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Asociaţia Obştească „Institutul de Justiţie Civilă” (aici și în continuare – „IJC”) este o 

organizaţie non-profit, apolitică, constituită în 2010. Scopul IJC este de a apăra, 

promova şi educa drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în special dreptul la 

un proces echitabil şi accesul la justiţie. 
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MOTIVAŢIE 

 

Prezentul studiu constituie o cercetare analitică efectuată de IJC asupra unui aspect 

specific al accesului la justiţie – publicarea hotărârilor judecătoreşti pe paginile web ale 

instanţelor judecătoreşti.  

Interesul pentru obiectul cercetării apare în lumina tendinţei continue a Republicii 

Moldova de a-şi îmbunătăţi cadrul legal și instituțional de funcționare a instanțelor de 

judecată, de a-l democratiza şi de a spori prin aceasta accesul persoanelor la justiţie. 

Tendinţa în cauză rezultă dintr-un şir de angajamente interne şi internaţionale asumate de 

Republica Moldova în domeniul drepturilor omului. 

Motivaţia prezentului studiu rezidă în necesitatea de a evalua eficiența modificărilor 

reformatoare și gradul de implementare a acestora în practică. Or, încă în Strategia de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016
1
 s-a indicat că modul de funcţionare şi 

organizare a sistemului judecătoresc în Republica Moldova denotă probleme esenţiale la 

capitolul eficienţă şi transparenţă.  

Potrivit Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016
2
, până la finele trimestrului 3 al anului 2013 urmau să fie 

create alte programe de asigurare a transparenței și eficienței procesului de înfăptuire a 

justiției. Începând cu anul 2013 s-a programat demararea procesului de monitorizare a 

funcționării sistemului judecătoresc din perspectiva transparenței și a eficienței. Respectiv, 

concluziile din acest studiu ar putea fi utile autorităților investite cu competența de a 

monitoriza implementarea reformei justiției. 

Necesitatea unui studiu în acest domeniu, dar și întreprinderea unor acțiuni concrete 

pentru a spori nivelul de transparență a actului de justiție, reiese și din dificultățile de ordin 

practic cu care se confruntă justițiabilii, avocații și, în general, întreaga societate. Având în 

vedere semnalele din partea justițiabililor, la 10 octombrie 2012 IJC a depus o sesizare către 

Ministerul Justiţiei al RM privitor la disfuncționalitățile legate de aplicarea prevederilor art. 

10 alin. (4) din Legea privind organizarea judecătorească, nr. 514 din 06 iulie 1995
3
. Prin 

sesizare s-a atras atenția asupra problemei nerespectării termenului de publicare şi a faptului 

                                                 
1
 http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/SRSJro.pdf. 

2
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf. 

3
 Publicat : 19.10.1995 în Monitorul Oficial Nr. 58 art Nr : 641. 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/SRSJro.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf
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nepublicării, în general, a unor hotărâri judecătoreşti
4
. Cu toate că Ministerul Justiției a luat 

atitudine față de sesizarea IJC, o îmbunătățire a situației nu s-a remarcat. 

 

SCOP 

 

Scopul studiului constă în evaluarea nivelului de respectare, de către instanţele 

judecătoreşti, a legislaţiei ce reglementează modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe 

paginile web ale instanţelor. 

 

OBIECTIVE 

 

Obiectivele prezentului studiu sunt: analiza cadrului normativ din domeniul publicării 

hotărârilor judecătorești pe paginile web ale instanțelor judecătorești; identificarea cauzelor 

care generează nepublicarea hotărârilor judecătorești; elaborarea concluziilor și 

recomandărilor. 

 

METODOLOGIE 

 

În vederea bunei desfăşurări a cercetării a fost elaborat un plan de lucru, divizat, 

convențional, în două compartimente. Primul compartiment cuprinde ansamblul de 

activităţi întreprinse de către IJC de sine stătător. La această categorie de activităţi se referă: 

a) identificarea și analiza cadrului normativ pertinent; 

b) selectarea instanţelor judecătoreşti ale căror pagini web vor fi supuse evaluării; 

c) studierea bazei de date a hotărârilor publicate pe paginile web ale instanţelor 

(analiza indicatorilor de catalogare a hotărârilor, prezenţa datei pronunţării 

hotărârii, posibilitatea de a vizualiza/descărca hotărârea, etc.); 

d) analiza selectivă a hotărârilor judecătoreşti publicate pa paginile web ale instanţelor 

în vederea aprecierii nivelului de depersonalizare a hotărârilor. 

Obiect al studiului au fost paginile web a CSJ, a Curților de Apel și a altor 12 instanțe 

judecătorești, ceea ce reprezintă aproximativ 34 % din numărul total al instanțelor 

judecătorești din RM
5
.  

                                                 
4
 http://justcivil.wordpress.com/sesizari/. 

5
 Curtea Supremă de Justiție (http://www.csj.md);  

Curtea de Apel Chișinău (http://www.ca.justice.md); Judecătoria sect. Botanica, mun. Chişinău 

(http://jb.justice.md); Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chişinău (http://jci.justice.md); Judecătoria sect. Centru, 

http://justcivil.wordpress.com/sesizari/
http://www.csj.md/
http://www.ca.justice.md/
http://jb.justice.md/
http://jci.justice.md/
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Al doilea compartiment se referă la ansamblul de acţiuni întemeiate pe colaborarea IJC 

cu avocaţii litiganți și instanțele judecătorești naționale.  

La 2 aprilie 2013 s-a făcut un anunț public către avocați prin care ultimii au fost chemați 

să completeze un chestionar privitor la deciziile pronunțate de CSJ, nepublicate pe pagina 

web. S-a decis de a colecta informații doar privitor la nepublicarea de către CSJ a deciziilor 

pe pagina web pe motiv că în celelalte cazuri se poate face o concluzie despre nerespectarea 

corespunzătoare a obligației de publicare a hotărârilor judecătorești doar prin simpla 

accesare a paginilor web. În rezultat, 10 avocați au furnizat informația solicitată.  

La 10 aprilie 2013 IJC a remis în adresa tuturor instanțelor judecătorești, ale căror 

pagini web au fost monitorizate, cereri, privind furnizarea informației despre cauzele 

nepublicării și/sau publicării întârziate a hotărârilor judecătorești pe paginile web. 9 instanțe 

ne-au furnizat informații. 

La 16 mai 2013 a fost efectuat un sondaj anonim pe un eșantion de 65 de avocați, cărora 

li s-a solicitat expunerea propriei păreri asupra problemei cercetate. 

 

CONTEXT NORMATIV 

 

Dreptul de acces la justiţie a fost şi rămâne unul din pilonii de bază ai procesului 

judiciar legal, echitabil şi just. La nivel internațional, acest dreptul este proclamat în 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 10), Pactul internaţional privind drepturile 

civile şi politice (art. 14), Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale (art. 6). La nivel intern, accesul liber la justiție este consacrat în 

Constituția Republicii Moldova (art. 20), Codul de Procedură Civilă (art. 5) și Codul de 

Procedură Penală (art. 19). 

Transparența actului de justiție, ca element constitutiv al dreptului de acces la justiție, se 

reflectă în principiul publicității ședinței de judecată, conform căruia “în toate cazurile, 

hotărârile instanței de judecată se pronunță public”.
6
  

                                                                                                                                                      
mun. Chişinău (http://jcc.justice.md); Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chişinău (http://jbu.justice.md); 

Judecătoria Basarabeasca (http://jbs.justice.md); Judecătoria Rezina (http://jrz.justice.md);  

Curtea de Apel Bălți (http://cab.justice.md); Judecătoria Briceni (http://jbr.justice.md); Judecătoria Floreşti 

(http://jfl.justice.md); Judecătoria Ungheni (http://jun.justice.md);  

Curtea de Apel Bender (http://cabe.justice.md); Judecătoria Anenii Noi (http://jan.justice.md);  

Curtea de Apel Cahul (http://cach.justice.md); Judecătoria Cantemir (http://jct.justice.md);  

Curtea de Apel Comrat (http://caco.justice.md);  Judecătoria Ceadîr-Lunga (http://jcg.justice.md). 
6
 art. 18 CPP al RM. și art. 23 CPC al RM. 

http://jcc.justice.md/
http://jbu.justice.md/
http://jbs.justice.md/
http://jrz.justice.md/
http://cab.justice.md/
http://jbr.justice.md/
http://jfl.justice.md/
http://jun.justice.md/
http://cabe.justice.md/
http://jan.justice.md/
http://cach.justice.md/
http://jct.justice.md/
http://caco.justice.md/
http://jcg.justice.md/
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La 29 noiembrie 2007, pentru crearea unui mecanism efectiv de asigurare a 

transparenței actului de justiție, a fost modificată Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, introducându-se, la articolul 10, alineatele 4 și 5. Conform 

acestor modificări: (4) Hotărârile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme 

de Justiţie se publică pe pagina web din internet. (5) Modul de publicare a hotărârilor 

judecătoreşti este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor 

judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Aceste alineate urmau a 

fi puse în aplicare după crearea condiţiilor corespunzătoare, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 

2010. 

La 18 decembrie 2008, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 472/21, a 

fost aprobat Regulamentul CSM privind publicarea hotărârilor judecătoreşti pe paginile 

web (aici și în continuare – „Regulamentul CSM 472/21”)
7
. 

Regulamentul CSM 472/21 prevede următoarele momente-cheie: 

- Toate hotărârile judecătoreşti sunt plasate, în întregime, pe pagina web din Internet a 

instanţei care a emis hotărârea sau a curţii de apel în raza cărei se află (pct. 6 din 

Regulamentul CSM 472/21); 

- Pe pagina web nu se publică hotărârile judecătoreşti emise în cauzele în care sunt 

implicaţi minorii, în care se conţin informaţii ce constituie secret de stat, taină 

comercială sau informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege, hotărârile privind 

adopţia, precum şi sentinţele privind infracţiunile sexuale (pct. 9 din Regulamentul CSM 

472/21); 

- Instanţa de judecată reieşind din caracterul informaţiei din textul hotărârii ce vizează 

patrimoniul părţilor, dreptul succesoral, viaţa intimă şi alte informaţii care necesită a fi 

protejate, poate redacta hotărârile în sensul:  

a) înlocuirii numelor complete a părţilor şi altor participanţi la proces cu iniţialele 

numelui şi prenumelui;  

b) excluderii informaţiilor despre părţi şi alţi participanţi la proces privind: data, luna şi 

anul naşterii, locul de muncă şi funcţiile deţinute, adresa domiciliului, adresa 

juridică, date despre patrimoniu, numărul de înmatriculare a mijlocului de transport 

etc., (pct. 10 din Regulamentul CSM 472/21); 

- Centrul de Informaţii Juridice este responsabil pentru asigurarea accesibilităţii paginii 

web a instanţelor de judecată pe care se publică hotărârile judecătoreşti (pct. 11 din 

Regulamentul CSM 472/21); 

                                                 
7
http://csm.md/files/Acte_normative/publicare%20a%20hot%C4%83r%C3%AErilor%20judec%C4%83tore%

C5%9Fti%20pe%20pagina%20web.pdf. 

http://csm.md/files/Acte_normative/publicare%20a%20hot%C4%83r%C3%AErilor%20judec%C4%83tore%C5%9Fti%20pe%20pagina%20web.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/publicare%20a%20hot%C4%83r%C3%AErilor%20judec%C4%83tore%C5%9Fti%20pe%20pagina%20web.pdf
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- Judecătorul sau preşedintele completului de judecată căruia i-a fost repartizată cauza 

spre examinare va fi persoana responsabilă de asigurarea publicării hotărârilor 

judecătoreşti pe pagina web (pct. 15 din Regulamentul CSM 472/21); 

- Responsabil de pregătirea hotărârilor judecătoreşti în format electronic, de redactarea 

acestora şi de transmiterea hotărârilor judecătoreşti Centrului… este grefierul (pct. 16 

din Regulamentul CSM 472/21). 

 

La 25 septembrie 2009, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Programul de 

activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-

2013. Printre acțiunile prioritare privind reformarea sistemului de administrare și înfăptuire a 

justiției s-a fixat și instituirea unui sistem de publicitate a hotărârilor și dosarelor. 

La 30 octombrie 2009, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 53, prin 

care a aprobat Declarația cu privire la starea justiției din Republica Moldova și la acțiunile 

necesare pentru îmbunătățirea situației în domeniul justiției. Astfel, prin Declarația sa 

Parlamentul a constatat „cu îngrijorare că justiţia în Republica Moldova este grav afectată 

de corupţie”. În Declaraţie a fost menţionat că „o asemenea involuţie a justiţiei 

moldoveneşti” a fost posibilă, inclusiv, din cauza: „neglijării sau aplicării selective de către 

Consiliul Superior al Magistraturii a legislaţiei care reglementează răspunderea 

judecătorilor, indulgenţei acestuia; lipsei de reacţie din partea Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a organelor procuraturii la acţiunile, pe alocuri criminale, ale 

judecătorilor; lipsei de reacţie şi de rezistenţă din partea corpului judecătoresc la acţiunile 

de intimidare şi de presiune politică din partea exponenţilor guvernării; lipsei de 

transparenţă în actul de justiţie şi în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, în 

special în ceea ce priveşte selectarea, numirea, promovarea, sancţionarea judecătorilor”. 

În 2009, Ministerul Justiţiei, CSM şi instanţele de judecată, cu suportul Corporaţiei 

SUA “Provocările Mileniului” au creat pagini web ale tuturor instanţelor de judecată, au 

implementat un Program Computerizat Integrat de Gestionare a Dosarelor (PCIGD) în 49 

din cele 52 instanţe de judecată prin intermediul cărora hotărârile judecătoreşti şi 

informaţiile despre dosare pot fi plasate în mod automat pe paginile web. În 2009, toţi 

judecătorii şi grefierii din sistemul judecătoresc au fost instruiţi în utilizarea PCIGD şi a 

softului de înregistrare audio “Femida”. 

La data de 10 martie 2010, conform unei analize efectuate de către Direcția 

Administrare Judecătorească în baza datelor disponibile pe paginile web ale instanţelor de 

judecată, doar 25 instanţe de judecată din 53 publicau unele hotărâri judecătoreşti.  
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La 12 aprilie 2010 Ministerul Justiției a adoptat Propunerea de politici publice cu privire 

la asigurarea transparenței actului de justiție. În scopul politicii elaborate, “transparenţa 

actului de justiţie” este interpretată în sens îngust, însemnând 1) publicarea de către 

instanţele de judecată a hotărârilor judecătoreşti şi informaţiilor despre dosare pe pagina web 

a instanţei şi 2) înregistrarea audio a şedinţelor de judecată şi eliberarea CD-urilor cu aceste 

înregistrări părţilor pe dosar şi reprezentanţilor acestora. În Strategia Naţională de 

Dezvoltare pe anii 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295 din 21 decembrie 2007
8
 se 

menționează că: „...transparenţa limitată a relaţiilor în anumite sectoare, în special în 

sistemul judiciar, în sectoarele sănătăţii şi al educaţiei, în relaţiile cu poliţia şi în mediul de 

afaceri, conduc la faptul că corupţia continuă să fie unul dintre cele mai substanţiale 

impedimente în calea realizării obiectivelor de creştere economică şi reducere a sărăciei. 

Imaginea nefavorabilă a Republicii Moldova împiedică accesul investitorilor străini pe 

piaţa autohtonă.” 

La 9 noiembrie 2011 Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
9
 (aici și în 

continuare – „CCJE”) a adoptat Opinia nr. (2011) 14 asupra „Justiției și Tehnologiilor 

Informaționale (TI)”.
10

 În Opinia respectivă se menționează inter alia: „… 12. O grijă 

deosebită trebuie să fie manifestată pentru evaluarea în prealabil a efectelor unor 

amendamente legislative, pentru tratarea corespunzătoare prin TI a cazurilor ce decurg din 

acestea. CCJE recomandă ca asemenea reglementări să intre în vigoare doar după ce 

sistemele TI au fost ajustate la noile cerințe, iar personalul instanțelor a fost instruit 

corespunzător. … 15. Utilizarea TI sporește accesul la justiție, precum și crește eficiența și 

transparența actului de justiție. … 17. Având în vedere natura litigiilor deduse instanței, 

accesibilitatea online a anumitor decizii poate să pună sub risc drepturilor la viața privată 

a persoanelor sau poate periclita interesele companiilor. Prin urmare, instanțele trebuie să 

asigure ca măsurile necesare să fie luate pentru a proteja datele cu caracter personal în 

conformitate cu prevederile pertinente. … 24. CCJE consideră că instanțele judecătorești 

trebuie să asigure ca practica judecătorească, sau cel puțin deciziile de reper, să fie 

accesibile pe internet i) fără plată, ii) într-o formă ușor de accesat, și iii) cu respectarea 

datelor cu caracter personal. … F. Concluzii de recomandări: i) CCJE salută TI ca o 

modalitate de îmbunătățire a procesului de administrare a justiției; ii) TI pot contribui la 

                                                 
8
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326734. 

9
 CCJE este organ consultativ constituit în cadrul Consiliului Europei, care are sarcina de a da recomandări 

Comitetului de Miniștri și statelor membri pe chestiuni legate de statutul judecătorilor și exercitarea de către 

aceștia a obligațiilor lor. Toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei sunt reprezentate în CCJE 

(Moldova este reprezentată de judecătorul Xenofon ULIANOVSCHI). 
10

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1873089&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet

=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326734
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1873089&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1873089&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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sporirea accesului la justiție, managementul dosarelor și evaluarea sistemului judecătoresc; 

TI joacă un rol central în procesul de punere la dispoziție a informației către judecători, 

avocați și alte părți interesate in sistemul judecătoresc precum și către public și mass-

media”. 

La 25 noiembrie 2011 Parlamentul RM adoptat Legea nr. 231 privind aprobarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016
11

 (aici și în continuare 

„Strategia”). Drept obiectiv general al Strategiei a fost fixat – edificarea unui sector al 

justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de 

societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi 

respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul 

de justiţie
12

. 

La 05 iulie 2012 Parlamentul a adoptat Legea nr. 155 prin care au fost operate unele 

modificări la Codul de Procedură Civilă al RM (aici și în continuare – „CPC al RM”). 

Astfel, s-au introdus următoarele modificări la CPC al RM: „Articolul 12² - … Avizul 

consultativ se publică pe pagina web a Curții Supreme de Justiție; Articolul 428 – (1) 

Decizia instanței de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii … se 

plasează pe pagina web a instanței la data emiterii; Articolul 440 – (1¹) Încheierea privind 

inadmisibilitatea recursului se plasează pe pagina web a Curții Supreme de Justiție la data 

emiterii… (2) Asupra inadmisibilității recursului se decide … prin emiterea unei încheieri 

nemotivate despre care se face o mențiune pe pagina web a Curții Supreme de Justiție; 445 

- … (3) În urma examinării recursului, instanța de recurs emite o decizie care rămâne 

irevocabilă din momentul emiterii. Decizia se consideră a fi emisă din momentul plasării 

acesteia pe pagina web a Curții Supreme de Justiție”. 

 

REZULTATELE CERCETĂRII 

 

a. Gradul de realizare a scopului şi obiectivelor legislației din domeniu 

 

În rezultatul modificării Legii cu privire la organizarea judecătorească şi adoptării 

Regulamentului CSM 472/21, a crescut semnificativ acces public la practica judecătorească. 

Aceste reglementări, totuşi, nu au fost capabile să asigure o transparenţă decizională totală. 

O simplă accesare a paginii web a multor judecătorii sau curți de apel permite a constata că 

                                                 
11

 Publicat: 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6 art Nr: 6. 
12

 http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/SRSJro.pdf. 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/SRSJro.pdf
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prevederile legale care obligă instanțele să publice hotărârile lor pe paginile web nu sunt 

respectate în mod corespunzător.  

 

b. Conformarea cadrului juridic secundar legislaţiei ierarhic superioare 

 

Regulamentul CSM 472/21, adoptat pentru asigurarea implementării în practică a 

prevederilor art. 10 din Legea privind organizarea judecătorească, are, în calitate de scop 

principal – accesul liber al cetăţenilor la informaţie cu privire la înfăptuirea justiţiei şi 

asigurarea transparenţei activităţii instanţelor de judecată
13

. Observăm astfel, că, în 

principiu, toate hotărârile judecătoreşti trebuie să fie plasate, în întregime, pe pagina web din 

Internet, cu excepţia: hotărârilor expres interzise spre publicare (din interesul ocrotirii 

secretului de stat, tainei adopţiei etc.) şi hotărârilor în privinţa depersonalizării cărora 

poate decide instanţa de judecată în baza convingerii intime. 

Directorul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal s-a adresat la 

CSM cu un demers, prin care a solicitat derularea procedurii de modificare a 

Regulamentului CSM 472/21. Drept motiv al solicitării au servit următoarele argumente: 

„… la data de 14 aprilie 2012 a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, scopul căreia este asigurarea protecției drepturilor 

și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private 

… Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe pagina web, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 472/21 din 18 decembrie 

2008, este în contradicție cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal, or instanțele judecătorești publică integral hotărârile 

judecătorești pe paginile web ale acestora”. 

La 21 august 2010 CSM a adoptat Hotărârea nr. 508/26, prin care a constatat: „… 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului publică hotărârile emise integral. Prin 

urmare, ținând cont de caracterul public al hotărârilor judecătorești naționale, Consiliul 

conchide că Regulamentul vizat nu contravine normelor naționale și internaționale. Mai 

mult, dreptul la informație prevalează dreptul la viața privată a persoanei. Reieșind din 

aceste considerente derularea procedurii de modificare a Regulamentului privind modul de 

publicare a hotărârilor judecătorești pe pagina web la moment nu este necesară”
14

.  

                                                 
13

 Pct. 2 al Regulamentului CSM nr. 472/21 din 18.12.2008. 
14

 http://csm.md/files/Hotaririle/2012/26/508-26.pdf. 

http://csm.md/files/Hotaririle/2012/26/508-26.pdf
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Chiar dacă argumentarea pare a fi una vagă, soluția CSM este una judicioasă. Într-

adevăr, Regulamentul CSM 472/21 ține cont de interesele protejate de lege, care ar putea fi 

afectate de publicarea hotărârilor judecătorești pe paginile web. În acest sens, art. 9 al 

Regulamentului CSM 472/21 prevede: „Pe pagina web nu se publică hotărârile 

judecătorești emise în cauzele în care sunt implicați minorii, în care se conțin informații ce 

constituie secret de stat, taină comercială sau informații a cărei divulgare este interzisă prin 

lege, hotărârile privind adopția, precum și sentințele privind infracțiunile sexuale”. 

 

c. Eficienţa obligației de publicare din punctul de vedere al resurselor materiale, 

financiare şi umane 

 

Reglementarea obligaţiei de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe paginile web ale 

instanţelor, fiind parte componentă a procesului de reformare a sectorului justiţiei, este 

salutată şi susţinută de către partenerii străini de dezvoltare. În acest sens, UE și SUA au 

acordat Guvernului Republicii Moldova asistență financiară considerabilă. În acelaşi timp, 

procesul de publicare a hotărârilor judecătoreşti nu necesită cheltuieli majore. Din momentul 

în care toate instanţele de judecată, la data adoptării reglementărilor din domeniul cercetat 

deja dispuneau de tehnica de calcul necesară şi de acces la internet, cheltuieli solicitau doar 

instalarea softului şi instruirea personalului responsabil de publicare.  

Referitor la situația în domeniul resurselor umane, remarcăm că, la 5 iulie 2012, prin 

Legea nr. 153, a fost modificată Legea privind organizarea judecătorească introducându-se, 

la art. 47, funcţia de asistent judiciar în cadrul instanţei judecătoreşti. Scopul introducerii 

acestei funcţii a constat în micşorarea volumului de lucru al judecătorilor prin atribuirea în 

sarcina asistenţilor judiciari a unor atribuţii specifice instanţei de judecată. Printre atribuțiile 

transferate către asistentul judiciar este asigurarea depersonalizării hotărârilor judecătoreşti 

şi publicarea lor pe pagina web a instanţei judecătoreşti. 

 

d. Funcționalitatea mecanismului de publicare a hotărârilor judecătorești 

 

În rezultatul studiului desfăşurat s-a constatat că scheletul paginilor web al instanţelor 

judecătoreşti a fost creat centralizat, de către o subdiviziune specializată a Ministerului 

Justiţiei şi unic pentru toate instanţele de fond şi de apel. Structura şi aranjarea informaţiilor 

pe paginile web ale acestora este, în principiu, asemănătoare. Unica excepţie de la regulă o 

prezintă pagina web a Curții Supreme de Justiție (aici și în continuare – „CSJ”). 
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Conform Regulamentului CSM 472/21, hotărârea judecătorească plasată pe pagina web 

se întocmeşte la computer utilizându-se Programul Centralizat de Gestionare a Dosarelor 

(sistem unic, menit să faciliteze procesul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti şi utilizat în 

toate instanţele judecătoreşti din republică)
15

. 

Pentru vizitatorii paginilor web ale instanţelor judecătoreşti accesul la hotărârile 

publicate este gratuit si anonim. Vizitatorilor le este disponibilă următoarea informaţie 

relevantă (pentru domeniul cercetat):  

a) Prezenţa listei hotărârilor – pe paginile web ale tuturor instanţelor este prezentă în 

meniul de navigare opţiunea „Baza de date hotărâri”; 

b) Indicatorii de catalogare şi afişare a hotărârilor – Principali (care apar în tabelul 

comun de hotărâri): data pronunţării deciziei, denumirea dosarului, tipul dosarului, data 

pronunţării; Secundari (care apar în tabelul hotărârii concrete): numărul dosarului, 

categoria dosarului, statutul dosarului etc. 

c) Prezenţa datei pronunţării hotărârii – nu se completează în modul corespunzător de 

către toate instanțele. Dacă pe pagina web a CSJ este indicată data pronunţării tuturor 

deciziilor, atunci pe pagina web a Judecătoriei sect. Buiucani, mun. Chișinău, spre 

exemplu, data pronunţării nu este indicată la nici una din hotărârile publicate. În rest, 

remarcăm că aproximativ 20% din hotărârile judecătoreşti publicate pe paginile web ale 

instanţelor nu conţin informaţii referitor la data adoptării. 

Notă: S-a remarcat o lipsă de promptitudine în publicarea hotărârilor în coraport cu data 

adoptării acesteia. Hotărârile instanţelor se publică cu o întârziere de 3-5 zile de la 

momentul adoptării. Sunt cazuri când situația este și mai gravă. De exemplu, baza de 

date a hotărârilor pronunțate de Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chișinău, nu a fost 

actualizată din mai 2012.  

d) Posibilitatea de a vizualiza/descărca hotărârea – este prezentă pe paginile web ale 

tuturor instanţelor monitorizate. 

Notă: Accesibilitatea bazei de date (gestionată de către Centrul de Informaţii Juridice, 

subdiviziune a Ministerului Justiţiei) nu este una stabilă. În procesul cercetării au fost 

depistate situaţii când bazele de date a hotărârilor/deciziilor tuturor instanţelor 

judecătoreşti (cu excepţia CSJ) erau inaccesibile pe parcursul mai multor ore consecutiv. 

 

 

 

                                                 
15

 Pct. 5, 13, Regulamentul CSM 472/21. 
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e. Cauzele nerespectării obligației de publicare a hotărârilor judecătorești 

 

În procesul efectuării prezentului studiu s-a ajuns la concluzia că printre cauzele 

principale ale nepublicării hotărârilor judecătorești pe paginile web sunt: 

 

- Lipsa unui control sistematic şi eficient asupra respectării legislaţiei în domeniu; 

- Incertitudinea legală privind autoritatea responsabilă de publicarea hotărârilor 

judecătorești. Regulamentul CSM 472/21 prevede: „Responsabil de organizarea 

publicării hotărârilor judecătorești este judecătorul în procedura cărui se află cauza 

judiciară, în Curțile de Apel și Curtea Supremă de Justiție – judecătorul raportor, iar de 

pregătirea hotărârilor judecătorești în format electronic și transmiterea acestora 

Centrului pentru plasarea pe pagina web în judecătorii și curțile de apel este grefierul”. 

Prin Legea nr. 153 din 05 iulie 2012
16

 este introdusă funcția de asistent judiciar, care este 

investit cu atribuția de depersonalizare și publicare a hotărârilor judecătorești pe 

pagina web a instanței judecătorești. În situația creată, nu este clar cine poartă 

răspundere pentru publicarea hotărârilor pe pagina web a instanței, judecătorul, grefierul 

sau asistentul judiciar. 

- Lipsa sancțiunii pentru încălcarea obligației de publicare a hotărârilor judecătorești pe 

pagina web a instanței. Prin Legea nr. 152 din 08 iulie 2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, a fost modificat articolul 22 alin. (1) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului
17

, fiind inclusă, în calitate de abatere disciplinară - 

nepublicarea, din motive imputabile judecătorului, a hotărârii judecătoreşti pe pagina 

web din internet a instanţei judecătoreşti prin intermediul Programului Computerizat de 

Gestionare a Dosarelor. Totuşi, prin Legea nr. 153 din 05 iulie 2012, această prevedere 

a fost abrogată. 

O cauză a deficienţelor în promptitudinea publicării hotărârilor judecătoreşti pe paginile 

web ale instanţelor constă în faptul că, procedura de publicare nu este una directă. La 

momentul actual, în conformitate cu prevederile Regulamentului CSM 472/21, instanţele de 

judecată asigură transmiterea hotărârilor judecătoreşti în format electronic „PDF/DjVu” prin 

intermediul poştei electronice Centrului de Informaţii Juridice, pentru plasare pe pagina 

web
18

. Anume de operativitatea activităţii Centrului depinde ulterior, în ce termen va fi 

accesibilă publicului hotărârea instanţei de judecată. 

                                                 
16

 Publicat: 31.08.2012 în Monitorul Oficial nr. 185, art Nr: 620. Data intrării in vigoare: 31.08.2012. 
17

 Lege Nr. 544 din 20.07.1995, Publicat: 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117-119 
18

 Pct. 14 Regulamentul CSM 472/21. 
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f. Evaluarea situației de către instanțele judecătorești 

 

La 10 aprilie 2013, în adresa tuturor instanțelor judecătorești, ale căror pagini web au 

fost monitorizate, au fost remise cereri, privind furnizarea informației despre cauzele 

nepublicării și/sau publicării întârziate a hotărârilor judecătorești pe paginile web. Până la 

data 15 mai 2013 IJC a primit răspuns doar de la 9 instanțe judecătorești
19

. Nu au fost 

primite răspunsuri de la 8 instanțe
20

. În răspunsurile lor, instanțele de judecată au comunicat 

următoarele: 

 

a) referitor la publicare: 

- Curtea de Apel Chişinău: „ ...în prezent, de către asistenţii judiciari ...se 

efectuează plasarea actelor judecătoreşti în Programul de Gestionare a Dosarelor 

(PIGD), ulterior acestea fiind publicate pe site-ul oficial al Curţii de Apel Chişinău 

prin extragerea automată a informaţiei din PIGD şi afişarea pe pagina web a 

instanţei; 

- Curtea de Apel Bălți: „ ... instanța se conformează prevederilor Regulamentului 

CSM 472/21”; 

- Curtea de Apel Cahul: „ ...toate hotărârile Curţii de Apel Cahul se publică pe 

pagina web din internet a instanţei ...Publicarea hotărârilor instanţei se face în 

conformitate cu Regulamentul ... CSM 472/21”; 

- Judecătoria sect. Botanica, mun. Chișinău: „... se publică toate hotărârile 

judecătoreşti pe pagina web a instanței, cu excepția cazurilor prevăzute de 

legislația în vigoare”; 

- Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chișinău: „ … pe pagina web a instanţei sunt 

publicate toate actele judecătoreşti emise de Judecătoria Ciocana, cu excepţiile 

corespunzătoare, indicate în Regulamentul CSM 472/21”; 

- Judecătoria r. Basarabeasca: „ …toate hotărârile sunt publicate în termen, fără 

întârzieri, în ziua când judecătorul salvează hotărârea la statutul „Final” în 

PIGD”; 

- Judecătoria r. Ungheni: „ ... instanța plasează hotărârile în termenul stabilit de 

lege”; 

                                                 
19

 Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Bălți, Curtea de Apel Cahul, Judecătoria sect. Botanica, mun. 

Chişinău; Judecătoria sect. Centru, mun. Chişinău; Judecătoria sect. Ciocana, mun. Chişinău; Judecătoria 

Ungheni, Judecătoria Basarabeasca, Judecătoria Ceadîr-Lunga. 
20

 Curtea de Apel Bender; Curtea de Apel Comrat; Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chişinău; Judecătoria 

Rezina; Judecătoria Briceni; Judecătoria Floreşti; Judecătoria Anenii Noi; Judecătoria Cantemir.  
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- Judecătoria r. Ceadîr-Lunga: „ ...cu lucrul privind publicarea hotărârilor ale 

fiecărui judecător la momentul actual se ocupă asistenţii judiciari. În timpul 

prezent pe pagina web ... se publică toate hotărârile emise pe dosarele examinate 

în şedinţe de judecată publice. Nu se publică hotărârile numai din cauza, că sunt 

temeiuri, care exclud posibilitatea publicării lor ...; 

 

b) referitor la impedimente/ dificultăţi: 

- Curtea de Apel Chișinău: „ ...la momentul actual sunt dificultăţi în lucrul 

motorului de căutare al site-ului instanţei, şi anume din compartimentul „baza de 

date hotărâri”, ce creează o impresie greşită despre faptul că actele judecătoreşti 

nu sunt publicate, însă în realitate acestea sunt cu statut „publicat” în PIGD. 

Despre dificultăţile existente, prin scrisoarea Curţii de Apel Chişinău nr. 4-35/1-

312 din 12.12.2012 a fost comunicat ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, 

centru ce asigură constant funcţionalitatea PIGD ...Cu referire la publicarea 

întârziată a actelor judecătoreşti pe pagina web a instanţei, Vă comunicăm că 

modulul de extragere a informaţiei din PIGD, în principiu urmează a fi efectuată 

imediat în ziua următoare în regim automat, operaţiune care uneori se efectuează 

cu întârziere tehnică...”; 

- Curtea de Apel Bălți: „ ...sunt lipsă careva impedimente care ar face imposibilă 

publicarea hotărârilor pe pagina web a instanței”; 

- Judecătoria r. Ungheni: „ ...din cauza volumului mare de lucru sau defectării 

programului de gestionare a dosarelor, asistenții judiciari se rețin cu plasarea 

hotărârilor cu un termen de 1-2 zile”; 

- Judecătoria sect. Botanica, mun. Chișinău: „ ...neactualizarea la timp a 

informației pe pagina web este cauzată de mai mulți factori, cum ar fi: 

funcționalitatea procesului la nivelul serverului central; probleme de conexiune 

între serverul central și serverele locale; defecțiuni tehnice de echipament. 

...publicarea cu întârziere pe pagina web a hotărârilor judecătorești se datorează 

preponderent proceselor tehnice și nu depinde de persoanele din cadrul instanței, 

responsabile de publicare”; 

- Judecătoria r. Ceadîr-Lunga: „ …serverul central la care este plasată pagina 

web a judecătoriei se află la Ministerul Justiţiei al RM şi se reînnoieşte peste 

anumită perioadă de timp”.  
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c) referitor la colaborare: 

- Judecătoria sect. Centru, mun. Chișinău, deși nu a oferit răspuns la întrebările 

propuse, a prezentat interes față de prezentul proiect și a manifestat dorința pentru o 

colaborare cât mai eficientă în continuare. 

 

g. Evaluarea situației de către avocați 

 

La 2 aprilie 2013 s-a făcut un anunț public către avocați prin care ultimii au fost chemați 

să completeze un chestionar privitor la deciziile pronunțate de CSJ, nepublicate pe pagina 

web. În rezultatul sistematizării şi analizei informaţiei din chestionarelor completate s-a 

constatat că, CSJ este unica instanță care respectă aproape perfect obligația de publicare a 

deciziilor pe pagina web. Totuși, există un număr relativ mic de decizii care nu au fost 

publicate pe pagina web a CSJ. Este vorba despre decizii care nu sunt incluse în categoria 

celor interzise spre publicare potrivit art. 9 din Regulamentul CSM 472/21.  

 

La 16 mai 2013, IJC a efectuat un sondaj anonim asupra unui eșantion de 65 de avocați, 

cărora li s-a solicitat expunerea propriei opinii pe marginea a patru întrebări din domeniul 

problemei cercetate. În continuare, ilustrăm rezultatele sondajului: 
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 Urmare celor prezentate constatăm că, o mare parte din avocați accesează paginile 

web ale instanțelor judecătorești în scopul identificării hotărârilor judecătorești. Totodată, 

informația prezentată de avocați, referitor la faptul nepublicării sau publicării tardive a 

hotărârilor, diferă esențial de informația prezentată de instanțele judecătorești.  
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h. Opinie publică 

 

În procesul cercetării, pe paginile unor instanţe judecătorești
21

 s-a remarcat un mic 

chestionar având legătură directă cu chestiunea privind publicarea hotărârilor pe paginile 

web ale instanţelor. Vizitatorilor acestor pagini li se propune să se expună, cum, în opinia 

lor, trebuie publicate hotărârile judecătoreşti pe pagina web (în întregime, parţial sau deloc 

nu trebuie publicate). Studiind rezultatele acestei intervievări am constatat că 2/3 din 

respondenţi doreşte publicarea în întregime a hotărârilor pe paginile web ale instanţelor. 

 

i. Concluzii și recomandări 

 

În ultimii ani justiția a devenit obiectul unor schimbări majore. Aceste schimbări se 

datorează angajamentelor de reformare asumate de autorități atât în fața cetățenilor, cât și în 

fața UE. Statul a depus eforturi considerabile pentru a spori accesul justițiabililor la actul de 

justiție. Au fost elaborate și promovate un șir de acte normative la acest capitol. 

Implementarea acestora a fost și este posibilă, în cea mai mare parte, datorită asistenței 

financiare și tehnice impunătoare din partea SUA și UE.  

Este remarcabil efortul depus de Ministerul Justiției și CSM. Aceste autorități au dat 

dovadă de organizare și disciplină, acționând prompt și efectiv atât la elaborarea proiectelor 

de legi, cât și la dezvoltarea mecanismelor de punere în aplicare a acestora. 

Analiza legislației pertinente și a cauzelor nepublicării hotărârilor judecătorești pe 

paginile web a instanțelor judecătorești, efectuată de IJC, ne-a permis să scoatem în evidență 

unii factori care împiedică realizarea efectivă a scopului și obiectivelor reformelor privind 

transparența actului de justiție. Este vorba atât despre factori de ordin legislativ, cât și de 

factorul uman. În acest sens, în scop de a contribui la eliminarea condițiilor care favorizează 

lipsa de transparență în procesul de înfăptuire a justiției, IJC vine cu următoarele concluzii și 

recomandări: 

 

1. Este necesară reintroducerea la art. 22 al Legii nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului, în categoria abaterilor disciplinare, temeiul de răspundere 

disciplinară: faptul nepublicării în termen legal, a hotărârii judecătoreşti pe pagina 

web a instanţei, dacă aceasta se datorează vinovăţiei instanţei de judecată; 

 

                                                 
21

 www.jba.justice.md (Judecătoria Bălţi), www.jrs.justice.md (Judecătoria Rîşcani), www.jsd.justice.md 

(Judecătoria Şoldăneşti), www.jrz.justice.md (Judecătoria Rezina), www.jgl.justice.md (Judecătoria Glodeni). 

http://www.jba.justice.md/
http://www.jrs.justice.md/
http://www.jsd.justice.md/
http://www.jrz.justice.md/
http://www.jgl.justice.md/
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2. Este necesară excluderea intermediarilor antrenați în procesul publicării hotărârilor 

pe paginile web ale instanțelor judecătorești. Faptul transmiterii hotărârilor de la 

instanțele judecătorești către Î.S. “Centrul de telecomunicații speciale” pentru 

plasarea ulterioară a acestora pe pagina web, tergiversează și complică nejustificat 

procedura de publicare; 

 

3. CSM trebuie să modifice Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe pagina web, nr. 472/21 din 18 

decembrie 2008, în scopul adaptării acestuia la modificările introduse prin Legea nr. 

153 din 5 iulie 2012; 

 

4. Ministerul Justiției, în colaborare cu CSM, trebuie să creeze un mecanism eficient de 

verificare a modului de respectare de către instanţele judecătoreşti a obligaţiei de 

publicare a hotărârilor pe paginile web ale instanţelor. 

 

 


