlul fiecăreia dintre părţi, 
refiritor la ceea ce a fost contract – este un act de jus-
tiţie, odată contractul încheiat, ca vînzătorul să dea 
lucrul vîndut, cumpărătorul să dea preţul. Într-un 
anumit mod şi sub un anumit aspect, odată înche-
iat contractul, preţul aparţine vînzătorului şi bunul 
aparţine cumpărătorului. A da preţul vînzătorului 
şi lucrul cumpărătorului sînt acte care dau fiecăruia 
ceea ce este al lui.

Pentru a înţelege bine conceptul de justiţie, trebuie să 
avem mereu în minte principiul fundamental urmă-
tor: justiţia decurge din drept. Nu poate exista un act 
de justiţie acolo unde nu există titlu asupra unui lu-
cru, acolo unde lucrul nu este, în virtutea unui titlu, 
ceva datorat sau un drept.
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În ceea ce ne priveşte, putem afirma că justiţia  este 
virtutea care constă în a indeplini şi a respecta drep-
tul, şi nu virtutea care constă în a-l crea. 

Punctul pe care îl  trătăm este fundamental pentru a 
înţelege ce este justiţia şi în acest caz ce este dreptul 
just sau injust. Pare că justiţia ar fi anterioară drep-
tului, astfel încît justiţia ar fi un criteriu anterior sau 
superior prin care am pune în valoare dreptul pozi-
tiv. Mai mult, justiţia ar fi virtutea din care s-ar naş-
te dreptul just. A vorbi despre drept just sau injust 
ar avea sens doar în acest caz, deoarece trebuie să 
spunem despre această idee atît de înrădăcinată că, 
dacă ea este acceptabilă în mediul curent, nu poate fi 
susţinută conform unui criteriu ştiinţific riguros. Noi 
înşine vorbim astăzi de ordine socială justă şi bune 
moravuri în concordanţă cu ordinea publică etc.

Dreptul, pe care-l înţelegem ca lege sau pe care îl 
concepem ca lucru just, nu îşi are originea în virtutea 
de justiţie, şi aceasta nu este nici anteroară, nici su-
perioară lui. Virtutea de justiţie presupune dreptul. 
În acest sens, ea este mereu într-o oarecare măsură 
posterioară dreptului. Orice act de justiţie presupune 
un drept stabil ca anterioritate, de aceea este un act 
secund. Actul primar, cel care instituie dreptul, nu 
este un act de virtute, ci un act de putere. Acest act de 
putere poate fi reglat, fără îndoială, de virtuţi, în mod 
concret de virtutea de prudenţă, dar, spunem noi, în-
ţelepciunea trebuie să guverneze prudenţa; iar aceste 
virtuţi pot lipsi (un act de vînzare, de exemplu, poa-
te fi imprudent), fără a afecta valabilitatea actului de 
putere. Constituirea dreptului este în sine un act de 
putere, nu un act de virtute. Dreptul odată stabilit, 
justiţia acţionează, dînd fiecăruia dreptul său.

Atunci, cum să vorbim de un drept just sau injust? 
Este evident că problema dreptului just sau injust 
se pune doar în relaţie cu dreptul pozitiv. Posibili-
tatea de a ridica o asemenea problemă înseamnă că 
dreptul pozitiv, în sensul constituirii lui, se face în 
contextul unui drept anterior şi preexistent, un drept 
pe care îl numim încă din antichitate drept natural. 
Atunci, evident, dreptul pozitiv poate da sau refuza 
cuiva ceea ce este al său, fiind just sau injust.

După părerea noastă, ceea ce numim ordine de justi-
ţie, exigenţa de justiţie sau norma de justiţie nu este 
altceva decît dreptul natural, iar principiile numite 
de justiţie nu sînt diferite de principiile şi preceptele 
proprii acestui drept. Ceea  ce preexistă în realitate 
dreptului pozitiv nu este justiţia, ci dreptul natural. 
Dacă se înţelege că, în afara dreptului pozitiv, nu 

există niciun drept veritabil preexistent, nici nu s-ar 
pune problema unui drept injust în sens propriu şi 
strict.

Preexistenţa dreptului este, repetăm, criteriul dis-
tinctiv al justiţiei. De exemplu, dacă reprezentanţii 
salariaţilor şi ai patronilor se aşază la aceeaşi masă 
pentru a negocia sălariile, adică partea din roadele 
întreprinderii care trebuie să meargă la muncitori, 
este vorba, în principiu, de o chestiune de politică a 
muncii. În schimb, repartiţia efectivă a roadelor, re-
zultată din acorduri, plata salariilor convenite, este 
un act de justiţie – se face repartiţia acordată, repar-
tiţia deja stabilită cînd acordul născut din negociere 
devine realitate.

În exemplul dat, am putea obiecta că repartiţia de ne-
gociat nu este doar o chestiune de politică a muncii, 
ci şi una de justiţie. Salariul acordat poate fi just sau 
injust. Mai mult, chestiunea importantă a salariului 
just s-a născut pentru că salariile au fost şi sînt adesea 
injuste, deşi au fost acceptate de salariat în contracul 
de muncă.

Prin urmare, o chestiune de justiţie se poate insera 
într-o negociere asupra salariilor. Tot astfel, se poate 
întîmpla într-un sistem de atribuiri – modul cum sînt 
repartizate lucrurile să fie injust, de exemplu distriu-
buirea proprietăţii în anumite ţări.

Dacă un sistem istoric şi pozitiv de repartiţie şi de 
atribuire este just, el este astfel fiindcă există un drept 
anterior la repartiţie; dacă  un sistem pozitiv de re-
partiţie şi de atribuire este injust, înseamnă că el nu 
este în concordanţă cu drepturile naturale. Justiţia, la 
rîndul ei, dacă, înainte de toate, nu urmăreşte morali-
zarea individului, atunci ea îşi pierde raţiunea de a fi 
un echilibru uman şi raport interpersonal. Este ade-
vărat că preceptele morale prezintă un unghi de per-
fectibilitate străin dreptului şi că dreptul este inferior 
faţă de morală, dar şi dreptul trebuie  să facă efortul 
de a recunoaşte  că ceea ce-i lipseşte este credinţa în 
perfectibilitatea omului.

Noţiunile de just şi injust, spune Lidia Barac, apar-
ţin moralei, iar evaluarea dreptului exprimă relaţia 
în care se află cu morala, pe de o parte, iar pe de altă 
parte – promovează justiţia, dreptatea şi adevărul în 
societate şi în viaţa membrilor acesteia. Indiferent de 
accepţiunile acestor termeni, trebuie să constatăm că 
ei sînt subordonaţi ideii de justiţie, animată de un ele-
ment comun, protivit căruia oamenii pot pretinde în 
raporturile lor un anumit grad de egalitate relativă28.  
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Acest element comun exprimă în realitate o regulă 
cu valoare de princpiu, care se manifestă prin îm-
părţirea unor profituri sau dezavantaje, drepturi şi 
obligaţiuni etc.

Pornind de la ideea lui John Rawls că „dreptatea este 
prima virtute a instituţiilor sociale, tot aşa cum este 
adevărul pentru sistemele de gîndire”29,  unele ma-
nuale consideră că „dreptatea este voinţa constantă 
de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine”30.  În teoria po-
litică, dreptatea se referă la dreptatea distribuitivă 
şi la dreptatea socială. Pe baza unor supoziţii, s-au 
dezvoltat două concepţii despre dreptatea socială: 
concepţia axată pe ideile de merit şi răsplata şi con-
cepţia axată pe ideile de nevoie şi egalitate. Ideea 
concluzivă a acestor manuale ar fi că „mulţi oameni 
nu pledează pentru niciunul dintre aceste puncte de 
vedere, ci înclină spre unul dintre cele două, fară a 
îmbrăţişa în totalitate minimalismul, pe de o par-
te, sau statutul de bună stare generoasă, pe de altă 
parte”31.

Dar va exista o veritabilă injustiţie, dacă nu i s-a dat 
unui salariat ceea ce îi aparţine, atunci cînd repar-
tiţia între capital şi muncă a fost realizată? Salariul 
acordat sau salariul legal va fi injust, dacă înainte de 
această repartiţie pozitivă există, sub un anumit as-
pect şi într-o oarecare măsură, o repartiţie naturală. 
Doar dacă este un drept natural ca salariul să acope-
re anumite nevoi personale şi familiale, putem spune 
că un salariu este injust dacă nu le acoperă. În acest 
caz, fie nu vorbim de justiţie şi de injustiţie în sens 
propriu, fie referinţa la cele două reprezintă în mod 
necesar referinţa la dreptul natural.

Pentru a înţelege sub ce aspect protejează justiţia 
drepturile naturale, trebuie să se înţeleagă corect 
sensul fiecăruia dintre termenii pe care îi conţine for-
mula cu care definim justiţia: a da fiecăruia ceea ce este 
al său.

1.  A da. Analiza trebuie să conţină două lucruri fun-
damentale: în primul rînd, ce înseamnă „a da”? A 
da este un act sau o normă?

a)  „A da” are un sens generic în forumula dată. 
Poate fi echivalentul lui a înmîna, a respecta 
sau a restitui, dar şi sensul de a transfera. Pe 
scurt, înseamnă orice acţiune sau omisiune în 
virtutea căreia un lucru trece sau rămîne în 
puterea efectivă a celui căruia îi corespunde în 
mod legitim o astfel de putere, adică în virtu-
tea unui titlu de justiţie (contract, lege, cutu-
mă, natură etc.). Este vorba deci de un cuvînt 

generic care acoperă atîtea tipuri de acţiuni, 
cîte sînt necesare pentru ca fiecare lucru să 
fie efectiv în zona de putere reală a titularului 
său, conform celor conţinute în titlu.

b)  A doua întrebare – „a da” este un act sau o nor-
mă? – apare deoarece uneori se vorbeşte des-
pre justiţie, acordîndu-i-se un conţinut care 
cuprinde precepte: normă de justiţie, exigenţa 
de justiţie, datoria de justiţie etc. În acest fel, se 
pare că expresia „a da” ar trebui formulată mai 
degrabă „trebuie să se dea”, căci justiţia ar fi o 
exigenţă, o datorie, o normă.

Poate cuvintele cele mai incisive contra formulei pe 
care o analizăm a da fiecăruia ceea ce este al său provin 
de la H. Kelsen, care a calificat-o ca fiind „o vană 
tautologie”. Conform juristului vienez, justiţia ar fi 
o virtute, dar şi o normă. Deci formula justiţiei ar 
avea o formă imperativă, ea ar fi enunţul general al 
oricărei norme de justiţie şi ar consta în a prescrie 
să se dea fiecăruia ceea ce este „al său”32. Veritabi-
lul enunţ al formulei justiţiei ar fi: trebuie să se dea 
fiecăruia  „ceea ce este al său”. Şi cum acest al său 
ar echivala cu ceea ce i se datorează cuiva, dreptul 
său (adică ceea ce trebuie să i se dea), adevărata for-
mulă a justiţiei s-ar enunţa astfel: „trebuie să i se 
dea fiecaruia ceea ce trebuie să i se „dea”. Şi acest 
lucru, evident, este o tautologie. Dar este la fel de 
evident că H. Kelsen ajunge la tautologie, deoarece 
el schimbă formula, şi o schimbă deoarece confundă 
virtutea cu norma. Formula nu spune şi nu vrea să 
spună că trebuie să se dea, ci „a da”, simplu; adică ea 
nu desemnează un imperativ, ci un act. Pe drept cu-
vînt, ea se referă la o virtute şi nu indică nicidecum 
care ar fi actul acestei virtuti, şi nici legea sau nor-
ma de care ar depinde virtutea. Orice virtute constă 
dintr-o dispoziţie a puterilor subiectului – nu este o 
normă (sollen – a trebui), ci un fapt, o calitate (sein 
– a fi ). Prin urmare, justiţia, care este o dispoziţie 
a voinţei,  nu este o normă, ci o calitate, un fapt. 
Dipoziţie spre ce? Spre acte, concret spre actul de 
a da. Cum virtuţile se definesc prin actele lor, „a da 
fiecăruia ceea ce este al său” desemnează un act, o ac-
ţiune (a da) şi nu un precept şi nicio datorie (trebuie 
să se dea). În tema justiţiei trebuie să distingem clar 
trei lucruri: virtutea, preceptul şi lucrul care aparţi-
ne (lucrul just, aşa sau drept). Virtutea justiţiei este 
o dispoziţie obişnuită a voinţei; preceptul este legea 
sau norma; şi dreptul sau justul este un lucru (lucrul 
datorat) . „Trebuie să se dea” nu se referă la justiţie, 
care este o dispoziţie a subiectului, ci la lucrul just, 
la „al său”, în măsura în care este datorat.
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Dreptul sau justul are o cauză, iar justiţia alta. Drep-
turile umane, fundamentale sînt decisive pentru o 
convieţuire, acestea costituind unica probă a unui 
drept şi a unei justiţii universale.

Ne aflăm în faţa unui caz particular, a ceea ce este 
general în morală: relaţia dintre virtute şi lege sau 
precept. Virtuţile sînt dispoziţii de a îndeplini legea, 
ceea ce este datorat. Spunem că virtuţile „obligă” şi 
vorbim despre datorie de justiţie, de temperanţă, de 
forţă etc. Nu vrem să spunem că virtutile sînt nor-
me sau precepte. Orice virtute este un habitus sau 
o dispoziţie, şi nimic altceva, dar ea este o dispo-
ziţie de a îndeplini legea, naturală sau pozitivă. De 
aceea, centrul moralităţii nu este virtutea, aşa cum 
pretind unii, ci legea, chiar dacă înţelegem prin le-
gea fundamentală exigenţele care provin din natura 
umană. Virtutea este subordonată datoriei, nu in-
vers. Datoria de justiţie, exigenţa de justiţie, norma 
de justiţie sînt expresii care înseamnă o datorie, o 
exigenţă sau o lege a căror îndeplinire este un act 
de virtute a justiţiei, adică marchează un drept sau 
o lege de origine naturală sau de origine pozitivă cu 
caracter juridic. În virtutea justiţiei, datoria se naşte 
din ceea ce este „al său”, ceea ce se dă sau obiectul 
virtuţii este o datorie, ceva datorat; virtutea justiţiei 
nu face din aceasta ceva datorat (am spus că just sau 
drept preexistă virtuţii justiţiei).

Să revenim la întrebarea adresată mai sus: cum pu-
tem vorbi despre un drept pozitiv „just” sau „injust”? 
Daca dreptul preexistă justiţiei, cum să spunem des-
pre un drept pozitiv că este „just” sau „injust”? Vor-
bim despre justiţie sau injustiţie în relaţie cu un drept 
preexistent, deoarece o astfel de predicaţie se referă 
la a da sau a nu da fiecăruia ceea ce este „al său” (drep-
tul său); prin urmare, dreptul pozitiv va fi „just” sau 
„injust” în relaţie cu un drept care există înaintea 
sa, dreptul natural. Justiţia dreptului pozitiv este în 
relaţie cu dreptul natural; în afara acestei relaţii, nu 
există, propriu-zis, o chestiune de justiţie. Inadecva-
rea dreptului pozitiv la valorile etice şi sociale, sau la 
idealurile sociale sau la lucrurile de acelaşi gen va fi 
în orice caz o chestiune de drept incorect, imoral. Şi 
dacă nu există un drept veritabil şi propriu-zis ante-
rior dreptului pozitiv, nu putem vorbi de „injust” în 
sens strict. Iată marea problemă a pozitismului juri-
dic: negarea dreptului natural comportă eliminarea 
problemei legii injuste, căci, în acest caz, nu putem 
emite ipoteza unei legi injuste, considerînd că justiţia 
este o dispoziţie de a executa legea şi că există doar 
legea pozitivă, iar în ipoteza pozitivistă nu există o 
altă justiţie în afara conformităţii cu legea pozitivă. 

Deci, îndeplinirea legii, oricare ar fi ea, ar fi justă. Tot 
astfel nu am putea vorbi de un drept incorect, ceea 
ce este contrar opiniei comune şi generale a omenirii. 
Că ideea de justiţie rămîne în mintea noastră „ca o 
directivă de gîndire”, că ne ajută să aplicăm în fiecare 
caz concret o apreciere juridică – o recunoaşte şi M. 
Djuvara. „Dacă nu am concepe-o, oricare ar fi cuprin-
sul ei, nu am putea să afirmăm că în cutare caz con-
cret este vorba de un caz drept sau nedrept”33. Dacă 
pozitivismul vorbeşte de justiţie, el modifică defini-
ţia justiţiei. Aceasta nu mai înseamnă a da fiecăruia 
ceea ce este al său, aceasta lasă omul vid de ceva care 
este al său, în afară de ceea ce legea pozitivă îi acor-
dă, se atacă astfel elementul cel mai intim al fiinţei 
umane – faptul ce este persoana, deoarece persoana 
este fiinţa care are putere asupra ei însăşi, acea fiin-
ţă care poate să spună „sînt propriul meu stăpîn”. Cel 
puţin, astăzi orice om poate fi persoană într-o rela-
ţie juridică. Aceste enunţuri, atît de naturale, nu sînt 
adevărate, dar sînt pentru toate vremurile şi locurile 
(să ne amintim instituţia sclaviei, care încă subsistă 
în anumite ţări).

2.  Fiecăruia

a)  Spre deosebire de ceea ce înseamnă cuvîntul „a 
da”, expresia „fiecăruia” este extrem de precisă. 
Justiţia nu constă în a da sau a repartiza anu-
mite lucruri omenirii, naţiunii sau poporului; 
ea nu se referă la „drepturile femeii”, ale „ce-
lor marginalizaţi” sau ale „copilului”. Această 
justiţie modernă, care vede abstracţiuni sau 
mari grupuri ca structuri sociale sub denumiri 
ca cele de mai sus, nu reprezintă justiţia des-
pre care vorbim aici, modesta justiţie a jurişti-
lor. Nu este o artă a dreptului, ci a politicii.

Spunem „fiecăruia”, deoarece justiţia se referă la fie-
care persoană şi toate persoanele sau persoanele juri-
dice, care au un titlu asupra unui lucru, fie de drept 
pozitiv, fie de drept natural. Justiţia dă “al său” fi-
ecărui titular al unui drept, fiecărui bărbat, fiecărei 
femei, fiecărui copil, fiecărei entităţi publice sau pri-
vate. Aceasta nu este o virtute de abstracţiuni sau de 
grupuri, ci o virtute a relaţiilor sociale singulare şi 
concrete. Justiţia priveşte oamenii luaţi fiecare în par-
te, şi nu în grup; ea dă fiecăruia ceea ce este al său. 
De aceea arta dreptului se apleacă, în ultimă instanţă, 
asupra cazului singular şi constă în arta de a discerne 
justul între persoane concrete.

b)  A spune că se dă dreptul său fiecăruia înseam-
nă de asemenea că virtutea justiţiei nu cunoaş-
te discriminarea sau accepţiunea de persoane. 
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Ea dă dreptul său fiecărui titular, oricare ar fi 
acesta. Justiţia priveşte titularul dreptului, in-
dependent de orice altă circumstanţă; ea nu dă 
ceea ce este al său proprietarului, fiindcă apar-
ţine unui anumit grup social, ignorînd dreptul 
celor care aparţin altor grupe sociale, şi ea nu 
dă sau refuză aceasta în funcţie de condiţia lor, 
de stare sau de circumstanţă.

Rezultă că prima injustiţie este discriminarea. 

c)  A spune „fiecăruia ceea ce este al său” este a sta-
bili principiul de nediscriminare. Există dis-
criminare atunci cînd a da fiecăruia dreptul 
său depinde de condiţiile sau circumstanţele 
neobiective în legătură cu dreptul în cauză. 
Cu alte cuvinte – cînd tratamentul acordat 
nu se supune exclusiv unei raţiuni obiective 
a titulaturii unui drept sau la exercitarea sa. 
Dacă titularitatea unui drept este fondată pe 
faptul de a fi persoana umană, va exista dicri-
minarea atunci cînd se refuză acest drept sub 
pretextul că cineva este o persoană de con-
diţie diferită: bogat sau sărac, alb sau negru, 
bărbat sau femeie, o etnie sau alta etc. Dacă 
dreptul se fondează pe cunoaştere, va exis-
ta discriminare sau acceptare a persoanelor 
atunci cînd se preferă cineva nu pentru cu-
noştinţele sale, ci pentru că această persoană 
are o anumită orientare – din motive de ru-
denie, din alte cauze sau, din contra, devine 
obiect pentru aceste motive.

Principiul non-discriminării nu înseamnă „a da tutu-
ror acelaşi lucru”, căci nu aceasta este formula justiţiei, 
ci „a da fiecăruia ceea ce este al său”. Justiţia îi tratea-
ză pe toţi egal, în sensul că dă în mod egal tuturor 
dreptul lor, dar ea nu dă neapărat tuturor aceleaşi lu-
cruri sau acelaşi lucru, dacă nu toţi sînt titularii unui 
asemenea lucru. Justiţia decurge din drept. Există 
lucruri care aparţin în mod egal tuturor. În general, 
drepturile naturale ale omului, deoarece ele se fon-
dează pe faptul că toţi oamenii sînt egali, sînt datora-
te tuturor egal. Există alte lucruri, în schimb, care sînt 
repartizate diferit şi, deci, nu sînt date tuturor în mod 
egal. Justiţia dă fiecăruia drepturile sale, dar ea nu re-
partizează aceste drepturi: această repartiţie revine, 
în parte, naturii şi, în parte, societăţii omeneşti.

Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica uma-
nă, faţă de valorile moral-civice, educarea în spiritul 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, a demnităţii şi toleranţei etc. se enumără 

printre finalităţile procesului de învăţămînt juridic 
din  Republica Moldova, precizate şi în proiectul Co-
dului educaţiei.

Ceea ce numim în mod obişnuit finalităţile educa-
ţiei, în general, este nivelul cel mai abstract, superi-
or, cu definiri generale, care reprezintă principii de 
orientare pentru nivelurile următoare (intermediar 
şi operaţional). Ca o remarcă, cu privire în special 
la formularea obiectivelor predării ştiinţelor juridi-
ce, ca obiective cognitive, caracteristice şi afective, 
considerăm că trebuie să se pună mai mult accentul 
pe cunoaşterea, pe înţelegerea şi punerea în valoa-
re a spiritului de dreptate, apreciind soluţiile şi din 
punctul de vedere al legalităţii acestora. De aseme-
nea – să se manifeste sentimentul de solidaritate cu 
cei care realizează înfăptuirea justiţiei, dezvolta-
rea sentimentului de responsabilitate al viitorilor 
oameni ai legii, cultivarea spiritului justiţiei, etc. 
„Dreptul de a învăţa despre drepturile omului”, 
analiza unor cazuri concrete şi dezbaterea unor so-
luţii în cazul de încălcare a drepturilor omului sînt 
tot atît de importante, dacă vrem ca aceste drepturi 
să fie protejate.

3. „Al său”. 
Termenul „al său” este o traducere a lui „ius suum” 
din definiţia romană a justiţiei. Cicero, de exemplu, 
spusese deja că justiţia constă în „suum cuique tribue-
re”. „Al său” echivalează deci cu „dreptul său” şi ideea 
pe care o exprimă este cea de a da fiecăruia acel lucru 
care îi revine: lucrul care îi este datorat, care i se cuvi-
ne. Al său este un lucru.

a) În primul rînd, trebuie să ne întrebăm: „ce 
tip de lucru”?. Aici termenii sînt cuprinzători. 
Prin lucruri putem înţelege bunuri sau lucruri 
precepute negativ – de exemplu, o pedeapsă 
pentru un delict. Poate fi vorba de lucrurile 
materiale sau imateriale, de exemplu, bunul 
renume sau o sarcină, poate fi o persoană, de 
exemplu, copilul, o activitate umană (munca, 
gestiune etc.); poate fi un animal sau o turmă 
de animale, sau un lucru în sens strict. Terme-
nii înglobează toate elementele despre care 
omul poate spune al meu, al tău, al său, ori de 
cîte ori poate fi obiectul sau conţinutul unor 
relaţii interumane astfel spus, relaţii de alteri-
tate sau intersubiectivitate şi deci putem rosti 
dreptul, vorbind despre ele.

b) Această caracteristică pe care o dau relaţiile de 
alteritate sau intersubiectivitate poate fi pusă 
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în evidenţă împreună cu expresia „lucruri ex-
terioare”. Al său, în ceea ce priveşte justiţia, 
poate fi doar un lucru exterior sau extern. Ex-
terioritatea semnifică faptul că este vorba de 
ceva care, fiind într-un fel sau altul în afara 
subiectului, este capabil să fie obiect de relaţii 
omeneşti. Acest lucru este fundamental în jus-
tiţie, căci actul justiţiei se fondează pe faptul că 
titularitatea, posesia, utilizarea sau bineficierea 
de un lucru se pot încrucişa sau sînt în puterea 
unei alte persoane, diferite de cea careia îi revi-
ne. Justiţia poate doar acţiona în sînul relaţiilor 
omeneşti şi, deci, obiectul „al său” trebuie să 
aibă nota de exterioritate.

Exterioritate – acest lucru trebuie să fie foarte clar – 
nu înseamnă neapărat că este vorba despre un lucru 
care poate fi perceput în sine cu ajutorul simţurilor. 
Este suficient că, fiind o manifestare exterioară, să 
facă obiectul relaţiilor omeneşti şi de aceea să poată 
fi perceput de alţii – direct sau indirect, în mod me-
diat sau nemediat. De exemplu, cînd vorbim despre 
dreptul la libertate religioasă, este clar că nu vorbim 
despre actul de credinţă ca şi cum acesta, în sine, ar 
putea fi obiect de însuşire pentru alţii. Dar în mod 
mediat, acesta poate fi interferat, perceput în mani-
festările sale şi persoana religioasă poate face obiec-
tul unor coerciţii. Sub aspecte determinate, religia se 
exteriorizează activ sau pasiv, activ – prin manifestă-
rile sale, pasiv – din cauza coerciţiilor eventuale. Cre-
dinţa religioasă poate fi obiectul justiţiei în măsura în 
care este exterioară, chiar dacă în sine ea este un act 
intelectual, care, ca atare, nu poate fi sesizat cu ajuto-
rul simţurilor. „Actuellement, le droit est laicise; il tend 
neanenoims toujours a realiser la justice”34.

S-a laicizat? Dacă da, de ce autorul spune că tinde 
totuşi mereu să realizeze justiţia? Sursa presiunii 
asupra individului de a respecta norma, în cazul 
normelor morale şi religioase, este tocmai lăuntri-
citatea individului, forul său interior. Individul este 
presat mai mult sau mai puţin din partea conştiinţei 
sale – că trebuie să (în forma negativă sau pozitivă) 
să nu mintă, să nu înşele, să fie onest, iertător etc. 
Aceasta nu înseamnă că nu ar exista şi presiune ex-
terioară, dinspre comunitatea în care trăieşte, dar şi 
conştiinţa îşi exercită rolul numai admisă şi însuşită 
de individ.

Chiar dacă expresia „al său” evocă la prima vedere 
ideea de proprietate, nu acesta este sensul pe care îl 
are în formula justiţiei.

Înţelegem prin al său tot ceea ce constituie un drept al 
subiectului, tot ceea ce i se datorează. În conformitate 
cu modul, extensia şi tipul de drept despre care este 
vorba, „al său” este ceea ce este atribuit unui subiect 
ca proprietate, şi al său este de asemenea ceea ce este 
atribuit ca uzufruct, ca obiect închiriat; ceea ce îi revi-
ne ca sferă de putere sau libertate etc. Rezultă că ace-
laşi lucru poate fi al său în relaţie cu diferite persoa-
ne, conform unor diferite forme de titularitate. Ast-
fel, de exemplu, o casă aparţine proprietarului, din 
punctul de vedere al utilizării. Deci al său este orice 
lucru asupra căruia o persoană este titulară conform 
unui anumit tip de drept.

Pentru că, aşa cum aprecia prof. E. Sperantia, pe 
lîngă pregătirea ştiinţifică, inteligenţa ascuţită, pe 
lîngă probitate şi  imparţialitate, cel care aplică 
dreptul trebuie să aibă o mare iubire de oameni, un 
cald entuziasm pentru justiţie şi o clară conştiinţă a 
rolului pe care îl are între oameni. „Dacă iubirea de 
oameni e dublată de sentimentul viu al răspunderii 
proprii şi de cel al justiţiei, niciodată clemenţa sa nu 
va aluneca în slăbiciune îngăduitoare, care încura-
jează călcările de lege. Dacă sentimentul propriei 
răspunderi şi al justiţiei riguroase este retuşat, pus 
şi la punct printr-o mare iubire de oameni şi prin-
tr-o subtilă înţelegere pentru sufletul omenesc, nici-
odată judecătorul nu va lovi cu prea multă asprime 
acolo unde este posibilă îndreptarea şi vindecarea, 
niciodată nu va lăsa să trimită răutatea îmbrăcată în 
formă legală. Juristul nu lucrează cu materie neîn-
sufleţită, ca zidarul sau mecanicul, ci are de a face 
cu frămîntările tuturor suferinţelor şi tuturor pati-
milor, cu aspiraţiile, dar şi cu mizeriile nenumărate 
ale vieţii de om”35. Cu toate acestea, exprimîndu-şi 
o profesiune de credinţă, E. Speranţia încheie cursul 
său din 1946 de introducere în filosofia dreptului, 
subliniind cu pregnanţă înalta menire a dreptului 
şi justiţiei: „Justiţia vine din afară, de sus; e de ace-
eaşi natură şi provenienţă ca şi Verbul care a creat 
Lumea. Iubirea este forţa elementară de justiţie. De 
aceea, în locul balanţei de prăvălie, emblema cea 
mai vorbitoare a Justiţiei ar fi o inimă înaripată, în 
zbor pe cerul înstelat”36.

În concluzie, menţionăm următoarele: realizarea me-
nirii juristului în lupta pentru justiţie implică îmbi-
narea raţionalităţii cu împerativitatea, moralitatea cu 
constrîngerea, forţa spirituală cu atitudinea intransi-
gentă – toate sub zodia omenescului.
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Una dintre valorile fundamentale definitorii pentru 
însăşi existenţa fiinţei umane o constituie sănătatea 
populaţiei. Pentru realizarea acestei valori, multi-
plele acte normative, care reglementează activitatea 
din domeniul sanitar, sînt consacrate drepturilor şi 
obligaţiilor corelative atît pentru beneficiarii îngriji-
rilor de sănătate, cît şi pentru personalul medical sau 
nemedical din unităţile sanitare. 

Fiecare lucrător medical şi farmaceutic este obligat, 
din punct de vedere moral, să raporteze sau să decla-
re benevol specialiştilor din domeniu comiterea unor 
greşeli (erori) proprii sau depistarea acestora în lu-
crul colegilor săi, în cazul în care pot fi afectate viaţa, 
sănătatea şi binele pacientului. În acest context, sub-
liniem importanţa unui corp profesional unit, drept, 
care să apere medicul care a greşit, dar care nu a avut 
intenţia greşelii şi care a acţionat dintru început spre 
binele pacientului său. Autorul român G.-C. Curcă 
atenţionează: „Sculptarea conştiinţei profesionale proprii 
se face sub acţiunea breslei, a exemplelor de comportament 
şi deontologie profesională, precum şi a conştiinţei proprii. 
Raporturile medicului cu societatea nu sînt întotdeauna 
armonice, depinzînd şi de nivelul său de conştiinţă etică, 
dar şi de valorizarea socială a muncii sale”1.

După datele statistice prezentate de autorul citat, un 
medic „vede” şi îngrijeşte cu mare probabilitate pes-
te 75.000-100.000 de pacienţi în decursul unei cariere 
profesionale (240 de zile lucrătoare pe an, 40 de ani, 
9600 zile lucrătoare, minim – 8 pacienţi/zi)2. Astfel, 
un cetăţean redă starea de sănătate pentru alţi 100.000, 
contribuind spre binele lor, a familiilor lor şi a societă-
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ţii, prin recuperarea capacităţii de muncă a acestora la 
crearea plusvalorii rezultate din munca lor.

Deontologia medicală impune ca atitudinea com-
petentă, onestă şi atentă a colegilor va servi drept 
exemplu moral pentru lucrătorul medical sau cel far-
maceutic care a greşit. Lucrătorul medical şi farma-
ceutic trebuie să ia în considerare şi să evalueze cele 
mai mici riscuri prin atitudine prudentă şi acurateţe. 
Există riscuri supuse normării, adică susceptibile de 
evaluare anticipată, şi riscuri nesupuse normării – 
imprevizibile, rezultate din situaţii de urgenţă.

În scopul reducerii eşecurilor profesionale, lucrăto-
rul medical şi farmaceutic trebuie să dea dovadă de 
scrupulozitate ştiinţifică, de prudenţă, de scepticism 
obiectiv, de vigilenţă şi de entuziasm moderat. Riscul 
profesional devine tolerabil în cazul în care lucrăto-
rul medical ia toate măsurile de precauţie dictate de 
discernămîntul său moral şi profesional.

Sistemul sanitar trebuie să fie reprezentat de medici 
care să respecte atît pacientul, cît şi colegii şi să acţi-
oneze spre binele celui aflat în suferinţă cu conştiinţă 
şi profesionalism. Pacientul, dincolo de adresabilita-
tea sa către serviciile medicale, trebuie să îşi respecte 
medicul şi să contribuie la bunul mers al programu-
lui său de recuperare şi vindecare.

La început, Hippocrates şi discipolii săi încercau 
cîte ceva concret la o mai multă susţinere generală 
a pacientului, gîndind mai întîi a nu face rău. Este 
perioada istorică a medicinii, în care medicina putea 
oferi „puţin din puţin”3. Astăzi au apărut specializări 
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şi supraspecializări medicale. Este perioada istorică 
a medicinii în care ea poate oferi „mult din mult (sau 
mai mult)”. Premiza „primum non nocere” adesea nu 
mai este luată în calcul.

În acest context, autorii Toader E. şi Toader T. subli-
niază: „Relaţia dintre medic şi pacient se particularizează 
şi prin dimensiunea coordonatelor umane, antrenate pe 
parcursul actului medical. Fiind mai vulnerabilă, perso-
nalitatea pacientului trebuie să se bucure de un plus de 
protecţie şi respect din partea corpului medical”4.

Într-adevăr, pacienţii au responsabilităţi atît faţă de 
ei înşişi, pentru propria lor autoîngrijire, cît şi faţă de 
furnizorii de îngrijiri de sănătate, iar aceştia din urmă 
se bucură de aceeaşi protecţie a drepturilor lor ca şi 
de celelalte persoane. Participarea lor activă la proce-
sul de diagnostic şi tratament este de dorit şi indis-
pensabilă. Este întotdeauna important ca pacienţii să 
acorde profesioniştilor de sănătate toate informaţiile 
necesare pentru diagnostic şi tratament5.

Reieşind din conţinutul declaraţiei finale ale consul-
tării organizate de Biroul Regional pentru Europa al 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, drepturile pacien-
ţilor ce urmează a fi dezvoltate prin consens de către 
toate cele 36 de state europene participante sînt:

I. Drepturile umane şi valorile în îngrijirea sănătăţii. 
 Aici, se cer asigurate:

− dreptul fiecărei persoane de a fi respectată ca 
fiinţă umană;

− dreptul fiecărei persoane la autodeterminare;
− dreptul fiecăruia la viaţă, la integritatea fizică 

şi psihică a persoanei, precum şi la securitatea 
propriei persoane;

− dreptul de a avea păreri proprii, de a avea va-
lori morale şi culturale proprii, dreptul de a-i 
fi respectate convingerile (filozofice sau religi-
oase);

− dreptul fiecăruia la o protecţie corespunzătoa-
re a sănătăţii, asigurată prin măsuri preventive 
şi de îngrijire a sănătăţii, urmărind atingerea 
nivelului optim de sănătate personală.

II. Dreptul la informare. 
 Acest drept cuprinde componente referitoare la:

− serviciile medicale disponibile, modul de acces 
la acestea, identitatea şi statutul profesional al 
furnizorului;

− starea de sănătate proprie, tratamentul medi-
cal sau chirurgical necesar (cu riscurile şi po-
sibilele beneficii legate de fiecare alternativă), 

cu excepţia situaţiilor cînd pacientul cere să fie 
informată o altă persoană sau cînd este în be-
neficiul pacientului o informare parţială, amî-
nată sau progresivă;

− dreptul la cea de-a doua opinie medicală;
− statutul profesional şi numele personalului ca-

re-i acordă asistenţă, precum şi regulile ce tre-
buie respectate cu ocazia internării, examinării 
sau tratamentului;

− note scrise referitoare la cele constatate şi tra-
tamente aplicate în timpul unei internări.

III. Consimţămîntul informat, ca şi condiţie prelimina-
ră pentru orice intervenţie medicală. 

 Consimţămîntul pacientului este obligatoriu la:
− orice intervenţie terapeutică sau chirurgicală;
− recoltarea, păstrarea sau folosirea unor produ-

se sau părţi ale organismului său;
− participarea la procesul de învăţămînt medical 

sau cercetare;
− fotografierea sau filmarea la unitatea sanitară;
− transferarea spre o altă unitate sanitară reco-

mandată.

IV. Dreptul la confidenţialitate şi intimitate. 
 Acesta are, la rîndul său, mai multe componente 

referitoare la:
− starea de sănătate a pacientului, datele din 

această categorie păstrîndu-şi caracterul con-
fidenţial şi după moartea pacientului, ele pu-
tînd fi divulgate numai cu acordul explicit al 
acestuia;

− datele privind identitatea produselor biologice 
şi examinărilor efectuate trebuie stocate prin 
mijloace protejate;

− accesul pacientului la propriile date cu posibi-
litatea  de a corecta înregistrările eronate;

− neamestecul în viaţa privată a pacientului, 
decît în cazurile expres prevăzute de lege sau 
cu consimţămîntul acestuia.

V. Dreptul la îngrijiri medicale de calitate şi fără discri-
minări.

Profesiunea medicală, prin specificul ei, este supu-
să respectării unor norme deontologice şi juridice. 
Răspunderea profesională medicală este rezultatul 
încălcării normelor specifice profesiunii, fără a aduce 
prejudicii unei persoane6. 

Constatarea greşelii, manifestată prin omitere sau co-
mitere, rămîne un criteriu imperios de apreciere a res-
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ponsabilităţii lucrătorului medical sau farmaceutic în 
relaţia dintre necesitatea şi libertatea profesională.

Autorii C. Eţco, A. Mecineanu, D. Rotaru, Vl. Badan 
subliniază: „În condiţiile lumii contemporane, medicina 
nu mai este o artă. Medicina a devenit o profesiune gu-
vernată de ghiduri de bună practică, de protocoale clinice 
şi de lege. Prima jumătate a secolului XX este marcată de 
promulgarea a numeroase legi, regulamente şi coduri ce cu-
prind norme referitoare la standardele de îndeplinit privind 
acceptarea în profesie, practica medicală specifică, aspecte de 
deontologie profesională, norme incidente în cazul tuturor 
prestatorilor de servicii în domeniul de sănătate”7. 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 
malpraxisul (de la lat. malus = rău; gr. praxis = acţiune, 
practică, de la prattem = a acţiona) reprezintă trata-
mentul incorect sau neglijent al unui pacient, care îi 
cauzează acestuia prejudicii de orice fel, în relaţie cu 
gradul de afectare a capacităţii fizice şi psihice8.

Malpraxisul medical reprezintă un cadru juridic spe-
cial reglementat în care pacientul poate solicita o com-
pensaţie, o reparaţie faţă de încălcarea normelor, stan-
dardelor medicale sau a rezultatelor medicale. 

Totodată, malpraxisul poate fi privit ca o greşeală pro-
fesională, care nu respectă principiile de bază ale ştiin-
ţei medicale. Cu alte cuvinte, malpraxisul este un com-
portament neprofesional, inferior unor standarde de 
competenţă şi pricepere unanim stabilite şi acceptate 
de către corpul profesional, avînd la bază neglijenţa 
sau incompetenţa şi care generează îngrijiri deficitare 
cu consecinţe asupra pacientului. Unii autori9 relatează 
despre lipsa de profesionalism (sau ignoranţa) prin greşea-
lă de tehnică sau de raţionament medical unanim acceptate 
ştiinţific, cu alte cuvinte malpraxisul medical rezultă 
din lipsa acţiunii necesare sau din acţiunea greşită (ne-
cesară/nenecesară). Aşadar, lipsa de profesionalism 
sau ignoranţa constituie o situaţie în care personalul 
medical responsabil de realizarea actului medical nu 
posedă cunoştinţele necesare şi nu se pricepe în efec-
tuarea acestuia, deşi trebuia să posede aceste cunoş-
tinţe şi aptitudini practice, or avea obligaţia profesio-
nală de a realiza actul medical con form pregătirii sale 
profesionale şi standardelor terapeutice.

Calitatea actului medical este diminuată uneori prin 
încălcarea normelor de etică profesională, dar în cele 
mai frecvente cazuri, prin lipsa resurelor financiare 
şi materialelor necesare, cu consecinţa neantrenării 
întregului potenţial de care dispune corpul medical.

Rezultă că, în mod inevitabil, se pune problema în 
ce măsură statul îşi îndeplineşte obligaţiile specifice, 

ţinînd cont de asigurarea sănătăţii populaţiei şi, prin 
aceasta – de asigurarea calităţii vieţii.

În lume există două sisteme care permit unui pacient 
să obţină compensaţii de ordin material atunci cînd 
el se consideră nedreptăţit în aşteptările sale privind 
calitatea serviciilor medicale: 

− sistemul „în baza greşelii” („fault-sistem”);
− sistemul „în lipsa greşelii”10.

În sistemul nostru juridic, responsabilitatea medicală 
este bazată pe greşeală (“fault-system”). Aceasta în-
seamnă că trebuie să se facă proba greşelii fie în cazul 
(1) în care sistemul juridic consideră că s-a comis o in-
fracţiune (fapta cu pericol social săvîrşită cu vinovăţie 
şi pedepsită de către legea penală), acuzatorul fiind 
statul (proces penal), fie în cazul (2) în care pacientul 
se consideră prejudiciat prin servicii medicale neco-
respunzătoare, acuzatul fiind pacientul (proces civil).

Reieşind din cele expuse, putem evidenţia următoa-
rele particularităţi ale malpraxisului medical:

− este eroarea profesională generatoare de pa-
gube;

− poate fi consecinţă a unor lacune în pregătirea 
profesională, a lipsei de experienţă practică sau 
a abilităţii efectuării unor procedee diagnostice 
şi, îndeosebi, terapeutice;

− se produce din eroare, neglijenţă, imprudenţă 
sau cunoştinţe medicale insuficiente, prin acte 
individuale în cadrul procesului de prevenţie, 
diagnostic şi tratament.

− se produce din: 
• nerespectarea reglementărilor privind con-

fidenţialitatea informaţiilor obţinute de la 
pacient, 

• nerespectarea reglementărilor privind con-
simţămîntul informat;

• nerespectarea reglementărilor privind obli-
gativitatea acordării asistenţei medicale;

• depăşirea limitelor competenţelor cu ex-
cepţia cazurilor de urgenţă.

Elementele de malpraxis, care pot să apară, sînt de-
terminate, în primul rînd, de o slabă educaţie sanita-
ră. Apoi este vorba de nivelul economic – oamenii nu 
pot ajunge la medic pentru că nu au bani. O altă cau-
ză este starea de organizare sanitară şi, nu în ultimul 
rînd, lipsa pregătirii medicale corespunzătoare. 

La momentul actual, legislaţia Republicii Moldova 
nu cunoaşte vreo definiţie a malpraxisului medical. 
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Este de menţionat totuşi că unele iniţiative legislati-
ve în domeniul reglementării malpraxisului medical 
au avut loc în Republica Moldova. În special au fost 
propuse cîteva proiecte legislative: unul – de Minis-
terul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (2006), altul – de  
Institutul de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială 
(ISAMS)11 în anul 2011, însă, pînă în prezent, niciunul 
dintre ele nu a fost aprobat. 

Referindu-ne la primul proiect, observăm că e foarte 
superficial, lipseşte definitivarea legislativă a malpra-
xisului, iniţiatorii se axează cu preponderenţă asupra 
particularităţilor răspunderii civile a unităţilor medi-
co-sanitare faţă de presonalul medical, principiilor 
generale de asistenţă medicală, cum ar fi consimţă-
mîntul informat şi obligativitatea acordării asistenţei 
medicale. Totodată, autorii primului proiect indică 
că, la nivelul Ministerului Sănătăţii, se constituie o 
Comisie de monitorizare şi competenţă profesională 
în cazurile de malpraxis, care va fi constituită din ex-
perţi medicali.

Analizînd conţinutul celui de-al doilea proiect, ob-
servăm că e un document bine structurat, conţine 
mai multe prevederi referitoare la reglementarea 
juridică a malpraxisului, răspunderea civilă a insti-
tuţiilor medico-sanitare şi farmaceutice, a persona-
lului medical etc. Pentru prima dată se întreprinde 
conturarea noţiunii de malpraxis medical. Aşadar, 
în conformitate cu art. 2 al Legii Republicii Moldo-
va privind malpraxis medical (Proiect)12, malpraxi-
sul medical reprezintă eroarea profesională săvîrşită 
de prestatorul servicii de sănătate prin acţiune sau in-
acţiune, din neglijenţă, imprudenţă, ignoranţă sau prin 
nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, 
consimţămînt şi obligativitatea acordării serviciilor de 
sănătate, soldată cu producerea de prejudicii pacientului, 
care implică angajarea răspunderii civile.

Această definiţie este analogică cu definiţia legală a 
malpraxisului, pe care o întîlnim în legislaţia Româ-
niei13, conform căreia malpraxisul este eroarea profesio-
nală săvîrşită în exercitarea actului medical sau medico-
farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, 
implicînd răspunderea civilă a personalului medical şi a 
furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi 
farmaceutice.

Din cele expuse, ajungem la concluzia că adopta-
rea unei legi a malpraxisului cu caracter european 

este extrem de necesară şi în Republica Moldova. 
Legea însa trebuie să fie coerent şi corect relaţionată 
într-un pachet legislativ cu alte legi, precum cea a 
drepturilor pacientului sau cu modificări legislative 
precum codul penal. 
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AgENDĂ NORMATIVĂ

INTRODUCERE

1. De-a lungul anilor, gestionarea procedurilor de 
către instanţele din Europa a evoluat către luarea 
în considerare pe deplin a intereselor utilizatori-
lor instanţelor. Practicienii şi-au îndreptat atenţia 
asupra căilor de îndeplinire a aşteptărilor publi-
cului, ca toţi cei care caută dreptate nu numai să 
aibă un acces mai facil 
la instanţe, ci şi să be-
neficieze de o eficienţă 
mai puternică a proce-
durilor aplicate şi de 
garanţii mai solide că 
hotărîrile pronunţate 
vor fi puse în aplicare. 

2. Instrumentul esenţial 
în cadrul acestei evoluţii 
îl constituie Convenţia 
europeană a drepturi-
lor omului (CEDO), fiind 
consultată jurispruden-
ţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Curtea) 
în vederea interpretării şi aplicării dispoziţiilor 
acesteia. 

3. Art. 6 din CEDO, în special, a generat un fond 
de drept procedural comun diferitelor state eu-
ropene şi a determinat instituirea unor principii 
generale, care, deasupra şi dincolo de varietatea 
şi diversitatea sistemelor naţionale, sînt menite să 
asigure dreptul de acces în instanţă, dreptul de a 
obţine hotărîri într-un termen rezonabil, la fina-
lul unei proceduri corecte şi echitabile, precum şi 
dreptul de a obţine punerea în aplicare a oricărei 
hotărîri pronunţate. 

4. Dreptul la un proces echitabil tinde să devină cu 
adevărat un drept fundamental pentru cetăţenii 

Europei, a cărei punere în aplicare este asigurată 
de către Curte şi, în subsidiar, de către instanţele 
interne, de exemplu prin acordarea de compensa-
ţii părţilor dintr-o dispută, ale căror cazuri nu sînt 
judecate într-un termen rezonabil. 

5. Pe parcursul unei perioade de mai mulţi ani, 
Consiliul Europei a manifestat o preocupare con-
stantă pentru îmbunătăţirea accesului publicu-
lui la justiţie, reflectată în diferitele rezoluţii şi 
recomandări ale acestuia, cu privire la asistenţa 
juridică, simplificarea procedurilor, reducerea 
costurilor acestora, utilizarea noilor tehnologii, 
reducerea volumului de muncă al instanţelor şi la 
mijloace alternative de soluţionare a disputelor. 

6. Curtea însăşi se asigură de faptul că guvernele 
respectă dispoziţiile art. 6 din CEDO, de exemplu 
reamintindu-le acestora că orice persoană care 

doreşte să declanşeze 
proceduri juridice tre-
buie să beneficieze de 
acces în instanţă şi că 
nu este permis ames-
tecul statului în acest 
drept, în fapt sau în te-
meiul legii. 

7. Consiliul Consulta-
tiv al Judecătorilor Eu-
ropeni (CCJE) a acor-
dat atenţie modului în 
care judecătorii ar pu-
tea participa la acest 

efort de a garanta accesul la soluţionarea rapidă şi 
eficientă a disputelor. 

8. Acesta reaminteşte că prima Conferinţă euro-
peană a judecătorilor cu privire la „Soluţionarea 
la timp a disputelor şi rolul judecătorilor” (Early 
settlement of disputes and the role of judges), care 
a avut loc în cadrul Consiliului Europei din 24 şi 25 
noiembrie, a arătat că, indiferent de cît de intere-
sante şi de utile pot fi măsurile alternative, cum sînt 
medierea sau concilierea, încrederea în instituţia 
judiciară rămîne o caracteristică esenţială a socie-
tăţilor democratice. 

9. Prin urmare, este important ca, atunci cînd se 
confruntă cu sistemul justiţiei, cetăţenii să ştie că 
au de-a face cu o instituţie eficientă. 

Avizul nr. 6 (2004) 
al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de 

Miniştri asupra procesului echitabil într-un 
termen rezonabil şi rolul judecătorilor în 

acest proces, luînd în considerare mijloacele 
alternative de soluţionare a disputelor

(Adoptat de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni 
la cea de-a 5-a reuniune a acestuia, 

care a avut loc la Strasbourg, 22-24 noiembrie 2004)
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10. În acest context, prezentul aviz se concentrea-
ză asupra (A) chestiunea accesului la justiţie, (B) 
calitatea sistemului justiţiei şi evaluarea acesteia, 
date statistice cantitative, proceduri de monitori-
zare, (C) volumul de muncă şi gestionarea cauzelor 
în cadrul instanţelor şi (D) soluţionarea alternati-
vă a disputelor, cu sublinierea rolului judecătoru-
lui în punerea în aplicare a principiilor prevăzute 
de CEDO şi jurisprudenţa Curţii. 

A.  ACCESUL LA JUSTIŢIE

11. Accesul public la justiţie presupune furnizarea 
de informaţii adecvate cu privire la funcţionarea 
sistemului judiciar. 

12. CCJE consideră că trebuie încurajate toate mă-
surile de furnizare a unor astfel de informaţii pu-
blicului. 

13. Publicul trebuie, în special, să fie conştient de 
natura procedurilor care pot fi demarate, durata 
posibilă a acestora, costurile acestora şi riscurile 
implicate în caz de utilizare incorectă a căilor lega-
le. Trebuie furnizate, de asemenea, informaţii cu 
privire la mijloacele alternative de soluţionare a 
disputelor, ce pot fi puse la dispoziţia părţilor. 

14. Aceste informaţii generale pentru public pot 
fi completate cu informaţii mai exacte cu privire, 
în special, la anumite hotărîri de referinţă pronun-
ţate de instanţe, precum şi la durata procedurilor 
din cadrul diferitelor instanţe. 

15. Informaţiile cu privire la funcţionarea siste-
mului judiciar pot proveni din surse variate, cum 
sînt Departamentul de Justiţie (publicarea de bro-
şuri informative, pagini de Internet etc.), serviciile 
sociale şi serviciile publice de consiliere juridică 
organizate de asociaţiile avocaţilor, precum şi din 
alte surse. 

16. Instanţele însele trebuie să participe la difu-
zarea informaţiilor, în special atunci cînd deţin 
servicii de relaţii publice. Printre căile relevante 
de difuzare a informaţiilor se află şi paginile de In-
ternet administrate de anumite instanţe. 

17. CCJE recomandă dezvoltarea de programe 
educaţionale care să includă descrierea sistemu-
lui judiciar şi care să ofere vizite în instanţe. De 
asemenea, percepe necesitatea publicării unor 
ghiduri pentru cetăţeni, care să permită părţilor 
dintr-un litigiu să beneficieze de o cunoaştere mai 
bună a funcţionării instituţiilor judiciare, infor-
mîndu-i în acelaşi timp despre drepturile proce-

durale ale acestora în faţa instanţelor. În cele din 
urmă, recomandă utilizarea generală a tehnologiei 
informatice pentru a furniza membrilor publicului 
acelaşi tip de informaţii cu privire la funcţionarea 
instanţelor, mijloacele de acces la justiţie, princi-
palele hotărîri pronunţate şi rezultatele statistice 
din instanţe. 

18. CCJE încurajează pozitiv adoptarea unui for-
mat simplificat şi standardizat pentru documen-
tele juridice necesare la intentarea şi demararea 
de acţiuni în instanţă. Simplificarea recomandată 
este de luat în considerare în special pentru înţe-
legerile minore, pentru disputele care îi implică pe 
consumatori şi în cazuri în care stabilirea temeiu-
rilor legale şi a faptelor nu prezintă, în principiu, 
dificultăţi (soluţionarea datoriilor). Acesta reco-
mandă, suplimentar, dezvoltarea tehnologiei prin 
care părţile din cadrul unui litigiu pot obţine, prin 
intermediul facilităţilor informatice, documente-
le necesare pentru intentarea unei acţiuni în faţa 
unei instanţe şi fie acestea, fie reprezentanţii aces-
tora pot fi puşi în contact direct cu instanţele. 

19. CCJE recomandă, de asemenea, ca părţile din 
cadrul unui litigiu să fie pe deplin informate, de 
către avocaţi sau instanţe, chiar înainte de institu-
irea procedurilor, cu privire la natura şi volumul 
cheltuielilor pe care vor trebui să le suporte, pre-
cum şi să li se indice durata prevăzută a procedu-
rilor pînă la momentul hotărîrii. 

20. În Avizul nr. 2 (2001), alin. 9, CCJE a identificat 
importanţa unei finanţări adecvate a funcţionării 
oricărui sistem judiciar. Se pune problema cuantu-
mului în care părţile în cadrul unui litigiu sau alte 
persoane aflate în faţa instanţei pot sau ar trebui 
să contribuie la o astfel de finanţare, prin interme-
diul taxelor instanţelor. CCJE consideră că siste-
mul judiciar nu trebuie să obstrucţioneze accesul 
la justiţie prin costuri excesive. Un sistem eficient 
de justiţie reprezintă un beneficiu pentru public 
în ansamblu, nu numai pentru cei care se întîm-
plă să fie implicaţi într-un litigiu. Statul de drept 
este demonstrat şi instituit prin funcţionarea efi-
cientă a instanţelor şi a proceselor de judecată; iar 
acest lucru permite publicului în ansamblu să îşi 
adapteze şi să conducă afacerile în siguranţă şi cu 
încredere. 

21. Trebuie să existe un sistem de asistenţă juridi-
că organizat de către stat pentru a permite fiecă-
ruia să beneficieze de acces la justiţie. O astfel de 
asistenţă trebuie să acopere nu numai cheltuielile 
din instanţă, ci şi consilierea juridică în privinţa 
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alegerii sau a necesităţii de a intenta o acţiune. 
Aceasta nu trebuie rezervată doar persoanelor 
fără resurse materiale, ci ar trebui, de asemenea, 
să fie disponibilă, cel puţin parţial, celor al căror 
venit mediu nu le permite să suporte cheltuielile 
unei acţiuni fără asistenţă. 

22. Acest sistem de asistenţă juridică parţială 
permite ca numărul de beneficiari să fie crescut 
în timp ce se păstrează un anumit echilibru între 
obligaţia autorităţilor de a facilita accesul la jus-
tiţie şi responsabilitatea individuală. CCJE con-
sideră că un judecător sau o altă autoritate care 
acţionează din punct de vedere judiciar trebuie să 
poată lua parte la deciziile care privesc acordarea 
asistenţei. În cazul în care autoritatea căreia i se 
solicită să se pronunţe asupra unei cereri de asis-
tenţă juridică este obligată să o respingă atunci 
cînd acţiunea avută în vedere este în mod evident 
inadmisibilă sau nefondată, este indispensabil ca, 
în cazul în care acţiunea introdusă de un solicitant, 
căruia i s-a refuzat asistenţa, judecătorul implicat 
în pronunţarea hotărîrii relevante să se retragă 
din judecarea cauzei, în scopul respectării îndato-
ririi de imparţialitate obiectivă, în conformitate cu 
art. 6 din CEDO. 

23. CCJE consideră că asistenţa juridică trebuie 
finanţată de către o autoritate publică şi acoperi-
tă de un buget special, astfel încît cheltuielile co-
respunzătoare să nu fie suportate din bugetele de 
funcţionare ale instanţelor. 

24. Furnizarea asistenţei juridice părţilor repre-
zintă o componentă importantă a accesului la jus-
tiţie pentru părţile aflate în litigiu. 

25. CCJE observă că, în anumite state, intervenţia 
unui avocat în timpul unei proceduri nu este nece-
sară. Alte state fac o distincţie clară în funcţie de di-
mensiunea intereselor financiare şi de tipul dispu-
tei sau al procedurilor. Dreptul unei părţi din cadrul 
unui litigiu de a-şi pleda cauza în faţa unei instanţe, 
fie personal, fie printr-un reprezentant la alegerea 
sa, pare potrivit mai ales în cazul procedurilor sim-
plificate, litigiilor de importanţă financiară minoră 
şi a cazurilor care îi implică pe consumatori. 

26. Cu toate acestea, chiar şi în cazurile în care nu 
există necesitatea unui avocat de la început, CCJE 
consideră că ar trebui să existe dispoziţii care să 
permită judecătorului, ca măsură excepţională, să 
dispună intervenţia unui apărător în cazul în care 
cauza prezintă probleme specifice sau dacă există 
un risc major ca drepturile apărării să fie încălca-

te. În această eventualitate, reprezentarea de că-
tre un avocat trebuie să beneficieze de sprijin din 
partea unui sistem eficient de asistenţă juridică. 

27. Rezoluţia (78) 81 prevede la alin. 1 din anexă 
că „nicio persoană nu trebuie să fie împiedicată de 
bariere economice să-şi urmărească sau să-şi ape-
re drepturile (...)”. 

28. Cu toate acestea, trebuie să existe garanţii îm-
potriva situaţiei ca remunerarea avocaţilor şi a 
ofiţerilor instanţei să fie fixată astfel încît să încu-
rajeze măsuri procedurale inutile. Trebuie, de ase-
menea, să existe dispoziţii, în temeiul Recomandă-
rii nr. R (84) 52 (principiul 2-1 din anexă), pentru 
sancţionarea abuzului de proceduri în instanţă. 

29. Asistenţa juridică nu reprezintă singurul mij-
loc de a sprijini accesul la justiţie. Alte metode 
care pot fi utilizate în acest scop includ, de exem-
plu, o asigurare pentru cheltuieli în instanţă, care 
să acopere cheltuielile proprii unei părţi şi/sau 
orice sumă care trebuie achitată celeilalte părţi, 
dacă procesul este pierdut. 

30. CCJE nu intenţionează să discute în detaliu, în 
prezentul aviz, un număr de alte măsuri pentru 
accesul la justiţie, inclusiv măsura unor taxe con-
diţionate sau a unor cheltuieli fixe. 

B.  CALITATEA SISTEMULUI DE JUSTIŢIE 
 ŞI EVALUAREA ACESTUIA; 
 DATE STATISTICE CANTITATIVE; 
 pROCEDURI DE MONITORIzARE

31. Asigurarea justiţiei implică nu numai munca 
judecătorilor şi a altor profesionişti din domeniul 
juridic; aceasta cuprinde şi un număr de activităţi 
efectuate în cadrul instituţiilor judiciare de către 
agenţi guvernamentali şi cetăţeni; funcţionarea sa 
se bazează, în mare măsură, pe infrastructuri judici-
are (clădiri, echipament, personal auxiliar etc). Prin 
urmare, calitatea sistemului justiţiei depinde atît de 
calitatea infrastructurilor, care pot fi măsurate prin 
criterii similare cu cele utilizate pentru alte servicii 
publice, cît şi de capacitatea profesioniştilor din do-
meniul juridic (judecători, dar şi avocaţi, procurori 
şi funcţionari); în prezent este posibilă măsurarea 
activităţii unor astfel de profesionişti comparativ 
cu referinţe din cadrul legii şi din practica şi deon-
tologia judiciară sau profesională. 

32. Cu toate acestea, avînd în vedere că cererea 
crescută pentru justiţie în majoritatea ţărilor se 
confruntă cu limitări ale bugetului pentru sistemul 
justiţiei, teoria şi practica sugerează posibilitatea 
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evaluării calităţii activităţii judiciare, cu trimitere, 
de asemenea, la eficienţa socială şi economică, prin 
intermediul unor criterii care sînt uneori similare 
cu cele utilizate pentru alte servicii publice. 

33. CCJE observă că apare un număr de probleme 
la aplicarea criteriilor de evaluare a justiţiei care 
nu iau în calcul caracteristicile specifice ale aces-
teia. Cu toate că se pot aplica activităţilor altor 
profesionişti din domeniul juridic anumite consi-
derente similare, CCJE a dezbătut implicaţiile unei 
astfel de abordări ale activităţii judiciare. 

34. CCJE accentuează, în primul rînd, că evaluarea 
„calităţii” sistemului justiţiei, respectiv prin per-
formanţele sistemului de instanţe ca întreg sau 
ale fiecărei instanţe sau grup local de instanţe, in-
dividual, nu trebuie confundată cu evaluarea ca-
pacităţii profesionale a fiecărui judecător în parte. 
Evaluarea profesională a judecătorilor, în special 
atunci cînd vizează decizii care influenţează sta-
tutul sau cariera acestora reprezintă o sarcină 
care are alte scopuri şi trebuie îndeplinită pe baza 
unor criterii obiective, cu toate garanţiile pentru 
independenţa judiciară (vezi Avizul nr. 1 (2001) al 
CCJE, în special alin. 45). 

35. Practica anumitor ţări arată o suprapunere, 
pe care CCJE o consideră nepotrivită, între eva-
luarea calităţii justiţiei şi evaluarea judecătorilor 
din punct de vedere profesional. Această supra-
punere se reflectă în modul în care sînt colectate 
statisticile. În anumite ţări se realizează statistici 
pentru fiecare judecător, în altele cifrele sînt stabi-
lite pentru fiecare instanţă. Este probabil ca toate 
să păstreze înregistrări ale numărului de cazuri 
abordate, dar vechiul sistem asociază această cifră 
cu persoanele individuale. Sistemele care evaluea-
ză judecătorii în mod statistic, în mod uzual includ 
o cifră pentru procentul de recursuri cu succes. 

36. Unele ţări consideră ca indicator procentul de 
hotărîri anulate în cadrul unui recurs. O evalua-
re obiectivă a calităţii hotărîrilor judiciare poate 
constitui unul dintre elementele relevante pen-
tru evaluarea profesională a unui judecător, (dar 
chiar şi în acest context, trebuie să se ţină seama 
de principiul independenţei judiciare interne şi de 
faptul că anularea hotărîrilor trebuie acceptată ca 
un rezultat normal al procedurilor de recurs, fără 
o vină din partea primului judecător). Cu toate 
acestea, utilizarea ratelor de anulare ca singurul 
sau chiar în mod necesar un indicator important 
de evaluare a calităţii activităţii judiciare este ne-
adecvată în viziunea CCJE. Printre cîteva aspecte 

care ar putea fi discutate referitor la această pro-
blemă, CCJE subliniază că o caracteristică a siste-
mului de justiţie bazat pe proceduri o reprezintă 
faptul că nivelul calităţii rezultatului unei singure 
cauze depinde, în esenţă, de calitatea măsurilor 
procedurale anterioare (iniţiate de poliţie, par-
chet, avocaţi privaţi sau părţi), astfel încît evalu-
area performanţelor judiciare este imposibilă fără 
evaluarea fiecărui context procedural în parte. 

37. Aceleaşi considerente se aplică şi altor siste-
me în care este posibilă evaluarea deciziilor indi-
viduale luate de judecători prin intermediul altor 
sisteme, diferite de observarea ratei de anulare. 

38. În anumite ţări, evaluarea calităţii justiţiei este 
efectuată prin colectarea de indicatori care măsoa-
ră performanţele instanţei: durata procedurilor, 
numărul lucrărilor restante, numărul personalu-
lui auxiliar, cantitatea şi calitatea infrastructurilor 
(cu trimitere specială la clădiri şi tehnologia infor-
maţiei) etc.

39. Această abordare este acceptabilă în princi-
piu, avînd în vedere că tinde să evalueze „perfor-
manţele” justiţiei într-un sens mai larg. Cu toate 
acestea, în opinia CCJE, o abordare mai bună ar 
fi reprezentată de evaluarea justiţiei în contextul 
său mai larg, de exemplu – în interacţiunile justi-
ţiei cu alte variabile (judecători şi avocaţi, justiţie 
şi poliţie, jurisprudenţă şi legislaţie etc.), avînd în 
vedere că o mare parte a funcţionării defectuoase 
a sistemului de justiţie decurge din lipsa de coor-
donare dintre mai mulţi factori. CCJE consideră că 
este esenţial, de asemenea, să sublinieze interac-
ţiunea dintre calitatea justiţiei şi prezenţa unor 
infrastructuri adecvate, precum şi a personalului 
auxiliar. 

40. Chiar şi tehnologia modernă a informaţiei 
permite colectarea de date foarte sofisticate, di-
ficultatea rămînînd în sfera alegerii variabilelor 
de măsurat, a modului de interpretare a acestora, 
precum şi de stabilire a persoanelor abilitate pen-
tru aceasta. 

41. În ceea ce priveşte datele care trebuie colecta-
te, nu există criterii general acceptate în prezent. 
Aceasta se datorează faptului că administrarea 
justiţiei diferă în mare măsură de sarcinile pur ad-
ministrative specifice altor servicii publice, în ca-
zul cărora s-a dezvoltat şi poate fi eficientă măsu-
rarea prin intermediul indicatorilor. De exemplu, 
faptul că în cazul unei instanţe durează, în medie, 
mai mult, soluţionarea unei cauze, decît în cazul 
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alteia, sau faptul că numărul de lucrări restante 
este mai mare, poate sau nu să însemne că această 
instanţă este mai puţin eficientă. 

42. Oricare ar fi direcţiile de dezvoltare din acest 
domeniu, CCJE consideră că noţiunea de „calitate” 
a justiţiei nu trebuie înţeleasă ca sinonim pentru 
„productivitatea” sistemului judiciar, pur şi sim-
plu; o abordare calitativă trebuie să se adreseze 
mai degrabă capacităţii sistemului de a răspunde 
cererea de justiţie în conformitate cu scopurile 
generale ale sistemului juridic, în care celeritatea 
procedurilor reprezintă un singur element. 

43. Avînd în vedere că este imposibil în prezent ca 
indicatorii de calitate să se bazeze pe criterii larg 
acceptate, CCJE recomandă cel puţin ca aceştia să 
fie aleşi prin consens larg între profesioniştii din 
domeniul juridic, fiind recomandabil ca organis-
mul independent pentru autoguvernarea sistemu-
lui judiciar să joace un rol central în această alege-
re şi în colectarea datelor „referitoare la calitate”, 
în conceperea procedurii de colectare a datelor, în 
evaluarea rezultatelor, în difuzarea acesteia ca răs-
puns către actorii individuali, pe baze confidenţia-
le, precum şi către publicul larg; o astfel de impli-
care poate reconcilia necesitatea de desfăşurare 
a evaluării calităţii cu necesitatea ca indicatorii şi 
evaluatorii să respecte independenţa judiciară. 

44. În mod uzual, datele statistice sînt colectate 
de către instanţe şi trimise unei autorităţi centra-
le, care poate fi Curtea Supremă, Înaltul Consiliul 
pentru Sistemul Judiciar, Ministerul de Justiţie sau 
Administraţia Naţională a Instanţelor. Grefierii din 
instanţe pot deţine un rol important în colectarea 
zilnică de date. În unele cazuri, la identificarea in-
dicatorilor de calitate şi la conceperea sistemului 
de control al calităţii au participat agenţii private. 

45. Publicarea datelor statistice cu privire la cazu-
rile în curs şi cele trecute, din cadrul fiecărei instan-
ţe, disponibile în unele state, reprezintă un pas îna-
inte către transparenţa situaţiei privind volumul de 
muncă. Trebuie studiate formulare adecvate pentru 
eliberarea chiar şi a informaţiilor clasificate, pen-
tru cercetători şi pentru sistemul judiciar, pentru a 
permite îmbunătăţiri ale sistemului. 

46. Autoritatea centralizată, care asamblează da-
tele, desfăşoară un proces constant de monitori-
zare numai în anumite ocazii. Această monitori-
zare nu are, însă, întotdeauna un impact direct şi 
imediat asupra organizării instanţelor sau alocării 
de resurse umane şi materiale. 

47. CCJE consideră că este în interesul sistemului 
judiciar ca procesul de colectare şi monitorizare a 
datelor să se desfăşoare în mod regulat şi că pro-
ceduri adecvate ar permite o adaptare rapidă a 
organizării instanţelor la modificări ale volumului 
de cazuri.3 Pentru a reconcilia realizarea acestei 
necesităţi cu garanţiile de independenţă a siste-
mului judiciar (în special, cu principiul inamovi-
bilităţii judecătorului şi interdicţia de retragere 
a cazurilor unui judecător), în opinia CCJE este 
recomandabil ca autoritatea competentă pentru 
colectarea şi monitorizarea datelor trebuie să fie 
organismul independent menţionat la alin. 37 şi 
alin. 45 din Avizul nr. 1 (2001); dacă un alt orga-
nism deţine competenţa pentru colectarea şi mo-
nitorizarea datelor, statele ar trebui să se asigure 
că astfel de activităţi rămîn în sfera publică pentru 
a păstra interesele de politică relevantă legate de 
tratarea datelor ce privesc justiţia; cu toate aces-
tea, organismul independent trebuie să aibă com-
petenţa de lua măsurile necesare pentru a adapta 
organizarea instanţelor la modificările volumului 
de cazuri. 

48. Trebuie să aibă loc o cooperare facilă între toţi 
actorii în ceea ce priveşte interpretarea şi difuza-
rea datelor. 

C.  VOLUMUL DE CAzURI ŞI gESTIONAREA 
ACESTORA

49. Prezenta secţiune cuprinde măsuri care pot 
reduce volumul de muncă al instanţelor, precum 
şi măsuri de sprijinire a abordării cauzelor înfăţi-
şate în faţa instanţei. CCJE tratează aceste subiecte 
împreună4 pentru că ambele prezintă importanţă 
pentru îndeplinirea de către instanţe a îndatoririi 
acestora de a asigura un proces echitabil într-un 
termen rezonabil şi există o anumită suprapunere. 

I. GENERAL

50. Măsurile de reducere a volumului de muncă 
al instanţelor au inclus măsuri care au acest unic 
obiectiv şi măsuri care au valoare independentă. 
Recomandarea nr. R (86) 12 identifică măsuri care 
se aplică mai mult sau mai puţin instanţelor pena-
le şi civile5. Recomandările nr. R (87) 186 şi nr. R 
(95) 127 abordează în mod specific cazurile pena-
le. Ca exemple, măsuri cum sînt eliminarea sarci-
nilor non-judiciare sau asigurarea unui volum de 
muncă echilibrat vizează direct asigurarea unui 
volum de muncă adecvat. Soluţionarea consensu-
ală (fie direct între părţi, fie prin mediere8) are o 
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valoare independentă, reflectînd valorile libertăţii 
de alegere şi înţelegere, comparativ cu o soluţie 
impusă de instanţă. Deplasarea delictelor minore 
în afara sferei penale poate avea loc pentru a redu-
ce volumul de muncă sau poate reflecta concluzia 
că este preferabil să se trateze cu anumite tipuri 
de făptuitori (de exemplu, cei tineri) în afara sis-
temului formal al justiţiei penale. Clarificarea mo-
tivelor poate sprijini identificarea caracteristicilor 
diferitelor propuneri. 

51. CCJE începe cu diverse subiecte în care pozi-
ţiile penale şi civile pot fi abordate împreună sau 
comparate. 

(a) Administrarea instanţelor
52. CCJE a identificat două modele de bază pentru 
gestionarea instanţelor9. Într-unul dintre acestea, 
judecătorii deţin un rol redus sau niciun rol direct 
în gestionarea instanţelor. Aceştia pot dedica mai 
mult din timpul lor judecării, în locul ocupării tim-
pului cu sarcini non-judiciare, pentru care se poa-
te să nu fie potriviţi prin formare sau înclinaţii. Cu 
toate că instanţele nu pot funcţiona corespunzător 
fără ca judecătorii să fie, cel puţin, consultaţi în pro-
bleme administrative, deciziile legate de alcătuirea 
bugetelor, angajarea personalului, precum şi clădi-
rile şi facilităţile instanţelor se află în competenţa 
administratorilor. Avînd în vedere că orice sistem 
este folosit, resursele pentru funcţionarea sa trebu-
ie să vină din partea guvernării centrale, acest sis-
tem contribuie le menţinerea judecătorilor în afara 
presiunilor politice, care decurg din necesitatea de 
a îndeplini obiective de performanţă. 

53. Un dezavantaj îl constituie faptul că judecăto-
rii trebuie să asigure obiectivul principal al siste-
mului de instanţe, şi anume – soluţionarea efici-
entă şi corectă a cauzelor, dar în acest model au un 
control redus asupra mediului în care urmăresc 
realizarea acestui obiectiv.

54. În cel de-al doilea sistem de bază, judecătorul 
cel mai în vîrstă dintr-o instanţă se ocupă şi de 
gestionarea efectivă a activităţii acesteia. La lati-
tudinea sa se va afla, cel puţin parţial, cheltuirea 
bugetului, angajarea şi concedierea personalului, 
precum şi clădirea instanţei şi inventarul acesteia. 
Avantajele şi dezavantajele reprezintă o imagine 
în oglindă a primului: judecătorii sînt deturnaţi de 
la rolul lor principal şi este necesar să întreprindă 
sarcini pentru care este posibil ca experienţa să 
nu îi fi pregătit. Probabilitatea de a se afla într-o 
situaţie de dispută cu autoritatea publică este mai 

mare. Pe de altă parte, ei deţin un control real asu-
pra mijloacelor de asigurare a justiţiei în cadrul 
instanţelor lor şi o mai mare influenţă asupra po-
liticii de alocare a resurselor.

55. Multe ţări au sisteme care se află undeva între 
cele două extreme. Este recunoscut că o importan-
ţă în creştere o prezintă faptul că judecătorii tre-
buie consultaţi şi trebuie să aibă posibilitatea de 
a avea un cuvînt de spus în cazul deciziilor funda-
mentale cu privire la forma justiţiei moderne şi la 
priorităţile implicate. CCJE subliniază necesitatea 
acestui fapt. 

(b) Fluctuaţii ale volumului de muncă
56. Volumul de muncă al instanţelor va creşte sau 
va descreşte în timp. Acest lucru este influenţat 
de schimbările demografice şi, în sfera penală, de 
modificările modelelor de criminalitate. Această 
situaţie poate fi temporară. De exemplu, o instan-
ţă situată în apropierea graniţei poate înregistra 
o creştere dramatică a cazurilor care privesc imi-
graţia ilegală sau o instanţă aflată în apropierea 
unui aeroport – o creştere a cazurilor care privesc 
importul de droguri. 

57. În anumite jurisdicţii, judecătorii şi/sau cazu-
rile pot fi transferaţi/transferate relativ uşor între 
instanţe, cel puţin temporar. CCJE priveşte o ast-
fel de flexibilitate ca fiind în general dezirabilă, cu 
condiţia ca independenţa judecătorilor individuali 
să fie respectată şi, în cazul transferului unui jude-
cător, ca acesta să fie de acord. CCJE recunoaşte, 
desigur, că acest lucru trebuie exercitat cu atenţia 
cuvenită pentru problemele practice de acces la 
justiţie. Persoanele implicate în asemenea cazuri, 
precum şi publicul, în general, au dreptul să se aş-
tepte la abordarea cazurilor local şi în mod conve-
nabil, în mare măsură. 

58. În alte jurisdicţii, judecătorul desemnat este 
stabilit de la început, transferul judecătorilor ne-
cesită acordul acestora, iar transferurile de cazuri 
sînt posibile, dacă sînt permise numai cu consim-
ţămîntul părţilor. Cu toate acestea, pot exista în 
cadrul oricărei instanţe mecanisme prin care, de 
exemplu, un prezidiu ales, format din judecători, 
poate decide să transfere cazurile unui judecător 
supraîncărcat altui judecător din cadrul aceleiaşi 
instanţe. 

59. Dacă există schimbări permanente ale volu-
mului de muncă, vor fi necesare modificări cores-
punzătoare ale dimensiunilor instanţei, în spe-
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cial în privinţa ultimei categorii a jurisdicţiilor. 
Anumite considerente pur economice (în direcţia 
închiderii unei instanţe locale) pot intra astfel în 
contradicţie cu dreptul părţilor şi al publicului la 
o justiţie locală şi accesibilă în mare măsură. CCJE 
încurajează ţările să studieze şi să dezvolte crite-
rii adecvate care să permită să se ţină seama şi să 
fie echilibrate aceste considerente, asigurîndu-se 
faptul că, prin adaptarea la evoluţia volumului de 
muncă, modificările metodelor instanţelor nu sînt 
concepute ca un mod de a aduce atingere inde-
pendenţei judecătorilor. 

60. Cu toate acestea, CCJE face trimitere la Avizul 
nr. 2 (2001), în special la alin. 4 şi alin. 5, care tra-
tează chestiunea adecvării resurselor. Posibilita-
tea de a transfera judecători sau dosare de la o in-
stanţă la alta nu trebuie să determine încurajarea 
acceptării lipsei structurale de resurse. O astfel de 
flexibilitate nu poate substitui un număr suficient 
de judecători, necesar pentru a face faţă volumu-
lui de muncă, preconizat în mod normal. 

(c) Utilizarea unui singur judecător
61. În ceea ce priveşte cazurile penale, Recoman-
darea nr. R (87) 18, alin. D.2 prevede că trebuie uti-
lizat un singur judecător „ori de cîte ori gravitatea 
faptei permite acest lucru”. Însă, în cazuri grave, 
care implică libertatea subiectului, colegialitatea 
aflării adevărului, asigurată de un complet de trei 
sau mai mulţi judecători, nespecialişti sau profesi-
onişti, reprezintă o garanţie importantă împotriva 
deciziilor influenţate de prejudecăţile sau opiniile 
idiosincretice ale unei singure persoane. În practi-
că, cazurile mai puţin grave sînt judecate, de regu-
lă, de un singur judecător, iar cele mai grave – de 
către un complet, cu toate că linia de demarcaţie 
diferă considerabil între ţări. 

62. În cazuri civile, practica generală a ţărilor din 
sistemul anglo-saxon este aceea ca judecătorii de 
primă instanţă să prezideze singuri şedinţa (fiind 
practicieni cu experienţă, numiţi relativ tîrziu în 
cadrul carierei lor profesionale). În alte jurisdic-
ţii care beneficiază de un sistem judiciar de cari-
eră (precum şi în ţări ca Franţa, în care tribunaux 
de commerce sînt formate din persoane care nu 
sînt de profesie), completurile sînt încă utiliza-
te în prima instanţă, cu toate că pare să existe o 
tendinţă în direcţia utilizării mai ample a unui 
singur judecător. 

63. Utilizarea completurilor poate compensa lip-
sa de experienţă din partea membrilor individuali. 

Aceasta asigură respectarea calităţii şi transferul 
de experienţă către judecătorii mai tineri. Pot fi 
dificil de abandonat aceste sisteme în care un ju-
decător tînăr sau o persoană care nu este de pro-
fesie ar constitui, altfel, singurul membru al unui 
tribunal de primă instanţă. 

64. CCJE consideră că ţările trebuie să încurajeze 
formarea şi dezvoltarea carierei în direcţia utiliză-
rii unui singur judecător care să audieze cazurile 
de primă instanţă, de cîte ori este posibil, propor-
ţional cu experienţa şi capacităţile judecătorilor 
disponibili şi cu natura procedurii în cauză. 

(d) Asistenţa furnizată judecătorilor
65. CCJE a menţionat în Avizul nr. 2 (2001) că, în 
numeroase ţări, judecătorii beneficiază de mijloa-
ce insuficiente la dispoziţia lor. Cu toate acestea, 
CCJE subliniază necesitatea ca reducerea efectivă 
a sarcinilor necorespunzătoare efectuate de jude-
cători să aibă loc numai prin asigurarea de asis-
tenţi ai judecătorilor, cu calificări substanţiale în 
domeniul juridic („secretari” sau „referenţi”), că-
rora judecătorul le poate delega efectuarea unor 
activităţi specifice, sub supravegherea şi respon-
sabilitatea aceluiaşi judecător, cum ar fi cerceta-
rea legislaţiei şi a jurisprudenţei, întocmirea de 
documente simple sau standardizate, păstrarea 
legăturii cu avocaţii şi/sau publicul.

(e) Activitatea extrajudiciară
66. CCJE susţine punctul de vedere că activităţile 
non-judiciare enumerate în anexa la Recomanda-
rea nr. R (86) 12 nu ar trebui desemnate, în mod 
normal, judecătorilor. Dar există şi alte activităţi 
care pot distrage sau pot diminua îndeplinirea în-
datoririlor judiciare, inclusiv activităţi legate de 
administrarea instanţei, în cazul cărora nu este 
asigurată sau finanţată reprezentarea adecvată 
(vezi punctul (a) de mai sus) şi activitatea ca arbi-
trare privată, care, în majoritatea ţărilor, este ori-
cum nepermisă. 

67. Se aduc, de asemenea, critici cu privire la tim-
pul petrecut de judecători în cadrul comisiilor şi 
organismelor similare. Există opinia potrivit căre-
ia „un judecător ar trebui să judece”, iar alte activi-
tăţi reprezintă o pierdere de resurse valoroase. 

68. CCJE nu consideră că trebuie insistat prea mult 
asupra acestui punct. Dacă respectiva comisie exa-
minează un aspect relevant pentru munca judici-
ară, iar judecătorul poate contribui la activitatea 
acestui organism, timpul petrecut într-o astfel de 
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activitate nu poate fi privit ca o pierdere. În plus, 
un judecător poate fi mai bun, dacă va beneficia de 
viziunea mai largă pe care o poate dobîndi lucrînd 
cu profesionişti din alte discipline şi asupra unor 
subiecte conexe, dar nu intră în sfera sa uzuală de 
activitate. 

69. Pe de altă parte, există riscul ca judecătorii 
să fie implicaţi în anchete declanşate din motive 
politice, care presupun judecarea de chestiuni 
non-juridice, care se pot afla în afara experienţei 
lor directe. Judecătorii trebuie să considere atent 
dacă este adecvat să îşi utilizeze aptitudinile şi re-
putaţia în anchete de acest tip10. 

(f) Reprezentarea legală şi finanţarea 
cheltuielilor legale
70. În cazuri penale este corect ca asistenţa juri-
dică sau reprezentarea legală gratuită să fie dis-
ponibile fără evaluarea caracteristicilor poziţiei 
acuzatului. Dificultatea pare să se afle în sfera di-
ferenţelor mari între natura şi gravitatea cazurilor 
pentru care este disponibilă o astfel de asistenţă 
sau reprezentare în diferite ţări. Dar în cazuri ci-
vile există îngrijorarea că metodele de finanţare 
pot încuraja litigiile neîntemeiate sau excesive, iar 
aceasta nu se limitează la asigurarea pentru chel-
tuieli legale11. În orice sistem juridic există tendin-
ţa ca activitatea să graviteze în domeniile în care 
sînt disponibile onorarii. Este necesar să fie intro-
duse sisteme de control adecvate pentru evalua-
rea în prealabil a caracteristicilor solicitărilor şi 
eliminarea din sfera eligibilităţii pentru asistenţă 
juridică a celor pentru care fondul şi/sau suma în 
cauză nu justifică astfel de cheltuieli12. 

II. INSTANŢELE PENALE

71. În continuare, CCJE vizează subiecte cu rele-
vanţă specifică din sfera penală. Este important să 
se reamintească de la început două diferenţe evi-
dente, dar fundamentale, între procedurile penale 
şi civile: 

(i) Procedurile civile implică aproape întotdeauna 
două părţi private. Publicul are un interes general 
în soluţionarea adecvată a litigiilor civile, dar rezul-
tatul unui anumit caz nu prezintă niciun interes. În 
cazul procedurilor penale, publicul are un interes 
real în soluţionarea adecvată a fiecărui caz. 

(ii) În procedurile civile, întîrzierile sau neregulile 
procedurale pot fi sancţionate prin dispunerea de 
cheltuieli sau, ca ultim resort, eliminarea acţiunii. 

În procedurile penale, acuzarea poate fi sancţionată 
în termeni financiari13 sau, în situaţii extreme, prin 
eliminare. Este mult mai dificilă sancţionarea unui 
acuzat pentru întîrzieri sau nereguli, cu toate că, în 
unele ţări, se poate dispune ca un avocat al apărării 
să plătească pentru resursele pierdute. De obicei, 
acuzatul nu are resurse financiare pentru achitarea 
sumelor dispuse. Iar sancţiunea finală de eliminare 
a cazului său nu poate fi aplicată. Instanţa nu poate 
dispune interzicerea dreptului la proces din cauza 
nerespectării cerinţelor procedurale. 

72. Avînd aceste lucruri în vedere, CCJE examinea-
ză anumite probleme specifice. 

(a) Urmărirea penală discreţionară
73. Recomandarea nr. R (87) 18 susţine principiul 
urmăririi penale discreţionare „ori de cîte ori dez-
voltarea istorică şi constituţia statelor membre 
permit acest lucru” şi prevede că „altfel, trebuie 
concepute măsuri în acelaşi scop”. În aceste din 
urmă ţări, îndatoririle procurorilor publici inde-
pendenţi (ministère public) pot cere aducerea ca-
zurilor în faţa instanţei şi, în cazul în care cineva 
poate suspenda urmărirea penală, acesta poate fi 
numai un judecător. 

74. Recomandarea prevede că orice decizie de ne-
începere a urmăririi penale trebuie să fie „conform 
legii” (alin. I.2), „exercitată pe baze generale, cum 
ar fi interesul public” (alin. II.4) şi poate avea loc 
numai „dacă autoritatea de urmărire penală deţine 
probe corespunzătoare ale vinovăţiei” (alin. I.2). 
CCJE interpretează cea de-a treia condiţie ca atare, 
cu excepţia cazului în care autoritatea de urmărire 
penală deţine probe corespunzătoare ale vinovăţi-
ei, caz în care nu se mai ridică problema urmăririi 
penale discreţionare. Însă, în cazul în care nu au 
fost (încă) obţinute probe corespunzătoare, CCJE 
consideră că trebuie să fie la latitudinea autorităţii 
de investigare să decidă dacă gravitatea şi alte cir-
cumstanţe ale faptei, legate de făptuitorul bănuit 
şi de victimă, nu justifică în continuare eforturi de 
a obţine alte probe. 

75. Recomandarea prevede în continuare că de-
cizia de a nu continua sau de a întrerupe proce-
durile penale poate fi însoţită de un avertisment 
sau o admonestare, sau poate fi supusă respectării 
unor condiţii (în ultimul caz fiind necesar acordul 
făptuitorului bănuit); acest lucru nu trebuie tra-
tat ca o condamnare sau nu trebuie să afecteze 
cazierul făptuitorului, cu excepţia cazului în care 
a recunoscut fapta şi, de asemenea, nu trebuie să 
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afecteze dreptul victimei de a urmări compensa-
ţii. În practică, majoritatea ţărilor (dar nu toate) 
utilizează un anumit nivel de putere discreţionară. 
Una dintre distincţii apare între acele sisteme în 
care cazurile pot fi întrerupte numai condiţionat, 
cum ar fi prin compensaţii acordate victimei şi cele 
în care există puterea discreţionară de a întrerupe 
procedurile în cazul în care se consideră că nu este 
în interesul public continuarea acestora. 

76. În prezent, există trei structuri de bază în Eu-
ropa. 

(i) Autoritatea de urmărire penală nu are nici 
competenţa de a renunţa la caz, nici de a impune 
condiţii/sancţiuni împotriva unui făptuitor, dacă 
probele justifică urmărirea penală. Acesta are nu-
mai rolul de a pregăti cazul pentru instanţă. 

(ii) Autoritatea de urmărire penală are competen-
ţa de a decide continuarea urmăririi penale (de 
exemplu, renunţarea la caz), chiar dacă există su-
ficiente probe pentru aceasta. 

(iii) Autoritatea de urmărire penală are atît com-
petenţa de a decide continuarea urmăririi penale, 
cît şi posibilitatea de a renunţa la caz, condiţionat 
sau impunînd o amendă făptuitorului, cu acordul 
acestuia, ca alternativă a situaţiei în care cazul ar 
ajunge în instanţă. În cadrul acestei categorii vas-
te, există diferenţe considerabile în ceea ce priveş-
te competenţa de urmărire penală. În unele ţări, 
poate fi impusă o gamă largă de condiţii, inclusiv 
consilierea şi serviciul în folosul comunităţii. În al-
tele, singura condiţie o constituie plata unei sume 
de bani. 

77. CCJE încurajează studii suplimentare în fieca-
re stat care nu deţine un prezent niciun sistem sau 
un echivalent al acestuia în ceea ce priveşte urmă-
rirea penală discreţionară, astfel încît să poată fi 
pusă în practică Recomandarea nr. R (87) 18. CCJE 
este de părere că fiecare stat ar trebui să ia în con-
siderare rolul pe care l-ar putea avea instanţele în 
verificarea procedurilor efectuate, în special în ca-
zul în care victima contestă decizia de a se renunţa 
la caz, luată de autoritatea de urmărire penală.
 
(b) Proceduri simplificate
78. Toate statele membre par să deţină anumite 
forme de proceduri simplificate, de exemplu – 
pentru încălcări administrative şi infracţiuni mai 
puţin grave, cu toate că natura şi nivelul unor ast-
fel de proceduri variază în mare măsură. Impactul 
art. 5 şi art. 6 din CEDO trebuie luat în conside-

rare la introducerea şi prevederea unor astfel de 
proceduri, acordîndu-se întotdeauna posibilitatea 
unui recurs în faţa unui judecător. 

(c) Pledoarii pentru vinovăţie 
şi înţelegeri în instanţă
79. Recomandarea nr. R (87) 18 propune acest lu-
cru, în principiu. Termenii acesteia iau în conside-
rare pledoaria pentru vinovăţie prezentată în faţa 
instanţei într-o etapă de început a procedurilor, 
fapt ce reprezintă un model al sistemului anglo-
saxon. Cu toate acestea, puţine ţări deţin un sistem 
formal de acest tip. El – în special, consecinţele 
sale, înţelegerile în instanţă şi sentinţa redusă pen-
tru pledoaria de vinovăţie – reprezintă o anatemă 
pentru multe din celelalte sisteme decît cel anglo-
saxon. Cu toate acestea, un număr de ţări prezintă 
un sistem de proceduri moderate pentru cazul în 
care este admisă vinovăţia. Sistemul funcţionea-
ză într-un mod similar cu o pledoarie formală, în 
măsura în care permite administrarea unui număr 
mai redus de probe şi accelerarea procedurii. 

80. CCJE identifică, în orice sistem formal care 
permite pledoaria pentru vinovăţie, avantaje (per-
cepute de către sistemul anglo-saxon) şi posibile 
pericole, după cum urmează: 

(i) Pledoariile pentru vinovăţie

81. În cazul în care un acuzat se poate înfăţişa şi 
este în măsură să furnizeze o indicaţie formală în 
faţa unui judecător că îşi admite vinovăţia într-o 
etapă de început a procedurilor, se pot recupera 
timp şi resurse. Dacă acest lucru are loc într-un ca-
dru formal, pot fi consolidate garanţii pentru acu-
zat. O mărturie în faţa poliţiei este posibil să fi fost 
obţinută într-un mod neadecvat. O pledoarie pen-
tru vinovăţie reprezintă o recunoaştere a faptului 
că nu s-a întîmplat acest lucru. Cu toate acestea, 
avocaţii trebuie să aibă obligaţia profesională de a 
confirma că acuzatul admite într-adevăr elemen-
tele juridice necesare ale infracţiunii. 

(ii) Înţelegerea în instanţă

82. Acest lucru cuprinde două aspecte diferite: 
înţelegerea în privinţa acuzaţiilor şi înţelegerea în 
privinţa sentinţei. 

83. Înţelegerea în privinţa acuzaţiilor implică un 
acord cu parchetul, formal sau informal, legat de 
faptul că acesta nu va introduce una sau mai multe 
acuzaţii dacă acuzatul le admite pe altele (de exem-
plu implicarea într-o infracţiune mai puţin gravă). 



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 .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

106

O astfel de procedură nu va implica în mod normal 
un judecător, cu toate că pot exista dispoziţii care 
să solicite aprobarea judiciară. Argumentul în fa-
voarea acestui lucru îl reprezintă faptul că dacă un 
acuzat este dispus să admită nouă din zece spar-
geri, nu poate fi în interesul unei justiţii eficiente 
să existe întotdeauna un proces complet în privinţa 
celei de-a zecea acuzaţii, deoarece nu există destule 
probe pentru aducerea acesteia în faţa instanţei. 

84. Înţelegerea în privinţa sentinţei apare, de ase-
menea, într-un număr de ţări. Însă sistemul anglo-
saxon recunoaşte că există mari riscuri dacă se 
permite ca aceasta să implice un judecător. Perico-
lul îl constituie faptul ca acuzatul să se simtă pre-
sat să pledeze pentru vinovăţie pentru o infracţiu-
ne pe care nu o admite, de fapt, pentru a obţine o 
sentinţă mai uşoară din partea unui judecător.
 
(iii) Reducerea pedepsei

85. Acesta reprezintă un concept diferite, care nu 
depinde de efectuarea unei înţelegeri cu cineva, 
fie parchetul, fie judecătorul. Conceptul (acceptat 
în unele ţări) este acela că un acuzat care pledea-
ză pentru vinovăţie ar trebui să primească în mod 
normal o sentinţă mai uşoară decît în cazul în care 
nu ar face acest lucru – cu cît pledoaria este făcută 
mai devreme, cu atît reducerea este mai mare 14. 

86. Pot exista anumite reticenţe faţă de aceas-
tă idee. Argumentele sînt acelea că infracţiunea a 
fost înfăptuită, meritînd o anumită pedeapsă odată 
dovedită, indiferent dacă este recunoscută sau nu. 
Argumentul că o pledoarie pentru vinovăţie arată 
întotdeauna remuşcări este, în cele mai multe ca-
zuri, iluzoriu. În unele cazuri, este posibilă o reac-
ţie socială principială pentru acele sisteme în care 
procesele se desfăşoară în mare parte verbal. Dacă 
martorul principal este vulnerabil (în special copi-
ii şi victimele violenţei sexuale), audierea verbală 
poate constitui o traumă suplimentară. În astfel de 
cazuri, prin pledoaria sa care evită necesitatea unei 
audieri, acuzatul uşurează sau evită prejudiciul pe 
care l-ar fi cauzat altfel acţiunile sale. 

87. In afara unei minorităţi de situaţii, o astfel de 
reacţie nu este valabilă. Dacă o persoană acuzată 
de o serie de spargeri datorită amprentelor sau 
probelor ştiinţifice, singurii martori pe care îi 
salvează de la expunerea probelor sînt profesio-
niştii, care sînt obişnuiţi cu furnizarea probelor. 
Motivul încurajării pledoariilor pentru vinovăţie 
printr-o reducere a pedepsei prezintă avantaje-
le pragmatice ale faptului că pledoariile pentru 

vinovăţie (i) asigură condamnarea făptuitorilor, 
care ştiu că sînt vinovaţi, dar altfel nu ar avea ni-
cio motivaţie să nu insiste într-un proces, în spe-
ranţa că probele sau martorii împotriva lor nu 
vor putea convinge juriul sau judecătorul şi (ii) 
scurtarea procedurilor (şi evitarea întîrzierilor 
pentru alte procese) chiar şi în cazuri în care ar 
fi rezultat oricum o condamnare dintr-un proces 
complet. Acestea reprezintă beneficii pragmatice 
pentru societate ca întreg. 

88. Însă, este clar faptul că, dacă sînt permise re-
duceri ale pedepselor, trebuie să funcţioneze anu-
mite garanţii. Trebuie manifestată atenţie din par-
tea avocaţilor şi judecătorilor pentru a se asigura 
faptul că pledoariile pentru vinovăţie sînt volun-
tare şi reprezintă într-adevăr recunoaşterea vino-
văţiei. Judecătorii nu trebuie să menţioneze sau 
să fie implicaţi în discuţii între avocaţi şi acuzat 
cu privire la posibilitatea unei astfel de reduceri. 
Judecătorii ar trebui să aibă competenţa de a nu 
aproba orice înţelegere care pare să nu se bazeze 
pe adevăr sau să nu fie în interesul public. 

89. CCJE manifestă îndoiala că ar fi realist să re-
comande punerea în aplicare imediată a unui 
sistem de reducere a pedepsei în cazul unei ple-
doarii pentru vinovăţie în toate statele membre. 
Însă CCJE recomandă tuturor ţărilor să ţină seama 
dacă un astfel de sistem nu ar putea aduce într-un 
fel beneficii procesului justiţiei penale în cadrul 
acestora. 

III. INSTANŢELE CIVILE

90. Recomandarea nr. R (84) 5 identifică nouă 
„principii de procedură civilă menite să îmbunătă-
ţească funcţionarea justiţiei civile”. Aceasta a con-
stituit o Recomandare timpurie, care ţinteşte de-
parte, dar în practică nu este pusă în aplicare, ade-
sea. CCJE consideră că, dacă ar fi pusă în aplicare 
în general, ar oferi o garanţie reală a respectării 
îndatoririi statelor prevăzute de art. 6 din CEDO, 
de a asigura „un proces echitabil şi public, într-un 
termen rezonabil” în cadrul procedurilor civile. 

91. Cele nouă principii au stabilit elemente che-
ie ale competenţelor de gestionare a cazurilor, pe 
care CCJE consideră că ar trebui să le deţină şi să 
le exercite judecătorii de la începutul la finalul tu-
turor procedurilor civile (inclusiv administrative), 
pentru a asigura respectarea art. 6 din CEDO. Prin 
urmare, CCJE va rezuma şi comenta aceste princi-
pii în puţine detalii. 
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92. Principiul 1 din Recomandare sugerează o 
limită în cadrul procedurilor de „nu mai mult de 
două înfăţişări”, una preliminară şi o a doua pen-
tru probe, argumente şi, dacă este posibil, judeca-
tă, nefiind permise amînări „cu excepţia cazului în 
care apar noi fapte, precum şi în alte circumstanţe 
excepţionale şi importante” şi sancţiuni impuse 
părţilor, martorilor şi experţilor care nu respectă 
termenele instanţei sau nu se înfăţişează. 

93. CCJE priveşte acest principiu ca pe un model 
general. Unele sisteme ţin evidenţa numărului de 
înfăţişări. Altele abordează litigii complexe, care 
nu ar fi posibil să se desfăşoare în limitele unei 
audieri preliminare şi a uneia finale. Cel mai im-
portant punct este acela că judecătorii ar trebui 
să controleze de la început programarea şi dura-
ta procedurilor, stabilind termene ferme şi avînd 
competenţa (fiind dispuşi să o şi exercite de cîte 
ori este cazul) de a respinge amînările, chiar şi îm-
potriva dorinţelor ambelor părţi. 

94. În baza Principiului 2, judecătorii trebuie să 
aibă competenţa de a controla abuzul de proceduri, 
prin sancţiuni impuse părţilor sau avocaţilor. 

95. Principiul 3 reflectă esenţa gestionării mo-
derne a cazurilor: 

„Instanţa trebuie (...) să aibă un rol activ în desfă-
şurarea rapidă a tuturor procedurilor, respectînd 
drepturile părţilor, inclusiv dreptul la tratament 
egal. În mod special, acesta trebuie să aibă puterea 
de a le ordona din oficiu părţilor să aducă orice 
clarificare este necesară sau să se prezinte în per-
soană, puterea de a invoca chestiuni de drept, de a 
solicita probe cel puţin în cazurile unde fondul li-
tigiului nu este la dispoziţia părţilor, de a conduce 
administrarea probelor, de a exclude acei martori 
ale căror mărturii ar fi irelevante pentru caz, de a 
limita numărul de martori chemaţi pentru aceleaşi 
fapte atunci cînd acest număr este excesiv (...).” 

96. Principiul 4 completează acest lucru, stipu-
lînd că instanţa trebuie să aibă puterea de a deci-
de, în funcţie de natura cazului, dacă se vor utiliza 
proceduri scrise sau orale, cu excepţia cazurilor 
expres menţionate în lege. 

97. Principiul 5 abordează ceea ce constituie, în 
opinia CCJE, un aspect vital al gestionării eficien-
te a cazurilor : necesitatea de a prezenta revendi-
cările părţilor şi natura probelor pe cît posibil în 
primele faze ale procesului – şi de a exclude admi-
terea de noi fapte la recurs, cu excepţia cazului în 

care nu au fost cunoscute de prima instanţă (sau, 
nu ar fi putut fi cunoscute, sugerează CCJE) sau a 
cazului în care există un alt motiv special. 

98. În unele ţări, normele sau cultura care guver-
nează procesele permit părţilor să corecteze şi să 
completeze cazurile şi probele aproape fără re-
stricţii – chiar şi la nivel de recurs (vezi mai jos). 
CCJE consideră că acest lucru nu mai este accepta-
bil şi că a venit momentul reexaminării unor ast-
fel de norme şi al unei astfel de culturi. Părţile au 
dreptul la „...o audiere echitabilă într-un termen 
rezonabil” a revendicărilor sau apărării lor, nu la 
ocazii pe termen nedeterminat de a prezenta ca-
zuri suplimentare şi diferite – şi în niciun caz prin-
tr-o înfăţişare în a doua instanţă la recurs. 

99. Principiul 6 reprezintă o dispoziţie importan-
tă ca „Hotărîrea să fie luată la încheierea dezba-
terilor sau cît mai repede după aceea”. Hotărîrea 
trebuie să fie cît mai concisă posibil. Trebuie să 
fie fondată pe lege, dar trebuie să rezolve, într-o 
manieră certă, explicit sau implicit, toate cereri-
le invocate de părţi.” Unele state sau instanţe îşi 
desfăşoară activitatea mai mult sau mai puţin pe 
baza unor norme formale care prevăd termenul 
(termenele) maxim(e) în care trebuie pronunţa-
te hotărîrile. Principiul 7 („trebuie luate măsuri 
pentru a descuraja utilizarea abuzivă a căilor de 
atac”) se află în afara preocupărilor centrale ale 
prezentului Aviz. 

100. Principiul 8 identifică anumite aspecte ale 
gestionării cazurilor, inclusiv proceduri speciale 
pentru (a) cazuri urgente, (b) cazuri fără dezbate-
re, revendicări certe şi lichide şi revendicări de va-
loare redusă, (c) tipuri specifice de cazuri. Printre 
acestea se prevăd: 

„forme simplificate ale cererilor introductive la in-
stanţă; suprimarea înfăţişărilor ori stabilirea unei 
singure înfăţişări sau (...) a unei înfăţişări prelimi-
nare preparatorii; proceduri exclusiv scrise sau 
(...) exclusiv orale; interzicerea sau limitarea în 
utilizare a anumitor excepţii sau apărări; reguli 
mai flexibile în ceea ce priveşte probele; interzi-
cerea amînărilor sau acordarea unor amînări de 
scurtă durată; numirea de către instanţă a unui 
expert judiciar (...) un rol activ al judecătorului în 
conducerea cazului, şi în procesul de căutare şi ad-
ministrare a probelor.” 

101. Principiul 9 subliniază necesitatea ca „cele 
mai moderne mijloace tehnice să fie puse la dis-
poziţia autorităţilor judiciare”. CCJE aprobă şi sub-
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liniază relaţia dintre tehnologia eficientă şi capa-
citatea judecătorilor de a ţine evidenţa şi de a con-
trola procesele aflate pe ordinea de zi a instanţei. 

102. Motivul general al acestor principii este că 
procesele civile ameninţă să devină complexe şi de 
durată, pînă la punctul în care nu mai este posibil 
să se respecte cerinţele art. 6 alin. (1) din CEDO, 
fie în orice caz (cazuri) particular(e), fie în orice 
alte cazuri, a căror desfăşurare rapidă şi eficientă 
este indirect afectată de timpul şi resursele ocupa-
te de cazul (cazurile) precedent(e). 

103. Statele trebuie să prevadă resurse şi finan-
ţare adecvate – dar nu infinite – pentru procesele 
civile, precum şi pentru cele penale15. Avînd în ve-
dere că nici statul, nici părţile nu au resurse infini-
te, instanţele trebuie să controleze procesele, atît 
în interesul părţilor individuale din cadrul unui 
litigiu, cît şi al celor din alte cazuri. 

104. Cazurile individuale trebuie să se desfăşoare 
„proporţional”, atît într-o manieră care permite păr-
ţilor să obţină dreptate cu cheltuieli pe măsura pro-
blemelor şi sumelor implicate, cît şi într-o manieră 
care le permite altor litiganţi să obţină o parte echi-
tabilă din timpul instanţei, pentru disputele lor. 

105. Pe scurt, părţile au dreptul la o parte adec-
vată din timpul şi atenţia instanţei, dar în privinţa 
deciderii a ceea ce este adecvat, este de datoria 
judecătorului să ia în considerare îndatoririle şi 
necesităţile altora, inclusiv ale statului care finan-
ţează sistemul de instanţe şi ale altor părţi care 
doresc să îl utilizeze. 

106. Diferite ţări au diferite nivele de punere în 
aplicare a principiilor din Recomandarea nr. R 
(84) 5. Direcţia generală a reformelor juridice ale 
procedurii civile instituite în ultimii ani a fost în 
această direcţie. Judecătorilor li s-au acordat com-
petenţe mai vaste în privinţa „desfăşurării forma-
le” a procedurilor civile, cu toate că nu şi asupra 
progresului de fond al acestora – aceştia nu pot, de 
exemplu, să ia măsuri pentru a introduce într-un 
caz probe faptice pe care părţile nu le-au prezen-
tat. Cu toate acestea, în unele state membre nu face 
parte din rolul judecătorului să decidă dacă proce-
dura va fi orală sau scrisă sau dacă poate recurge 
la o judecată sumară, ori să stabilească termene, 
deoarece aceste probleme sînt stabilite prin lege. 
CCJE consideră că aceste restricţii ale competen-
ţelor de control şi stimulare ale judecătorului pe 
parcursul procedurii nu sînt compatibile cu efici-
enţa justiţiei. 

107. CCJE va lua acum în considerare anumite 
proceduri care au fost adoptate sau sugerate în 
acest domeniu: 

(a) Protocoale preliminare
108. Protocoalele preliminare (dezvoltate în Ma-
rea Britanie) prevăd măsuri care trebuie luate îna-
inte de începerea procedurilor. Acestea sînt for-
mulate prin cooperarea dintre reprezentanţii ce-
lor interesaţi, de ambele părţi ale anumitor tipuri 
uzuale de dispute (vătămări corporale, neglijenţă 
medicală sau asiguratori, avocaţi şi organisme in-
teresate din industria construcţiilor). Scopul aces-
tora este acela de a obţine identificarea din timp a 
problemelor, prin schimb de informaţii şi de pro-
be, care poate permite părţilor să evite litigiul şi să 
ajungă la o înţelegere. Dacă nu se poate ajunge la o 
înţelegere, acestea asigură faptul că părţile se află 
într-o poziţie mai bună pentru a răspunde progra-
mărilor impuse, odată ce au început procedurile. 
Instanţa poate sancţiona nerespectarea unui pro-
tocol preliminar. 

(b) Informare preliminară
109. Aceasta reprezintă o caracteristică a unui li-
tigiu, care permite unei instanţe, înainte de înce-
perea litigiului, să dispună divulgarea documente-
lor de către o persoană pasibilă de a deveni parte 
la o astfel de procedură, în cazul în care este de 
dorit, printre alte motive, să se permită acelei per-
soane să cunoască dacă faptele justifică procedura 
sau să ia măsuri mai bune, în cunoştinţă de cauză, 
pentru a rezolva disputa amiabil, fără începerea 
procedurii. 

(c) Măsuri de protecţie
110. Este important ca acestea să fie disponibile, 
atunci cînd sînt solicitate, într-o fază iniţială, în 
unele cazuri inclusiv înaintea notificării aspecte-
lor legate de procedură către acuzat, altfel se pier-
de scopul acestora. 

111. Este disponibilă o gamă largă de măsuri de 
protecţie. Pot fi identificate trei grupuri principale: 

(i) măsuri care vizează asigurarea punerii în aplica-
re, de exemplu ordinul de confiscare sau „blocare”;

(ii) măsuri concepute pentru soluţionarea provi-
zorie a situaţiei (de exemplu, în situaţii familiale) 
şi (iii) măsuri care anticipează hotărîrea finală. 

112. În multe ţări, solicitantul trebuie să prezinte 
aparenţa dreptului (fumus bonis iuris) şi trebuie 
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să prezinte în mod normal riscul că, fără astfel de 
măsuri, orice hotărîre finală obţinută nu ar putea 
fi pusă în aplicare (periculum in mora). Măsura 
poate fi dispusă fără audierea celeilalte părţi (ex 
parte) dar, după un astfel de ordin, acuzatul are 
dreptul de a fi audiat, caz în care măsură poate fi 
confirmată sau revocată. 

113. În alte situaţii este larg disponibilă acţiunea 
în încetare în statele membre (uneori numai în 
cazul în care solicitarea are o bază documentară), 
pentru a soluţiona provizoriu anumite aspecte ale 
disputei. Ţările cu sistem de drept anglo-saxon au 
dezvoltat de asemenea instrumentul ordinului 
„Anton Piller”, prin care o instanţă poate dispu-
ne o cercetare pentru documente sau alte probe 
aflate în posesia sau sub controlul acuzatului, care 
altfel ar putea fi distruse sau ascunse. “Mesures 
d’instruction” in futurum poate îndeplini o funcţie 
similară în Franţa şi în alte ţări. 

(d) Iniţierea procedurilor
114. Majoritatea statelor membre au prevăzut 
anumite metode simplificate (inclusiv electroni-
ce) de iniţiere a litigiului. Însă diferenţele dintre 
metodele tradiţionale de iniţiere a procedurilor 
fac dificilă compararea diferitelor metode de sim-
plificare. De exemplu, în unele ţări, procedurile au 
început întotdeauna prin măsuri luate în instanţă, 
în timp ce în altele, reclamantul trebuia să notifice 
revendicarea acuzatului înainte de a ajunge în faţa 
instanţei. În aceste din urmă state, simplificarea 
poate consta pur şi simplu în permiterea începerii 
procedurilor fără a fi luate aceste măsuri. 

(e) Identificarea cazurilor părţilor
115. CCJE a subliniat deja importanţa acesteia în 
dezbaterea (de mai sus) a Principiului 5 din Reco-
mandarea nr. R (85) 5. Este esenţial pentru o bună 
gestionare a cazurilor ca fiecare parte din proce-
durile civile să fie cît mai explicită posibil cu pri-
vire la caz, cît mai curînd posibil – iar modificările 
şi completările aduse cazului unei părţi nu trebuie 
efectuate de drept, ci trebuie să fie necesară per-
misiunea unui judecător, care trebuie acordată 
sau retrasă luîndu-se în considerare stadiul la care 
au ajuns procedurile şi consecinţele desfăşurării 
acestora asupra părţilor. 

(f) Proceduri sumare
116. Există diferenţe majore în cadrul termino-
logiei din acest domeniu. Nu toate statele înţeleg 
conceptul de proceduri sumare, simplificate şi ac-

celerate în acelaşi sens. Procedurile sînt numite 
uneori sumare atunci cînd rezultatul acestora nu 
are forţa de res judicata, şi se referă la proceduri 
simplificate atunci cînd au fost eliminate sau sim-
plificate anumite etape, şi la proceduri accelerate 
atunci cînd termenele au fost scurtate în compa-
raţie cu procedurile ordinare. Aceste caracteristici 
se pot suprapune, desigur, astfel încît procedura 
poate fi sumară, simplificată şi accelerată în ace-
laşi timp. 

117. Jurisdicţiile din sistemul anglo-saxon utili-
zează, în mod contrar, termenul de „sumare” pen-
tru a denumi proceduri simplificate şi accelerate 
care conduc la o hotărîre definitivă (res judicata), 
cu toate că acestea au şi proceduri pentru hotărîri 
provizorii, de exemplu proceduri prin care instan-
ţa poate dispune, dacă este satisfăcută provizoriu 
de faptul că acuzatul va fi răspunzător sau va plăti 
daune, un ordin pentru plată „interimară” care nu 
depăşeşte o „proporţie rezonabilă” a sumei dato-
rate reclamantului. Dacă un reclamant nu reuşeşte 
să îşi susţină cauza la proces, acesta trebuie să re-
stituie plata interimară, cu dobîndă. 

118. Există două proceduri de drept civil care pre-
zintă o importanţă specială: i) ordin pentru plată 
(Mahnverfahren, injonction de payer); ii) référé 
sau, în Olanda, kort geding: 

(i) Ordinul pentru plată (sau Mahnverfahren) re-
prezintă o procedură adecvată în special creanţe-
lor monetare necontestate. La cererea reclaman-
tului, instanţă emite un ordin pentru plată fără a 
fi audiat cealaltă parte. În unele ţări se solicită o 
bază documentară pentru emiterea ordinului, în 
altele este suficientă declaraţia dată de reclamant. 
Dacă acuzatul rămîne pasiv pe perioada stabilită 
de lege, ordinul intră în vigoare la fel ca o hotărîre 
ordinară. Dacă acuzatul ridică obiecţii, reclaman-
tul trebuie să iniţieze o procedură normală dacă 
doreşte să recupereze creanţa. Tăcerea debitoru-
lui transformă ordinul iniţial pentru plată într-o 
decizie judiciară şi executorie, care are forţa de res 
judicata. În unele ţări un grefier al instanţei este 
responsabil pentru procedură. Este o procedură în 
scris, care permite abordare computerizată (care 
deja se operează în unele ţări). Sînt soluţionate 
multe cazuri prin intermediul acestei proceduri. 

(ii) Procedura de référé sau kort geding permite 
unui judecător să decidă asupra oricărei chestiuni 
după audierea părţilor, pe baza unor probe une-
ori limitate, pe care acestea le pot aduce în faţa 
instanţei într-un termen scurt. Se pronunţă o ho-
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tărîre imediat după înfăţişare sau în timp foarte 
scurt. Aceasta devine direct executorie, dar hotă-
rîrea nu are forţa de res judiciata. O parte este libe-
ră să iniţieze o procedură de fond, dar dacă nu este 
iniţiată niciuna, hotărîrea référé va stabili dreptu-
rile şi obligaţiile părţilor. Prin urmare, se întîmplă 
adesea ca procedura de fond să nu aibă loc nicio-
dată. Datorită importanţei référé, în mod normal 
este responsabil pentru acest tip de procedură un 
judecător cu experienţă (adesea preşedintele in-
stanţei). În practică, procedura référé contribuie, 
de asemenea, la diminuarea volumului de muncă 
şi la evitarea întîrzierilor inerente în procedurile 
civile ordinare din unele state. 

(g) Încheieri interlocutorii
119. Competenţa de a „dispune un proces sepa-
rat pentru orice chestiune” poate prezenta o re-
ală importanţă. Pentru exemplificare, chestiunile 
fundamentale pentru jurisdicţie ar trebui soluţi-
onate, în opinia CCJE, printr-o hotărîre separată 
la începutul procedurilor. Acest lucru evită impe-
rativitatea unor argumentaţii şi cercetări de fond 
care nu sînt necesare, sînt costisitoare şi consu-
matoare de timp. Însă în unele ţări nu există pro-
cedura de a pronunţa încheieri interlocutorii, iar 
în altele se poate face recurs împotriva oricărei 
încheieri interlocutorii numai după ce curtea de 
primă instanţă a luat în considerare şi a stabilit 
retragerea cauzei. 

120. CCJE recunoaşte că este necesară atenţie în 
selectarea şi definirea chestiunilor adecvate abor-
dării prin intermediul încheierilor interlocutorii. 
Există riscul să fie consumate timp, efort şi resur-
se într-o chestiune care poate face obiectul unei 
încheieri interlocutorii (sau în cazul unui recurs 
împotriva unei astfel de chestiuni), cînd ar fi mai 
rapidă şi mai simplă retragerea cauzei. Cu această 
rezervă, CCJE recomandă disponibilitatea proce-
durii pentru emiterea de încheieri interlocutorii şi 
permiterea recursurilor imediate împotriva aces-
tora în mod normal. 

121. Remediile pentru evitarea întîrzierilor da-
torate unor astfel de recursuri ar trebui să fie 
reprezentate fie de cerinţa de a obţine permisi-
unea curţii de primă instanţă sau de apel pentru 
orice recurs imediat şi/sau cale rapidă de atac. 
 
(h) Probe şi documentaţie
122. Majoritatea statelor deţin norme flexibile în 
privinţa probelor. În cadrul procedurilor de pro-

tecţie şi a celor sumare, hotărîrea nu se bazează în 
mod necesar pe probe. În cazul măsurilor de pro-
tecţie, este necesar ca reclamantul să prezinte nu-
mai aparenţa dreptului său (proba de prima facie) 
în ţările cu sistem de drept civil sau să prezinte în 
mod normal numai un caz argumentabil în privin-
ţa faptelor, în ţările cu sistem anglo-saxon. 

123. Există diferenţe importante în legătură cu 
divulgarea documentaţiei, între ţările cu sistem 
anglo-saxon şi cele de drept civil. În acestea din 
urmă, fiecare parte trebuie să divulge voluntar do-
cumentele relevante (adică documentele pe care 
se bazează în susţinerea, care afectează material 
cazul sau care susţin cauza celeilalte părţi). Cerin-
ţa de a divulga atît documente favorabile, cît şi ne-
favorabile se dovedeşte adesea un stimulent con-
siderabil pentru înţelegeri – fie înainte, fie după ce 
a fost necesară divulgarea. Acest lucru este consi-
derat, de asemenea, drept o contribuţie la aflarea 
adevărului, în cadrul procesului. 

124. Cu toate acestea, această procedură nu se ba-
zează pe onestitatea consilierilor juridici manifes-
tată în consilierea clienţilor lor cu privire la pro-
ducerea de documente şi implică, de asemenea, 
costuri legale sau de altă natură pentru căutarea 
şi producerea documentelor. Prin urmare trebuie 
precizat că procedura este adecvată în special în 
cazul cazurilor mai vaste sau mai complexe. 

125. În multe alte ţări (în special în cadrul siste-
melor de drept civil) o parte poate avea acces la 
un document numai sub supravegherea oponen-
tului, pe care acesta din urmă nu intenţionează 
să se bazeze, solicitînd o decizie prin care acel 
document anume să fie disponibil. Acest lucru 
implică faptul că partea care solicită decizia tre-
buie să ştie dinainte despre existenţa documen-
tului şi trebuie să îl identifice, lucru care nu este 
întotdeauna facil. 

(i) Atribuţii generale de gestionare a cazurilor
126. Acestea sînt importante în fiecare etapă a 
procedurilor civile, pentru a permite gestionarea 
adecvată şi proporţională a cazurilor. Judecătorii 
trebuie să fie în măsură să le exercite furnizînd 
instrucţiuni scrise, fără ca părţile să aibă în mod 
necesar dreptul la o audiere orală. Trebuie să 
poată fi exercitate astfel cum se menţionează în 
Recomandarea nr. R (84) 5 atît în legătură cu pre-
gătirea anterioară procesului, cît şi în legătură cu 
orice proces. 
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(j) Stimulente în privinţa cheltuielilor şi a dobînzii
127. Dreptul britanic şi cîteva alte sisteme au in-
trodus dispoziţii privind oferte de înţelegere şi 
plăţi în instanţă care pot avea consecinţe financi-
are importante pentru partea care pierde proce-
sul dacă nu a onorat oferta anterioară a celeilalte 
părţi. Unui reclamant i se poate oferi posibilitatea 
de a accepta sau unui acuzat i se poate oferi po-
sibilitatea de a plăti mai puţin decît revendicarea 
totală. (În cazul unei revendicări monetare, acuza-
tul trebuie să îşi respecte oferta achitînd suma de 
bani în instanţă). În cazul în care solicitantul pri-
meşte mai mult decît s-a oferit să accepte sau se 
dispune ca acuzatul să plătească mai puţin decît 
i s-a oferit, atunci, cu excepţia revendicărilor de 
valoare redusă, pot apărea consecinţe negative în 
termeni de costuri şi, de asemenea, de dobîndă, 
pentru acuzat. 

128. În unele ţări în care onorariile avocaţilor sînt 
reglementate prin statut, legislativul a ridicat ni-
velul onorariilor statutare pentru înţelegeri pen-
tru avocaţi la 150% din onorariul normal complet, 
pentru a asigura un stimulent pentru avocaţi pen-
tru a încuraja înţelegerile. 

(k) Punerea în aplicare
129. În prezent există diferenţe în atitudinea faţă 
de punerea în aplicare a hotărîrilor din prima in-
stanţă. În jurisdicţiile de drept anglo-saxon, regula 
generală este că astfel de hotărîri devin automat 
executorii, cu excepţia cazului în care instanţa are 
un motiv întemeiat să dispună suspendarea. Moti-
vele întemeiate pot include orice lipsă a probabi-
lităţii de recuperare a banilor achitaţi dacă hotă-
rîrea este anulată ulterior în cadrul unui recurs de 
succes. În ţările de drept civil, în contrast, această 
poziţie este uneori reglementată prin lege, alteori 
lăsată la latitudinea judecătorului pentru a deci-
de. Judecătorul poate dispune punerea în aplicare 
provizorie a hotărîrii, în special dacă există peri-
colul ca, pe durata întîrzierii determinate de orice 
recurs, să apară o situaţie sau să fie create premi-
sele acesteia de către partea perdantă, prin care 
hotărîrea sa nu mai fie pusă în aplicare. În mod 
normal, cu toate acestea, părţii cîştigătoare i s-ar 
cere să furnizeze o asigurare pentru orice daune 
care pot apărea ca rezultat al punerii în aplicare, 
dacă hotărîrea ar fi anulată la recurs. Se poate 
spune că este uzual în cazul hotărîrilor care im-
plică sume de bani, ca decizia să devină executorie 
prin lege sau prin intermediul judecătorului, dacă 
debitorul nu constituie o garanţie. 

130. CCJE consideră că pentru a asigura eficienţa 
justiţiei, toate ţările ar trebui să prevadă proce-
duri pentru punerea în aplicare provizorie, care 
ar fi dispusă în mod normal, cu rezerva disponi-
bilităţii unei protecţii satisfăcătoare faţă de partea 
perdantă, împotriva eventualităţii succesului unui 
recurs. 

(l) Recursuri
131. Diferitele sisteme de recurs se împart în 
două categorii largi: (a) recursuri care se limitea-
ză la revizuirea aspectelor de drept şi evaluarea 
probelor, fără posibilitatea prezentării la recurs a 
unor probe noi sau a unei decizii asupra vreunui 
punct neprezentat în faţa judecătorului de primă 
instanţă; şi (b) recursuri în care astfel de limitări 
nu există, iar instanţa poate audia noi probe şi 
poate lua în considerare noi puncte înfăţişate în 
procedurile în faţa curţii de apel. 

132. Există sisteme intermediare, care în unele ca-
zuri sau anumite instanţe permit ceea se numeşte 
„soluţionare ordinară” nelimitînd calea de atac, 
dar în alte cazuri sau la alte instanţe (de exemplu 
la o curte de casaţie sau o curte supremă) permit 
„soluţionare extraordinară” printr-o „revizuire” 
pe baze limitate şi în circumstanţe specifice. 

133. Diferenţa dintre (a) şi (b) este explicată une-
ori prin faptul că în prima categorie recursul este 
privit în principal ca tehnică de asigurare a uni-
formităţii în aplicarea principiilor legale (ius con-
stitutionis), în timp ce în cea de-a doua este privit 
ca un drept procedural, a cărei funcţie principală 
este de a acorda o altă oportunitate unei părţi (ius 
litigationis). Aceasta ridică problema dacă este ne-
cesar sau de dorit ca o parte să aibă un astfel de 
drept procedural la orice nivel, chiar şi la nivelul 
celei de-a doua instanţe. 

134. CCJE a subliniat, luînd în considerare Prin-
cipiul 5 din Recomandarea nr. R (84) 5 (de mai 
sus) că niciun punct din art. 6 din CEDO nu solicită 
dreptul la recurs. 

135. Cu toate că este conştient de greutatea tradi-
ţiei din unele ţări care favorizează un drept nelimi-
tat (în vigoare) de contestare a chestiunilor prin 
recurs la o a doua instanţă, CCJE doreşte să indice 
dezaprobarea sa de principiu cu privire la această 
abordare. Ar trebui să existe limitări ale dreptului 
unei părţi de a prezenta noi probe sau de a aborda 
noi puncte de lege. Recursul nu ar trebui să fie sau 
să fie privit ca o posibilitate nelimitată de a efec-
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tua corecturi în privinţa unor chestiuni faptice sau 
întemeiate pe lege, pe care o parte ar fi putut şi ar 
fi trebuit să le înfăţişeze în faţa unui judecător de 
primă instanţă. Acest lucru subminează rolul ju-
decătorului de primă instanţă şi are potenţialul de 
a face nerelevantă orice gestionare a cazurilor de 
către un judecător de primă instanţă. 

136. În opinia CCJE, există de asemenea tendinţa 
de a obstrucţiona aşteptările legitime ale celeilal-
te părţi din litigiu şi de a creşte durata, costurile şi 
tensiunea litigiului. 

137. CCJE precizează, cu toate acestea, că şi în ţă-
rile care acceptă ius litigationis, au fost dezvoltate 
mecanisme (de exemplu competenţa de a decla-
ra „evident nefondate” recursurile fără speranţă) 
care constituie o metodă parţială de siguranţă, 
reducînd într-o anumită măsură supraîncărcarea 
sistemului căilor de atac. 

138. Prin urmare, CCJE recomandă introducerea 
unor metode de control asupra recursurilor fără 
fond, fie prin prevederea acordării permisiunii de 
recurs de către o instanţă sau printr-un mecanism 
echivalent care să asigure că dispunerea rapidă a 
apelurilor întemeiate nu este împiedicată. 

D.  SOLUŢIONAREA ALTERNATIVĂ 
 A DISPUTELOR (SAD)

139. Consiliul Europei a elaborat cîteva instru-
mente referitoare la metode de soluţionare alter-
nativă a disputelor (SAD).16  Fiind conştient de nu-
meroasele efecte pozitive ale SAD, printre care se 
află şi potenţialul acesteia de a conduce la accele-
rarea soluţionării disputelor, CCJE a propus ca SAD 
să reprezinte una din chestiunile care urmează să 
fie tratate în cadrul Primei Conferinţe Europene 
a Judecătorilor, în cadrul mai larg al „gestionării 
cazurilor”. 

140. Prima Conferinţă Europeană a Judecători-
lor a demonstrat importanţa SAD în faza de înce-
put a soluţionării disputelor. 17 Este evident că în 
timp ce SAD nu trebuie privită ca o cale perfectă 
de a diminua volumul excesiv de muncă din in-
stanţe, aceasta este cu siguranţă utilă şi eficien-
tă, deoarece pune accent pe acordul dintre părţi, 
care este întotdeauna de preferat faţă de o hotă-
rîre impusă. 

141. Pe viitor, CCJE se poate angaja în emiterea 
de considerente specifice referitoare la SAD. În 

prezent, în cadrul unei opinii referitoare la durata 
rezonabilă a proceselor şi la rolul judecătorilor în 
cadrul procesului, CCJE consideră că este necesară 
încurajarea dezvoltării schemelor SAD, care sînt 
adecvate în special pentru anumite tipuri de litigii, 
şi creşterea conştientizării publicului cu privire la 
existenţa acestora, modul în care funcţionează şi 
cheltuielile acestora. 

142. Deoarece SAD şi sistemul justiţiei au obiec-
tive comune, este esenţial ca asistenţa juridică 
să fie disponibilă pentru SAD astfel cum este şi 
pentru procedurile judiciare standard. Cu toate 
acestea, atît resursele asistenţei juridice, cît şi 
alte cheltuieli publice necesare pentru sprijinul 
SAD trebuie să utilizeze un buget special, astfel 
încît costurile corespunzătoare să nu fie suporta-
te din bugetul de funcţionare a instanţelor (vezi 
alin. 23 de mai sus). 

143. Discuţiile purtate de către CCJE s-au concen-
trat în special asupra obiectivului medierii, asu-
pra rolului judecătorului în mediere pe parcursul 
procedurilor judiciare, asupra confidenţialităţii 
operaţiunilor de mediere, asupra posibilităţii ca 
instanţele să supravegheze formarea/acreditarea 
în domeniul medierii şi judecătorii să acţioneze ca 
mediatori, precum şi asupra necesităţii unei con-
firmări judiciare a acordului de mediere dintre 
părţi. S-au elaborat consideraţii separate, atunci 
cînd era relevant, pentru chestiuni de drept penal, 
pe de-o parte, şi chestiuni de drept civil (şi drept 
administrativ), pe de altă parte. 

144. Cît despre domeniul de aplicare al SAD, re-
comandările relevante ale Consiliului Europei 
arată că acesta nu se limitează la proceduri civi-
le. Obiectivul medierii în materie penală ridică 
întrebări specifice asupra cărora s-au concentrat 
discuţiile CCJE. 

145. Spre deosebire de SAD în materie civilă, me-
dierea în materie penală nu serveşte la pentru di-
minuarea actualului volum de muncă din sistemul 
instanţelor, cu toate că ar putea avea un efect de 
prevenire pentru infracţiunile ulterioare. 

146. Recomandarea nr. R (99) 19 se concentrează 
numai asupra „medierii” dintre făptuitor şi victi-
mă. Cu toate acestea, deşi există necesitatea unor 
cercetări suplimentare, CCJE consideră că în pre-
zent dezbaterea mai vastă priveşte conceptul mai 
larg de „justiţie restaurativă”, cum ar fi proceduri 
care să permită deturnarea de la procesul penal 
obişnuit înainte de începerea acestuia (imediat 
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după arestare), după ce acesta a început ca parte 
din procesul de condamnare sau chiar în timpul 
executării pedepsei. Justiţia restaurativă repre-
zintă o oportunitate pentru victime, făptuitori şi 
uneori pentru reprezentaţi ai comunităţii, de a co-
munica, fie direct sau indirect, dacă este necesar 
prin intermediul unui intermediar, referitor la o 
infracţiune (de obicei o infracţiune minoră privind 
proprietatea sau infracţiuni înfăptuite de către 
făptuitori minori) şi la modul în care se pot acor-
da despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Aceasta 
poate conduce la acordarea de despăgubiri de că-
tre făptuitor – fie victimei, dacă aceasta doreşte, 
fie comunităţii largi, de exemplu prin repararea 
proprietăţii, curăţenia sediilor etc. 

147. Prin urmare, obiectivul justiţiei restaurative 
în materie penală nu este la fel de extins ca cel al 
SAD în materie civilă; societatea poate institui „li-
mite permisive” în afara cărora nu va sprijini solu-
ţionarea unui caz penal în alt mod decît printr-un 
procesul judiciar obişnuit. În contrast cu cazurile 
civile, comunitatea va fi, de asemenea, deseori, un 
participant adecvat în procesul de justiţie restau-
rativă. Reintegrarea făptuitorilor în comunitatea 
pe care au prejudiciat-o, inclusiv prin intermediul 
despăgubirilor pentru unele dintre prejudiciile 
cauzate de către aceştia, şi implicarea comunităţii 
în procesul de creare a unor soluţii pentru infrac-
ţiuni în acest domeniu reprezintă în mare măsură 
esenţa justiţiei restaurative. 

148. În anumite privinţe schemele de justiţie re-
staurativă necesită o punere în aplicare mai atentă 
decît cea a SAD în disputele civile, deoarece adu-
cerea victimelor şi a făptuitorilor în contact repre-
zintă un proces mult mai sensibil decît aducerea 
laolaltă a două părţi în cadrul unei dispute civile; 
succesul acesteia depinde în parte de o schimbare 
culturală pentru practicanţii din domeniul penal 
al justiţiei obişnuiţi cu procesul şi modelul de pe-
depsire normale ale justiţiei. 

149. CCJE a analizat rolul judecătorului în decizii-
le legate de mediere luînd în considerare în primul 
rînd faptul că recurgerea la mediere, în cadrul pro-
cedurilor civile şi administrative, poate fi aleasă la 
iniţiativa părţilor sau, în mod alternativ, judecăto-
rului i se poate permite să recomande ca părţile să 
apară în faţa unui mediator, refuzul acestora de a 
proceda astfel fiind uneori relevant din punct de 
vedere al costurilor. 

150. Cel de-al doilea sistem are avantajul de a în-
druma părţile, care în principiu se feresc să cau-

te încheierea unui acord, să iniţieze o discuţie; în 
practică, această etapă în sine poate să se dove-
dească a fi decisivă pentru depăşirea blocajului 
dintr-o situaţie contencioasă. 

151. În orice caz, părţilor trebuie de asemenea să 
li se permită să refuze recurgerea la mediere; un 
astfel de refuz nu trebuie să încalce dreptul unei 
părţi de a i se decide cazul. 

152. Cît despre rolul judecătorului în medierea 
penală, este evident că, dacă un caz penal este de-
viat de la procesul obişnuit de urmărire înainte 
de începerea procedurilor, judecătorul nu va avea 
de obicei niciun rol. În cazul în care cauza este 
deviată către justiţia restaurativă după începerea 
acesteia, va fi necesar un ordin emis de către un 
judecător pentru a putea fi efectuată devierea. În 
anumite ţări există, de asemenea, diferenţe legate 
de adoptarea principiilor urmăririi penale discre-
ţionare sau obligatorii. 

153. Avînd în vedere faptul că în cadrul sistemului 
de justiţie restaurativă obligaţiile sînt impuse făp-
tuitorului, iar restricţiile pot fi aplicate în intere-
sul victimei, CCJE consideră că ar constitui o bună 
practică să se acorde tuturor aranjamentelor de 
justiţie restaurativă (sau, dacă este cazul, acelora 
care reprezintă mai mult decît simple avertizări 
fără relevanţă juridică) formalitatea unei aprobări 
judiciare. Aceasta va permite controlarea infracţi-
unilor care ar putea da naştere justiţiei restaura-
tive şi a condiţiilor care reglementează respectul 
pentru dreptul la un proces echitabil şi alte dispo-
ziţii ale CEDO. 

154. Este necesar ca operaţiile de mediere să fie 
confidenţiale? Discuţiile CCJE indică faptul că la 
această întrebare trebuie să se răspundă afirmativ 
în privinţa disputelor civile şi administrative. Că-
utarea unui acord înseamnă, în general, că părţile 
trebuie să fie capabile să discute cu mediatorul în 
mod confidenţial despre posibilele propuneri de 
înţelegere, fără să existe posibilitatea ca aceste in-
formaţii să fie divulgate. 

155. Cu toate acestea, ar fi util de specificat dacă 
această confidenţialitate trebuie să fie absolută 
sau dacă poate fi ridicată prin acordul dintre părţi. 
De asemenea, trebuie adresată întrebarea dacă 
documentele utilizate în timpul medierii pot fi in-
troduse în instanţă în cazul în care medierea nu 
are succes. 

156. Deoarece procedura de mediere se bazează 
pe un acord, CCJE consideră drept posibilă ridi-
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carea confidenţialităţii în cazul unui acord între 
părţi; pe de altă parte, fără un astfel de acord nu 
este adecvat ca judecătorul să ia în considerare 
documentele care dezvăluie atitudinile uneia din-
tre părţi sau propunerile făcute de către mediator 
pentru soluţionarea disputei. Este deschis inter-
pretărilor dacă şi cît de mult poate judecătorul 
(după cum este permis în anumite jurisdicţii) să ia 
în considerare refuzul de acces la mediere sau să 
accepte soluţionarea pe cale amiabilă atunci cînd 
emite ordine legate de cheltuielile sau costurile 
unui proces. 

157. Referitor la confidenţialitatea SAD în chesti-
uni penale, CCJE consideră că, deoarece făptuito-
rul trebuie încurajat să vorbească franc în timpul 
procesului de justiţie restaurativă, trebuie, de ase-
menea, aplicată confidenţialitatea pentru acest tip 
de SAD. Acest fapt ridică problema, în special în 
acele sisteme în care urmărirea penală este obli-
gatorie, referitor consecinţele recunoaşterii altor 
infracţiuni din partea făptuitorului sau a persoa-
nelor care nu participă la procesul de mediere. 18

158. Atît în materie penală, cît şi în materie ci-
vil-administrativă, CCJE accentuează necesitatea 
ca schemele SAD să fie strîns legate de sistemul 
instanţelor, deoarece mediatorii trebuie să deţină 
atît aptitudini şi calificări relevante, cît şi imparţi-
alitatea şi independenţa necesare pentru un astfel 
de serviciu public. 

159. Prin urmare, CCJE accentuează importanţa 
formării în mediere. 

160. Recurgerea la mediatori sau instituţii de me-
diere în afara sistemului judiciar reprezintă un 
aranjament adecvat, cu condiţia ca instituţiile judi-
ciare să poată supraveghea atît competenţa acestor 
mediatori sau a instituţiilor private, cît şi a acor-
durilor pentru intervenţia şi costul acestora. CCJE 
consideră că dispoziţiile juridice corespunzătoare 
sau practicile judiciare trebuie să confere judecăto-

rului competenţa de a îndruma părţile să apară în 
faţa unui mediator numit în mod judiciar. 

161. CCJE consideră că este posibil ca judecătorii 
să acţioneze ei înşişi ca mediatori. Acest fapt per-
mite know-how-ului judiciar să fie pus la dispo-
ziţia publicului. Este totuşi esenţial ca aceştia să 
îşi menţină imparţialitatea în special prin preve-
derea ca aceştia să îndeplinească această sarcină 
în alte dispute decît cele pe care sînt solicitaţi să le 
audieze şi să le judece. CCJE consideră că trebuie 
luată o măsură similară în cadrul acelor sisteme 
care prevăd deja datoria unui judecător de a pre-
zida consilierea părţilor într-un caz. 

162. Supravegherea judiciară a numirii de media-
tori reprezintă unul singur dintre elementele unui 
sistem conceput pentru a preveni pericolele lega-
te de privatizarea unei soluţionări de dispute (şi 
posibilele restricţii ale drepturilor substanţiale şi 
procedurale ale părţilor) care pot rezulta din re-
curgerea la SAD. CCJE consideră că este de aseme-
nea esenţial ca instanţele să controleze proceduri-
le de mediere şi deznodămîntul acestora. 

163. A rezultat din discuţiile CCJE faptul că în 
anumite circumstanţe părţilor li se poate garan-
ta dreptul la soluţionarea unei dispute printr-un 
acord care nu este supus confirmării de către un 
judecător. Cu toate acestea, astfel de confirmări se 
pot dovedi esenţiale în anumite cazuri, în speci-
al în situaţiile în care trebuie luate în considerare 
măsuri de punere în aplicare a acestora. 

164. Cel puţin în acest caz judecătorul trebuie să 
se bucure de puteri depline de supraveghere, în 
special cu privire la respectarea egalităţii dintre 
părţi, a realităţii consimţămîntului acestora pen-
tru măsurile prevăzute de către acord şi respecta-
rea legii şi a politicii publice. Cît despre aspectele 
specifice cu privire la medierea în materie penală, 
CCJE poate reaminti aici consideraţiile de la alin. 
147 de mai sus. 
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REZUMATUL RECOMANDĂRILOR 
ŞI AL CONCLUZIILOR

A.  Accesul la justiţie

A.1. Statele trebuie să prevadă difuzarea infor-
maţiilor corespunzătoare privind funcţionarea 
sistemului judiciar (natura procedurilor disponi-
bile; durata în medie a procedurilor în diversele 
instanţe; costurile şi riscurile implicate într-un 
caz de utilizare incorectă a căilor legale; mijloace 
alternative de soluţionare a litigiilor propuse păr-
ţilor; decizii ferme pronunţate de către instanţe – 
vezi alin. 12-15 de mai sus). 

A.2. În special:
-  trebuie puse la dispoziţie ghiduri pentru ce-

tăţeni;
-  instanţele însele trebuie să participe la difu-

zarea informaţiilor; 
-  programele educaţionale trebuie să includă 

o descriere a sistemului judiciar şi trebuie 
să ofere vizite în instanţe (vezi alin. 16-17 
de mai sus). 

A.3. Trebuie adoptate formate simplificate şi stan-
dardizate pentru documentele juridice necesare 
pentru iniţierea şi demararea de acţiuni în instan-
ţă, cel puţin pentru cîteva sectoare de litigii (vezi 
alin. 18 de mai sus). 

A.4. Trebuie dezvoltată tehnologia prin care părţi-
le din cadrul unui litigiu, prin intermediul facilită-
ţilor informatice, pot:

-  obţine documentele necesare pentru intro-
ducerea unei acţiuni în faţa unei instanţe;

- fi puse în contact direct cu instanţele;
-  obţine informaţii complete, chiar şi înainte 

de instituirea procedurilor, în privinţa natu-
rii şi totalului cheltuielilor pe care urmează 
să le suporte, şi indicaţii referitoare la dura-
ta anticipată a procedurilor pînă la hotărîre 
(vezi alin. 19 de mai sus). 

A.5. Remunerarea avocaţilor şi a ofiţerilor instan-
ţei trebuie fixată astfel încît să nu încurajeze mă-
suri procedurale inutile (vezi alin. 28 de mai sus). 

A.6. Trebuie să existe dispoziţii, în temeiul Reco-
mandării nr. R (84) 5 (Principiul 2-1 din anexă), 
pentru sancţionarea abuzului de proceduri în in-
stanţă (vezi alin. 28 de mai sus). 

A.7. Statele trebuie să garanteze dreptul unei părţi 
din cadrul unui litigiu de a pleda cauza în faţa unei 
instanţe fie personal, fie printr-un reprezentant la 
alegerea sa, în special cînd sînt implicate proceduri 
simplificate, litigii de importanţă financiară mino-
ră şi cazuri privind consumatorii; trebuie, cu toate 
acestea, să existe o dispoziţie care să permită judecă-
torului, ca o măsură excepţională, să dispună inter-
venţia unui apărător în situaţia în care cazul prezintă 
probleme specifice (vezi alin. 24-26 de mai sus). 

A.8. Trebuie să existe un sistem de asistenţă juri-
dică organizat de către stat pentru a permite fie-
căruia să beneficieze de acces la justiţie, care să 
acopere nu doar cheltuielile instanţei ci şi asisten-
ţa juridică în privinţa alegerii sau necesităţii de a 
intenta o acţiune; acesta nu trebuie rezervat doar 
persoanelor fără resurse materiale, ci ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil, cel puţin parţial, ce-
lor al căror venit mediu nu le permite să suporte 
costul unei acţiuni fără asistenţă; judecătorului 
trebuie să i se permită să ia parte la deciziile care 
privesc acordarea asistenţei, asigurîndu-se de fap-
tul că este respectată obligaţia de imparţialitate 
obiectivă (vezi alin. 21 şi 22 de mai sus). 

A.9. Asistenţa juridică trebuie finanţată de către o 
autoritate publică şi acoperită de un buget special, 
astfel încît cheltuielile corespunzătoare să nu fie 
suportate din bugetele de funcţionare a instanţe-
lor (vezi alin. 23 de mai sus). 

B.  Calitatea sistemului de justiţie şi evaluarea 
acestuia; date statistice cantitative; 
proceduri de monitorizare

B.1. Calitatea sistemului de justiţie depinde atît de 
calitatea infrastructurilor, care poate fi măsurată 
prin criterii similare cu cele utilizate pentru alte 
servicii publice, cît şi de capacitatea profesionişti-
lor din domeniul juridic (judecători, dar şi avocaţi, 
procurori şi funcţionari), a căror activitate poate 
fi evaluată numai în comparaţie cu referinţe din 
cadrul legii şi din practica şi deontologia judiciară 
sau profesională (vezi alin. 31 de mai sus). 

B.2. Este necesară evaluarea calităţii activităţii ju-
diciare, cu referire, de asemenea, la eficienţa soci-
ală şi economică, prin criterii care uneori sînt si-
milare acelora utilizate pentru alte servicii publice 
(vezi alin. 32 şi 33 de mai sus). 

B.3. Evaluarea activităţii sistemului instanţelor ca 
întreg sau a fiecărei instanţe individuale sau grup 
local de instanţe nu trebuie confundată cu evalua-
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rea capacităţii profesionale a fiecărui judecător în 
parte, care are alte scopuri. Consideraţii similare 
pot fi aplicate şi activităţilor altor profesionişti din 
domeniul juridic, implicaţi în funcţionarea siste-
mului instanţelor (vezi alin. 33-34 de mai sus). 

B.4. Trebuie, de asemenea, evitată suprapunerea 
dintre evaluarea calităţii justiţiei şi evaluarea din 
punct de vedere profesional a unui judecător atunci 
cînd sînt întocmite statistici judiciare; utilizarea ra-
telor de anulare ca singurul sau chiar în mod nece-
sar un indicator important pentru evaluarea activi-
tăţii judiciare este neadecvată; aceeaşi consideraţie 
se aplică şi altor sisteme în care este posibilă eva-
luarea unei decizii individuale luată de judecători 
prin intermediul altor sisteme, diferite de observa-
rea ratei de anulare (vezi alin. 35-37 de mai sus). 

B.5. Deşi nu există în prezent criterii general ac-
ceptate în privinţa datelor care urmează a fi co-
lectate, obiectivul de colectare a datelor trebuie să 
constea în evaluarea justiţiei în contextul său mai 
larg, de exemplu în interacţiunile justiţiei cu alte 
variabile (judecători şi avocaţi, justiţie şi poliţie, 
jurisprudenţă şi legislaţie etc.), deoarece o mare 
parte a funcţionării defectuoase a sistemului jus-
tiţiei decurge din lipsa de coordonare dintre mai 
mulţi factori (vezi alin. 39 de mai sus). 

B.6. Este, de asemenea, esenţială sublinierea in-
teracţiunii dintre calitatea justiţiei şi prezenţa in-
frastructurilor adecvate, precum şi a personalului 
auxiliar (vezi alin. 31 şi 39 de mai sus). 

B.7. În plus, „calitatea” justiţiei nu trebuie înţelea-
să ca sinonim pentru „productivitatea” sistemului 
judiciar pur şi simplu; o abordare calitativă trebuie 
mai degrabă să se adreseze capacităţii sistemului 
de a răspunde necesităţii de justiţie în conformi-
tate cu scopurile generale ale sistemului juridic, în 
care viteza procedurilor reprezintă numai un sin-
gur element (vezi alin. 38-42 de mai sus). 

B.8. Indicatorii de calitate trebuie să fie aleşi prin 
consens larg între profesionişti din domeniul juri-
dic (vezi alin. 43 de mai sus). 

B.9. Colectarea şi monitorizarea datelor trebuie să 
fie efectuate în mod regulat, iar procedurile desfă-
şurate de către un organism independent trebuie 
să permită o adaptare rapidă a organizării instan-
ţelor la modificările volumului de cazuri (vezi alin. 
46-48 de mai sus). 

B.10. Pentru a reconcilia realizarea acestei necesi-
tăţi cu garanţiile de independenţă a sistemului ju-

diciar, organismul independent menţionat la alin. 
37 şi 45 din Avizul nr. 1 al CCJE (2001) trebuie să 
aibă competenţă în alegerea şi colectarea datelor 
referitoare la „calitate”, în conceperea procedurii 
de colectare a datelor, în evaluarea rezultatelor, în 
difuzarea acesteia ca răspuns, precum şi în proce-
durile de monitorizare şi urmărire. Statele trebu-
ie, în orice caz, să se asigure că astfel de activităţi 
rămîn în sfera publică pentru a păstra interesele 
politice relevante legate de tratarea datelor care 
privesc justiţia (vezi alin. 43-48 de mai sus). 

C. Volumul de cazuri şi gestionarea cazurilor

Prevederi generale

C.1. Trebuie puse în aplicare recomandările pri-
vind reducerea volumului de muncă al instanţelor, 
din Recomandarea nr. R (87) 18 . 

C.2. Statele trebuie să furnizeze resurse adecvate 
pentru instanţele penale şi civile, iar judecătorii 
trebuie să fie consultaţi (chiar şi atunci cînd aceş-
tia nu au un rol administrativ direct) şi să aibă un 
cuvînt de spus în cazul deciziilor fundamentale cu 
privire la forma justiţiei moderne şi în priorităţile 
implicate (vezi alin. 52-55 de mai sus). 

C.3. Judecătorii trebuie să încurajeze soluţionarea 
consensuală (fie direct între părţi, fie prin medie-
re) deoarece aceasta are o valoare independentă, 
reflectînd valorile libertăţii de alegere şi înţelegere, 
comparativ cu o soluţie impusă de instanţă (vezi 
alin. 50 de mai sus şi secţiunea D de mai jos). 

C.4. În general este de dorit, în ţările ale căror aran-
jamente constituţionale o permit, să existe o flexibili-
tate care să permită ca judecătorii şi/sau cazurile să 
fie transferate relativ cu uşurinţă între instanţe, cel 
puţin temporar şi să fie supuse aprobării acestora, 
pentru a răspunde fluctuaţiilor în volumul de mun-
că. Trebuie să se aibă în vedere întotdeauna, atunci 
cînd se iau în considerare închideri ale unor instan-
ţe, drepturile cetăţenilor de a avea acces la instanţele 
lor în mod convenabil (vezi alin. 57-60 de mai sus). 

C.5. Trebuie facilitată utilizarea unui singur jude-
cător pentru a stabili vinovăţia sau nevinovăţia în 
condiţiile menţionate la alin. 61-64 de mai sus. CCJE 
consideră, de asemenea, că ţările trebuie să încura-
jeze formarea şi dezvoltarea carierei pentru a profi-
ta pe deplin de pe urma utilizării judecătorilor indi-
viduali care să audieze cazurile de primă instanţă, 
de cîte ori este posibil, proporţional cu experienţa 
şi capacităţile judecătorilor disponibili şi cu natura 
procedurilor (vezi alin. 61-64 de mai sus). 
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C.6. Judecătorii trebuie să aibă unul sau mai mulţi 
asistenţi personali cu calificări bune în domeniul 
juridic cărora să le poate delega anumite activităţi 
(vezi alin. 65 de mai sus). 

C.7. Activităţile non-judiciare enumerate în Reco-
mandarea nr. R (86) 12 trebuie desemnate altor 
organisme sau indivizi decît judecătorii, şi trebuie 
acordată atenţie riscului inerent care apare atunci 
cînd judecătorilor li se permite să desfăşoare alte 
activităţi private, care pot avea impact asupra sar-
cinilor publice ale acestora. Judecătorii nu trebuie 
descurajaţi să facă parte din alte comisii relevante 
sau alte organisme din afara instanţelor, dar tre-
buie să aibă o grijă deosebită înainte de a accepta 
numiri în cazuri în care sînt implicate hotărîri non-
juridice esenţiale (vezi alin. 66-69 de mai sus). 

C.8. În cazuri penale trebuie să fie disponibile 
asistenţa juridică sau reprezentarea legală fără 
evaluarea caracteristicilor poziţiei acuzatului. 
CCJE recomandă analiza suplimentară a diferen-
ţelor dintre natura şi gravitatea cazurilor pentru 
care, în diferite ţări, sînt disponibile asistenţa şi 
reprezentarea de acest fel. În cazurile civile este 
necesară introducerea sistemelor de control adec-
vate pentru evaluarea în prealabil a caracteristici-
lor solicitărilor (vezi alin. 70 de mai sus). 

C.9. Pentru toate aspectele gestionării cazurilor, 
studiul comparativ privind experienţa celorlalte 
state oferă perspective valoroase pentru măsurile 
procedurale specifice care pot fi introduse, al că-
ror număr este discutat mai detaliat în textul de 
mai sus. 

Cazuri penale

C.10. Trebuie încurajate studiile suplimentare în 
statele individuale care în prezent nu au niciun 
sistem de urmărire penală discreţionară sau echi-
valent al acestuia, în vederea aplicării Recoman-
dării nr. R (87) 18 (vezi alin. 73-77 de mai sus). 

C.11. Toate ţările trebuie să ia în considerare fap-
tul că un sistem de reducere a pedepsei în cazul 
unei pledoarii pentru vinovăţie ar putea să nu adu-
că beneficii justiţiei penale a acestora. Orice astfel 
de pledoarie trebuie să aibă loc în instanţă şi să fie 
audiată de către un judecător. Avocaţii trebuie să 
aibă ca sarcină profesională asigurarea că pledoa-
ria pentru vinovăţie este introdusă în mod voluntar 
şi cu intenţia de a admite fiecare dintre elementele 
infracţiunii (vezi alin. 79-80 de mai sus). 

Cazuri civile

C.12. Pentru a-şi respecta sarcinile în temeiul art. 
6 din CEDO de a asigura „o audiere echitabilă şi pu-
blică într-un termen rezonabil”, statele trebuie să 
furnizeze resurse adecvate, iar instanţele să desfă-
şoare cazurile individuale într-o maniară corectă şi 
proporţională între părţile în cauză şi să ia în con-
siderare interesul altor părţi din cadrul unui litigiu 
şi public în general; aceasta înseamnă desfăşurarea 
litigiilor de acest fel într-o manieră care să permită 
părţilor din cadrul acestuia să obţină dreptate cu 
un preţ proporţional cu chestiunile implicate, valo-
rile aflate în joc şi (fără a prejudicia sarcina statului 
de a furniza resurse adecvate) propriile resurse ale 
instanţei şi aceasta permite altor părţi din cadrul 
unor litigii să obţină o perioadă de timp echitabi-
lă din timpul instanţei alocată propriului lor litigiu 
(vezi alin. 103-104 de mai sus). 

C.13. Cheia desfăşurării proporţionale a litigiilor o 
reprezintă gestionarea activă a cazurilor de către 
judecători, ale cărei principii esenţiale sînt prevă-
zute de Recomandarea nr. R (84) 5. Cel mai impor-
tant punct îl reprezintă faptul că judecătorii trebu-
ie să controleze, de la început şi prin intermediul 
procedurilor judiciare, orarul şi durata procedu-
rilor, stabilind date ferme şi avînd competenţa de 
a respinge amînările, chiar şi împotriva voinţelor 
părţilor (vezi alin. 90-102 de mai sus). 

C.14. Trebuie să li se solicite părţilor să definească 
şi să se angajeze în propriile cazuri şi probe de la 
început, iar judecătorii trebuie să aibă competen-
ţa, atît în primă instanţă, cît şi la fiecare recurs, de 
a exclude modificări şi/sau materiale noi care ar 
putea fi introduse după această etapă (vezi alin. 
122-125 de mai sus). 

C.15. Statele trebuie să introducă (a) măsuri efici-
ente de protecţie, (b) proceduri sumare, simplificate 
şi/sau accelerate şi (c) proceduri pentru stabilirea 
din timp a chestiunilor preliminare (inclusiv chesti-
uni legate de jurisdicţie) şi pentru rezolvarea rapidă 
a oricărui recurs în privinţa unor astfel de chestiuni 
preliminare (vezi alin. 111-131 de mai sus). 

C.16. Hotărîrile instanţelor trebuie să poată intra 
în vigoare imediat, fără să aducă atingere niciunui 
recurs, sub rezerva dispoziţiilor de garantare aco-
lo unde este cazul de asigurare a protecţiei părţii 
perdante în cazul unui recurs cu succes (vezi alin. 
129-130 de mai sus). 

C.17. Ţările trebuie să trateze cu înţelegere posi-
bilitatea introducerii în sistemul acestora a unor 
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controale privind recursurile nefondate, pentru a 
se asigura că nu este perturbată dispunerea rapidă 
a recursurilor fondate (vezi alin. 138 de mai sus). 

D. Soluţionarea alternativă a disputelor 
(SAD)

D.1. Este necesară încurajarea dezvoltării scheme-
lor SAD şi pentru creşterea conştientizării publice 
despre existenţa acestora, a modului în care func-
ţionează acestea şi a cheltuielilor acestora (vezi 
alin. 141 de mai sus). 

D.2. Trebuie să fie disponibilă asistenţa juridică 
pentru SAD astfel cum este aceasta disponibilă 
pentru procedurile judiciare; atît resursele asis-
tenţei juridice, cît şi oricare alte cheltuieli pentru 
susţinerea SAD trebuie să utilizeze un buget spe-
cial, astfel încît cheltuielile corespunzătoare să nu 
fie suportate din bugetul de funcţionare a instan-
ţelor (vezi alineatul 142 de mai sus). 

D.3. Cu toate că, spre deosebire de SAD în materie 
civilă, medierea în domeniul penal nu serveşte la di-
minuarea volumului de muncă al sistemului instan-
ţelor, aceasta poate să aibă un efect de prevenire a 
infracţiunilor ulterioare; deoarece Recomandarea 
nr. R (99) 19 se concentrează numai asupra „medi-
erii” dintre făptuitor şi victimă, există necesitatea 
unei cercetări ulterioară cu privire la conceptul mai 
larg de „justiţie restaurativă”, cum ar fi proceduri 
care să permită deturnarea de la procesul penal 
obişnuit înainte de începerea acestuia (imediat după 
arestare), după ce acesta a început ca parte din pro-
cesul de condamnare sau chiar în timpul executării 
pedepsei; deoarece schemele pentru justiţia restau-
rativă necesită o punere în aplicare mai atentă decît 
cea a SAD în disputele civile, avînd în vedere că adu-
cerea victimelor în contact cu făptuitorii ar însemna 
un proces mult mai sensibil decît aducerea laolaltă a 
două părţi într-o dispută civilă, succesul schemelor 
de acest fel depinde parţial de o schimbare cultura-
lă pentru practicanţii din domeniul penal al justiţiei 
obişnuiţi cu procesul şi modelul de pedepsire nor-
male ale justiţiei (vezi alin. 146-149 de mai sus). 

D.4. Recurgerea la mediere, în procedurile civile şi 
administrative, poate fi aleasă la iniţiativa părţilor, 
sau, în mod alternativ, judecătorului trebuie să i se 
permită să o recomande; părţilor trebuie să li se per-
mită refuzul de a recurge la mediere; un astfel de re-
fuz nu trebuie încalce dreptul uneia dintre părţi de a 
i se decide cazul (vezi alin. 150-152 de mai sus). 

D.5. În medierea penală, devierea unui caz penal 
de la procesul obişnuit de urmărire după începerea 

acestuia trebuie să se facă printr-un ordin al unui 
judecător; toate aranjamentele justiţiei restaurati-
ve (sau, dacă este cazul, acelea care reprezintă mai 
mult decît simple avertizări fără relevanţă legală) 
trebuie să îndeplinească formalitatea de aprobare 
judiciară (vezi alin. 151-152 de mai sus). 

D.6. Informaţiile furnizate pe parcursul operaţiu-
nilor de mediere a litigiilor civile şi administrative 
trebuie să fie confidenţiale; confidenţialitatea poate 
fi ridicată în cazul unui acord între părţi; rămîne în-
trebarea dacă şi cît de departe va merge judecătorul 
cu luarea în considerare a refuzului de acces la me-
diere sau acceptarea unei înţelegeri amiabile atunci 
cînd emite ordine legate de cheltuielile sau costurile 
unui proces (vezi alin. 154-156 de mai sus). 

D.7. Confidenţialitatea trebuie să se aplice, de ase-
menea, în SAD în chestiuni penale, în special în 
acele ţări în care urmărirea penală este obligato-
rie. Acest fapt ridică problema consecinţelor recu-
noaşterii altor infracţiuni din partea făptuitorului 
sau a persoanelor care nu participă la procesul de 
mediere (vezi alin. 157 de mai sus). 

D.8. Atît în materie penală, cît şi în materie civil-ad-
ministrativă, schemele SAD trebuie să fie strîns le-
gate de sistemul instanţelor; dispoziţiile juridice sau 
practicile judiciare corespunzătoare trebuie să con-
fere judecătorului puterea de a îndruma părţile să 
se prezinte în faţa unui mediator desemnat în mod 
judiciar şi pregătit, care poate dovedi că deţine atît 
calificări şi capacităţi relevante, cît şi imparţialitatea 
şi independenţa necesare pentru un astfel de servi-
ciu public (vezi alin. 157-159 şi 161 de mai sus). 

D.9. Judecătorii pot acţiona ei înşişi ca mediatori, 
deoarece acest fapt permite know-how-ului ju-
diciar să fie pus la dispoziţia publicului; cu toate 
acestea este esenţial să îşi păstreze imparţialitatea 
în special prin prevederea că aceştia vor îndeplini 
această sarcină în alte litigii decît cele pe care sînt 
solicitaţi să le audieze şi asupra cărora trebuie să 
se pronunţe (vezi alin. 161 de mai sus). 

D.10. Acordurile de înţelegere SAD trebuie supuse 
confirmării de către un judecător, în special atunci 
cînd trebuie luată în considerare intrarea în vigoare; 
în acest caz judecătorul trebuie să se bucure de pu-
teri substanţiale de supraveghere, în special în ceea 
ce priveşte respectarea egalităţii dintre părţi, rea-
litatea consimţămîntului acestora faţă de măsurile 
prevăzute prin acord şi respectul faţă de lege şi po-
litica publică; referitor la aspectele specifice privind 
medierea în domeniul penal, trebuie aplicate garan-
ţii suplimentare (vezi alin. 162-164 de mai sus). 



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 INR .  4  (19) ,  2011,  NR .  1  (20) ,  2012

119

ANEXĂ

Lista textelor şi instrumentelor Consiliului 
Europei citate în prezentul Aviz 

Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni (CCJE) privind standardele de independenţă a sis-
temului judiciar şi inamovibilitatea judecătorilor. 
Avizul nr. 2 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni (CCJE) privind finanţarea şi gestionarea instanţe-
lor privire la eficienţa sistemului judiciar şi la art. 6 din Con-
venţia Europeană a Drepturilor Omului. 
Avizul nr. 3 (2002) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor 
Europeni (CCJE) privind principiile şi normele care guver-
nează conduita profesională a judecătorilor, în special etica, 
comportamentul incompatibil şi imparţialitatea. 
Rezoluţia (78) 8 privind asistenţa şi consilierea juridică. 
Recomandarea nr. R (84) 5 a Comitetului de Miniştri în aten-
ţia statelor membre privind principiile de procedură civilă 
menite să îmbunătăţească funcţionarea justiţiei. 
Recomandarea nr. R (86) 12 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre privind măsurile de prevenire şi re-
ducere a volumului excesiv de muncă din instanţe. 
Recomandarea nr. R (94) 12 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre cu privire la independenţa, efica-
citatea şi rolul judecătorilor. 
Recomandarea nr. R (87) 18 a Comitetului de Miniştri în atenţia 
statelor membre cu privire la simplificarea justiţiei penale. 
Recomandarea nr. R (95) 12 a Comitetului de Miniştri în aten-
ţia statelor membre cu privire la gestionarea justiţiei penale. 
Recomandarea nr. R (98) 1 a Comitetului de Miniştri în aten-
ţia statelor membre cu privire la medierea în materie de 
dreptul familiei. 
Recomandarea nr. R (99) 19 a Comitetului de Miniştri în aten-
ţia statelor membre cu privire la medierea în materie penală. 
Recomandarea Rec (2001) 9 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre privind alternativele la litigiile din-
tre autorităţile administrative şi persoanele private. 
Recomandarea Rec (2002) 10 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre privind medierea în materie civilă.
1 Rezoluţia (78) 8 privind asistenţa şi consilierea juridică.
2 Recomandarea nr. R (84) 5 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre privind principiile de procedură ci-
vilă desemnate să îmbunătăţească funcţionarea justiţiei.
3 Vezi partea C, lit. b.
4 Chestiunile referitoare la volumul de muncă şi gesti-
onarea cazurilor au fost tratate în cadrul Primei Confe-
rinţe Europene a Judecătorilor (vezi alin. 8 de mai sus). 
5 Recomandarea nr. R (86) 12 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre privind măsurile de prevenire şi re-
ducere a volumului excesiv de muncă din instanţe. Aceasta 
acoperă: (a) procedurile de conciliere (sau, pentru a utiliza 
un termen mai frecvent, „mediere”) inclusiv datoria avocaţi-
lor de a promova concilierea; (b) alte proceduri extrajudici-
are de soluţionare a disputelor, inclusiv arbitrajul (şi, deşi nu 
este menţionat în mod expres, avocaţii poporului); (c) rolul 
judecătorului de a promova stabilirea unei înţelegeri în mod 
amiabil; (d) îndepărtarea judecătorilor de sarcini extrajudici-
are; (e) judecarea în primă instanţă de către judecători indi-
viduali (spre deosebire de juraţi); (f ) revizuirea competenţei 
instanţelor, pentru a asigura o distribuire echilibrată a volu-
mului de muncă; (g) evaluarea impactului asigurărilor (cheltu-

ielilor) juridice, pentru a se observa dacă acestea încurajează 
introducerea de revendicări nefondate. Recomandarea nr. 
R (94) 12 a Comitetului de Miniştri în atenţia statelor mem-
bre a reamintit statelor că datoria acestora de a oferi condiţii 
adecvate de lucru pentru judecători includea „luarea de mă-
suri corespunzătoare pentru a atribui sarcinile extrajudiciare 
altor persoane” în conformitate cu Recomandarea anterioară. 
6 Recomandarea nr. R (87) 18 a Comitetului de Miniştri în aten-
ţia statelor membre cu privire la simplificarea justiţiei penale.
7 Recomandarea nr. R (95) 12 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre privind gestionarea justiţiei pe-
nale conţine o varietate de recomandări pentru abordarea 
creşterii complexităţii cazurilor, a întîrzierilor nejustificate, a 
constrîngerilor bugetare şi a aşteptărilor ridicate din partea 
publicului şi a personalului, din poziţia (I) Fixării obiective-
lor, (II) Gestionării volumului de muncă, (III) Gestionării in-
frastructurii, (IV) Gestionării resurselor umane şi (V) Gestio-
nării informaţiilor şi comunicării. 
8 Vezi secţiunea D din prezentul Aviz.
9 Cf Avizului nr. 2 (2001) al acestuia privind Finanţarea şi ges-
tionarea instanţelor, alin. 12-13.
10 CCJE face referire la Avizul său nr. 3 (2002), în care ia în 
considerare etica judiciară.
11 Referitor la ultimul, vezi alin. 26 de mai sus.
12 Apare o problemă similară în privinţa acordurilor (permise 
acum în Marea Britanie) pentru onorarii condiţionale – adică 
acorduri prin care onorariile avocaţilor nu urmează să fie plăti-
te de către solicitantul care îl informează pe avocat, cu excep-
ţia cazului în care în care revendicarea are succes, dar trebuie 
plătite ulterior de către acuzatul perdant cu o majorare de 
pînă la 100%, beneficiu care ajunge la avocaţii reclamantului 
cîştigător. Astfel de acorduri pot fi utilizate de către un recla-
mant sărac pentru a ofensa acuzaţii şi pentru a-i forţa să se 
înţeleagă, deoarece (i) reclamantul şi avocaţii acestuia nu sînt 
stimulaţi să se înţeleagă la un onorariu rezonabil – dimpotrivă; 
şi (ii) în cazul în care reclamantul nu obţine asigurarea de chel-
tuieli judiciare, acuzatul, în cazul în care cîştigă, este sigur că 
nu va recupera nicio cheltuială de la reclamantul perdant. In-
stanţele britanice au luat de curînd măsuri mai ferme de con-
trol a limitării taxelor care pot fi agreate în temeiul acordurilor 
de acest fel şi a condiţiilor în care aceste se pot realiza.
13 Trebuie să se ia în considerare dacă acest fapt este compa-
tibil cu natura publică a Parchetului din multe ţări. 
14 În general pînă la o treime din durata sentinţei care al-
tminteri ar fi depăşită.
15 Cf Avizul Nr. 2 al CCJE (2001). 
16 Consiliul Europei a elaborat următoarele Recomandări în 
legătură cu soluţionarea alternativă a disputelor: – Recoman-
darea nr. R (98) 1 a Comitetului de Miniştri în atenţia statelor 
membre cu privire la medierea în materie de dreptul famili-
ei; – Recomandarea nr. R (99) 19 a Comitetului de Miniştri în 
atenţia statelor membre cu privire la medierea în materie pe-
nală; – Recomandarea Rec (2001) 9 a Comitetului de Miniştri 
în atenţia statelor membre cu privire la alternativele la litigii 
dintre autorităţile administrative şi persoanele private; – Re-
comandarea Rec (2002) 10 a Comitetului de Miniştri în aten-
ţia statelor membre cu privire la medierea în materie civilă.
17 Conferinţa s-a concentrat în principal pe SAD în materie 
civilă.
18 Alin. 14 din Anexa la Recomandarea nr. R (99) 19 a stipulat 
numai că „Participarea la mediere nu trebuie utilizată ca probă 
de recunoaştere a vinovăţiei în procedurile juridice ulterioare”.

(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1212289&Site=COE)
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„Jurisprudența curții supreme 
de Justiție în materie penală 
(2008-2010)”

Recent, la Chişinău a apărut culegerea „Jurisprudența 
Curții Supreme de Justiție în materie penală (2008-
2010)”. Puplicația a fost posibilă cu sprijinul Asociației 
Avocaților Americani Inițiativa pentru Supremația Le-
gii şi a fost finanțată printr-un grant acordat de către 
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americi. 
Vă prezentăm mai jos un „Cuvânt înainte” semnat de 
membrii Colegiului de redacție al volumului. 

Actualmente, în multe țări din 
Europa se recunoaşte că prac-
tica judecătorească capătă 
o importanță esențială în 
formarea normelor de drept. 
Tot mai des se susține ideea 
că precedentul judiciar poate 
deveni un mijloc eficient de 
înlăturare a lacunelor sau a 
contradicțiilor din legislație. 
Chiar dacă în majoritatea 
ţărilor cu un sistem de drept 
continental legea este consi-
derată un izvor de drept unic 
sau esenţial, influenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omu-
lui asupra dreptului statelor 
membre ale Consiliului Euro-
pei va determina, mai devre-
me sau mai tîrziu, recunoaş-
terea precedentului judiciar în 
calitate de izvor de drept.

Tendinţa actuală a politicii 
penale din diferite ţări, pre-
cum şi situaţia reală din Re-
publica  Moldova, dovedesc 
că recunoaşterea hotărîrilor 
judecătoreşti ca izvor al drep-
tului este o perspectivă inevitabilă, unele elemente fiind 
deja constituite în procedură penală.

Totodată, prin esenţa sa, precedentul judiciar nu poa-
te să contravină normelor legii, avînd ca sarcină inter-
pretarea detaliată a normelor materiale şi procesuale 
după anumite principii. Lipsa acestor definitivări duce 
în unele cazuri la pronunţarea de către diferite instanţe 
a hotărîrilor diametral opuse, chiar dacă circumstanţe-
le sînt identice. Datorită faptului că legiuitorul nu poa-
te să prevadă totalitatea aspectelor juridice ale normei 
elaborate, misiunea de a definitiva norma revine in-
stanţelor de judecată, iar vitalitatea procesului de cris-
talizare normei juridice este condiţionată de instituţia 
precedentului judiciar.

pREzENTARE DE CARTE 

În asemenea condiţii, sarcina unificării practicii judiciare 
în Republica Moldova îi aparţine Curţii Supreme de Jus-
tiţie, fiind una dintre atribuţiile fundamentale ale aces-
teia. Deciziile Colegiului Penal constituie un bun îndru-
mar pentru soluţionarea corectă a cauzelor şi adoptarea 
unor soluţii legale şi întemeiate. Unificarea practicii ju-
diciare constituie un pilon important pentru înfăptuirea 
justiţiei, fiind un mijloc eficient de aplicare şi interpretare 
unitară a legii, atît de către instanţele de judecată, cît şi 

de alţi participanţi în cadrul 
procesului penal.

Prezenta Culegere reprezintă 
o selecţie a celor mai relevan-
te decizii pentru anii 2008-
2010, adoptate de Colegiul 
Penal al Curţii Supreme de 
Justiţie. Culegerea cuprinde 
o analiză complexă şi de an-
samblu a practicii judiciare, 
reflectînd atît aspecte ce ţin 
de aplicarea dreptului mate-
rial şi a regulilor de încadrare 
judiciară a faptelor infracţio-
nale, cît şi aspecte de aplicare 
a normelor procesuale în cau-
zele penale examinate.

Culegerea este destinată 
judecătorilor, procurorilor, 
avocaţilor şi profesorilor uni-
versitari, fiind un instrument 
care contribuie la unificarea 
practicii judiciare în cauzele 
penale şi la determinarea 
direcţiilor prioritare ale jus-
tiţiei penale din Republica 
Moldova.

În acest context, aducem sincere mulţumiri Asociaţiei 
Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii 
(ABA ROLI) pentru valoroasa contribuţie adusă la pregă-
tirea şi editarea acestei cărţi.
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