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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 asociaţiei 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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1. Introducere 

 

Prezentul studiu reprezintă o analiză a eficienței Legii nr. 87 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 hotărîrii judecătoreşti, din 21 

aprilie 2011
2
 (aici şi în continuare – Legea nr. 87). Eficiența Legii nr. 87 este abordată, în 

principal, sub două aspecte: eficiența din punct de vedere a termenului de examinare a 

acțiunilor formulate în baza acestei legi și eficiența din punct de vedere a mărimii 

compensațiilor acordate de instanțele de judecată. 

Motivația efectuării unui asemenea studiu are la bază necesitatea de a evalua modul în 

care instanțele de judecată aplică în practică remediul compensator introdus prin Legea nr. 

87. Pe parcursul a doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 87 s-a conturat o anumită 

practică judecătorească în acest domeniu. Este important de a analiza dacă practica 

aplicării Legii nr. 87 este compatibilă cu exigențele ce se degajă din practica Curții 

Europene a Drepturilor Omului (aici și în continuare – „CtEDO”), mai ales în partea ce 

ține de mărimea compensațiilor.  

Concluziile acestui studiu vor avea o utilitate practică deosebită. Instanțele judecătorești 

vor putea să le folosească pentru a racorda practica de aplicare a Legii nr. 87 la standardele 

CtEDO. La rândul său, CtEDO ar putea să utilizeze aceste concluzii pentru a evalua 

eficiența practică a Legii nr. 87 atunci când va fi sesizată să o facă. 

 Scopul studiului constă în evaluarea eficienţei remediului intern introdus prin Legea nr. 

87, sub aspectul mărimii compensațiilor acordate de instanțele de judecată și termenului de 

examinare a acțiunilor formulate în baza acestei legi. 

Obiectivele studiului sunt: identificarea contextului de adoptare a Legii nr. 87; analiza 

prevederilor Legii nr. 87 prin prisma legislaţiei naţionale şi a practicii CtEDO; 

sistematizarea şi analiza practicii Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova în 

cauzele intentate în temeiul Legii nr. 87; elaborarea concluziilor și recomandărilor. 

Pentru realizarea obiectivelor studiului au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

a) S-au identificat premizele adoptării Legii nr. 87, scopul şi finalităţile acesteia; 

b) S-au analizat hotărârile judecătoreşti pertinente, pronunţate pe cauzele intentate în 

baza Legii nr. 87. În acest sens, s-au studiat bazele de date a hotărârilor 

judecătoreşti, disponibile pe paginile web ale instanţelor; 

c) Cu concursul avocaţilor litiganţi s-a acumulat informaţia necesară despre practica 

judecătorească; 

                                                 
2
 Publicată în Monitorul Oficial nr. 107-109 din 01 iulie 2011. 
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d) S-a studiat practica CtEDO pe cauzele pronunțate împotriva Moldovei referitoare la 

„tergiversare” și „executare tardivă”; 

e) S-au analizat remediile adoptate de alte state membre ale Consiliului Europei; 

f) S-a analizat practica CtEDO prin care s-au evaluat remediile adoptate de alte state 

membre ale Consiliului Europei; 

g) S-a sistematizat informaţia obţinută în cadrul studiului, în vederea elaborării 

concluziilor şi recomandărilor privind eficienţa remediului compensator introdus 

prin Legea nr. 87. 

 

 

2. Premizele adoptării Legii nr. 87 

 

La 28 iulie 2008 CtEDO a pronunţat Hotărârea pilot pe cauza Olaru şi alţii v. 

Moldova
3
. Prin această Hotărâre CtEDO a decis: 

 

1. Declară cererile admisibile. 

2. Hotărăşte că a avut loc o violare a Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 în ce privește omisiunea Statului de a executa hotărârile judecătorești 

naționale definitive adoptate în favoarea reclamanților. 

3. Hotărăște că violările sus-menționate își au originea în practica incompatibilă cu 

Convenția rezultată din omisiunea repetată a Statului de a se conforma hotărârilor 

judecătorești de acordare a locuințelor sociale/de serviciu contra căreia părțile 

prejudiciate nu beneficiază de un remediu național efectiv. 

4. Hotărăște că Statul reclamat urmează să instituie, în timp de șase luni din ziua în 

care această hotărâre va deveni definitivă în conformitate cu prevederile Articolului 44 § 

2 din Convenție, un remediu național eficient care ar asigura o redresare a neexecutării 

sau întârzierii executării hotărârilor judecătorești naționale definitive cu privire la 

acordarea locuințelor sociale/de serviciu, în corespundere cu principiile Convenției 

stabilite prin jurisprudența Curții. 

5. Hotărăște că Statul reclamat urmează să acorde astfel de compensări, timp de un 

an din ziua în care această hotărâre va deveni definitivă, tuturor victimelor neexecutării 

sau întârzierii nemotivate a executării hotărârilor judecătorești definitive cu privire la 

acordarea locuințelor sociale/de serviciu în toate cauzele depuse la Curte până la 

momentul adoptării prezentei hotărâri. 

6. Hotărăște că în cursul adoptării măsurilor sus-menționate, Curtea va suspenda, 

pentru o perioadă de un an după ziua în care această hotărâre va deveni definitivă, 

procedurile în toate cazurile referitoare la neexecutare și/sau întârzierea executării 

                                                 
3
 Cererile nr. 476/07, 22539/05, 179/08 şi 1316/07, Hotărîrea Definitivă din 28 octombrie 2009. 
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hotărârilor judecătorești naționale definitive cu privire la acordarea de locuințe sociale/de 

serviciu, fără a limita competențele Curții în orice moment de a declara inadmisibilă 

oricare din aceste cauze, sau să o radieze de pe rol urmare a unei reglementări amiabile 

între părți sau în baza altor temeiuri prevăzute de Articolul 39 din Convenție.  

 

Din conținutul Hotărârii pilot din 28 iulie 2008 deducem că CtEDO a identificat 

existența unei probleme structurale în ceea ce ține de neexecutarea hotărârilor judecătorești 

și a invitat Guvernul RM să introducă remedii interne în privința acestei probleme. 

Dreptul la executarea hotărârii judecătorești în termen rezonabil reiese din conținutul 

Articolului 6 § 1 CEDO, care prevede: „Orice persoană are dreptul la judecarea în mod 

echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă 

independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării 

drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în 

materie penală îndreptate împotriva sa...” La rândul său, obligația statelor de a oferi 

remedii interne împotriva încălcării dreptului la executarea hotărârii judecătorești în termen 

rezonabil este prevăzută la Articolul 13 CEDO, care prevede: „Orice persoană, ale cărei 

drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul să se 

adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor 

persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale”. 

Este necesar de scos în evidență aici și Recomandarea privind îmbunătăţirea recursurilor 

interne „Rec(2004)6”, adoptată la 12 mai 2004 de Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei. În această Recomandare, inter alia, s-a statuat că: 

“Art. 13 (al CEDO) garantează existenţa în dreptul intern a unui recurs care să 

garanteze drepturile şi libertăţile consacrate de Convenţie.  

Acest articol are drept efect necesitatea creării unui recurs intern care să analizeze 

fondul oricărei „plângeri credibile” întemeiate pe Convenţie şi să ofere remediul adecvat. 

Conţinutul acestei obligaţii variază în funcţie de natura plângerii reclamantului. Totuşi, 

remediul cerut trebuie să fie „efectiv” în drept ca şi în practică. 

Prezenta recomandare încurajează, prin urmare, statele membre să-şi examineze 

sistemele juridice în lumina jurisprudenţei Curţii şi să ia, în măsura în care este necesar, 

măsurile necesare şi adecvate pentru garantarea, prin intermediul legislaţiei sau al 

dezvoltărilor jurisprudenţiale, recursurilor efective impuse de art. 13. 

După ce o hotărâre a Curţii care relevă deficienţe structurale sau generale în dreptul 

sau practica statului („Hotărâre pilot”) a fost adoptată, iar un număr mare de cereri la 

Curte privitoare la aceeaşi problemă („cauze repetitive”) sunt pe rol sau susceptibile de a 

fi introduse la Curte, statul pârât trebuie să se asigure că potenţialii reclamanţi dispun de 



6 

 

un recurs efectiv care să le permită să se adreseze unei autorităţi naţionale competente, 

recurs care ar putea fi, în egală măsură, utilizat de reclamanţii actuali. Un astfel de recurs 

rapid şi eficient le-ar permite să obţină o reparaţie la nivel intern, în conformitate cu 

principiul subsidiarităţii sistemului Convenţiei. 

“În cea mai mare parte a statelor membre, există proceduri care oferă reparație pentru 

durata nerezonabilă a procedurilor, indiferent că sunt în curs sau sunt încheiate. O formă 

de reparație des practicată, în special în cauzele deja terminate, este compensația 

pecuniară. În unele cazuri, depășirea de către o autoritate publică a termenelor prescrise 

pentru luarea unei decizii face să opereze din oficiu prezumția unei decizii favorabile 

reclamantului. În altele, în materie penală, sancțiunea poate fi mai blândă pentru a 

compensa faptul că procedura penală a depășit un termen rezonabil.” 

Urmare a adoptării de către CtEDO a Hotărârii pilot pe cauza Olaru și alții v. Moldova, 

Ministerul Justiției al RM a venit cu proiectul Legii nr. 87. Faptul că Legea nr. 87 urma să 

fie un remediu intern cerut de CtEDO prin Hotărârea pilot s-a putut deduce chiar din Nota 

informativă la proiectul Legii nr. 87. Totuși, încă la acel moment s-a constatat că Guvernul 

hotărâse să meargă mai departe de cerințele impuse de CtEDO în cauza Olaru și alții c. 

Moldovei. Prin proiectul Legii nr. 87 s-a propus ca remediul compensator să fie folosit atât 

pentru încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor judecătorești, cât 

și pentru încălcarea dreptului la examinarea cauzei în termen rezonabil. Inițiativa a fost una 

reușită, deoarece anterior CtEDO se pronunțase pe o serie de spețe
4
, în care constatase 

violarea Articolului 13 al Convenției pentru lipsa unui remediu intern împotriva încălcării 

dreptului la durata rezonabilă a procesului.  

 

 

3. Analiza generală a Legii nr. 87 

 

Din denumirea Legii nr. 87 – „privind repararea de către stat a prejudiciului” – se 

poate deduce că remediul introdus prin această lege este un remediu compensator. Acest 

lucru presupune, în esenţă, că legea are scopul de a oferi un remediu pentru faptele de 

tergiversare care s-au produs deja (indiferent dacă procedurile sau finisat sau nu). 

Remediul compensator se distinge de remediul accelerator, care are drept scop să 

urgenteze procedurile pentru ca acestea să nu devină excesiv de îndelungate. 

La articolul 1 al Legii nr. 87 este definit scopul acesteia: „Scopul prezentei legi este 

crearea în Republica Moldova a unui remediu intern eficient de apărare a dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei și a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărârii judecătorești”. Astfel, constatăm că Legea nr. 87 se referă la două categorii de 

                                                 
4
 Cravcenco v. Moldova, Hotărârea din 15 ianuarie 2008, nr. 13012/12; Boboc v. Moldova, Hotărârea din 

04 noiembrie 2008, nr. 27581/04 și altele. 
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cazuri: a) judecarea în termen rezonabil a cauzei; b) executarea în termen rezonabil a 

hotărârii judecătoreşti. 

Articolul 2 descrie esenţa dreptului la repararea prejudiciului în baza Legii nr. 87: 

„Orice persoană fizică sau juridică ce consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea 

în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti poate adresa în instanţa de judecată o cerere de chemare în judecată privind 

constatarea unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin această 

încălcare”. Se stipulează că repararea prejudiciului se face de la bugetul de stat şi că statul 

este reprezentat în aceste cauze de către Ministerul Justiţiei. 

Articolul 3 se referă la chestiunile procesuale legate de competenţa instanţei de judecată 

şi termenul de adresare cu asemenea acţiuni. Având în vedere locul amplasării sediului 

Ministerului Justiţiei, instanţa competentă de a examina acţiunile depuse în baza Legii nr. 

87 este Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chişinău. Cererea de chemare în judecată se va 

examina de un alt judecător decât cel care a examinat (examinează) cauza în fond.  

Persoanele îndreptăţite pot să se adreseze cu acţiune privind încălcarea dreptului la 

examinarea cauzei în termen rezonabil, atât pe durata examinării cauzei în fond cât și în 

decurs de 6 luni de la adoptarea actului final al organului de urmărire penală sau al 

instanţei de judecată. Acţiunea privind încălcarea dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii judecătoreşti se depune în cadrul executării actului judecătoresc 

irevocabil sau în decurs de 6 luni de la încetarea procedurii de executare. Acţiunile depuse 

în baza Legii nr. 87 sunt scutite de la plata taxei de stat. 

Articolul 4 este dedicat probaţiunii judiciare. Pe seama Ministerului Justiţiei este pusă 

sarcina probaţiunii lipsei încălcării şi a lipsei suportării prejudiciului moral. Reclamantul 

are doar sarcina de a dovedi suportarea prejudiciului material şi a cheltuielilor de judecată. 

Astfel, observăm că Legea nr. 87 instituie prezumţia vinovăţiei statului. În fiecare caz 

autoritatea vizată prezintă Ministerului Justiţiei un raport motivat privind modul de 

respectare a termenului rezonabil.  

O prevedere importantă se conţine la alin. (4) al articolului 4 al Legii nr. 87, care spune 

că cererea de chemare în judecată depusă în baza acestei legi se va examina în decurs de 3 

luni de la depunere. Nu se specifică dacă acest termen este cerut pentru examinarea cauzei 

în prima instanţă sau în toate trei.  

Articolul 5 stabileşte regula că instanţa de judecată este obligată să acorde o satisfacţie 

echitabilă reclamantului în cazul în care constată încălcarea dreptului acestuia. Totuşi, ca 

excepţie, instanţa poate hotărî că simpla constatare a încălcării constituie o satisfacţie 

echitabilă. 
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Articolul 6 se referă la procedura de executare a hotărârii pronunţate în baza Legii nr. 

87. Instanţa va prezenta din oficiu titlul executoriu către Ministerul Justiţiei. Ulterior, în 

decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, Ministerul Justiţiei remite 

documentele către Ministerul Finanţelor pentru executare. 

Articolul 7 se referă la persoanele care la data adoptării legii aveau depuse cereri la 

CtEDO cu o pretinsă încălcare a drepturilor lor stabilite de Legea nr. 87. Acestor persoane 

li s-a oferit 6 luni de zile din data intrării în vigoare a Legii nr. 87 să depună acţiuni în baza 

acestei legi 

La 3 mai 2012 Legea nr. 87 a suferit unele modificări
5
. Scopul principal al acestor 

modificări a constat în transferarea competenţei de reprezentare a intereselor statului, în 

pricinile intentate în temeiul Legii nr. 87, de la Ministerul Finanţelor către Ministerul 

Justiţiei. Scopul secundar al modificării consta în concretizarea procedurii de executare a 

hotărârilor judecătoreşti emise pe marginea acestor cauze. 

În nota informativă
6
 a Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 87 se menţiona, inter alia, că:  „…cauzele care privesc 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 hotărârii judecătoreşti au un caracter 

complex. Acestea nu implică doar achitarea unei compensaţii din bugetul de stat, fapt ce 

justifică implicarea Ministerului Finanţelor în calitate de organ responsabil de 

reprezentarea statului pe aceste categorii, ci mai privesc şi valorificarea unui drept 

fundamental garantat de Constituţia Republicii Moldova şi Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale – fapt ce justifică stabilirea în 

calitate de organ responsabil de reprezentare şi a altor instituţii care asigură protecţia 

drepturilor omului.”  

 

 

4. Aprecierea Legii nr. 87 de către CtEDO 

 

La 24 ianuarie 2012, Curtea Europeană a adoptat o decizie pe marginea cazului Balan v. 

Moldova
7
. Reclamantul susţinea că noul remediu instituit prin Legea nr. 87 nu este unul 

eficient şi că, din acest motiv, nu este necesar de a fi epuizat înainte de a depune o cerere la 

CtEDO. Curtea a respins argumentul reclamantului, având în vedere că la momentul 

adoptării Deciziei încă nu exista o practică a instanţelor naţionale care i-ar fi permis să 

tragă concluzia că remediul nu funcţionează. Prin urmare, Curtea a dat statului un credit de 

                                                 
5
 Legea nr. 96 din 03.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Publicat : 06.07.2012 

în Monitorul Oficial Nr. 135-141 
6
http://justice.gov.md/public/files/file/Proiecte%20de%20acte%20normative%20remise%20spre%20coordon

are/Nota%20informativa2.doc  
7
 Cererea nr. 44746/08. 

http://justice.gov.md/public/files/file/Proiecte%20de%20acte%20normative%20remise%20spre%20coordonare/Nota%20informativa2.doc
http://justice.gov.md/public/files/file/Proiecte%20de%20acte%20normative%20remise%20spre%20coordonare/Nota%20informativa2.doc
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încredere, dar cu menţiunea că poziţia Curţii va putea fi revăzută în viitor în funcţie de 

capacitatea instanţelor naţionale de a crea un corp de jurisprudenţă în baza noii Legi nr. 87, 

care să fie consistent cu rigorile impuse de Convenţie
8
. 

 

 

5. Atitudinea judecătorilor față de Legea nr. 87 

 

Avocaţii litiganţi susţin că judecătorii au o atitudine negativă faţă de Legea nr. 87. 

Această atitudine este alimentată de mai multe împrejurări, atât de ordin obiectiv, cât şi 

subiectiv. Trebuie de remarcat că acest lucru era previzibil. La etapa discutării proiectului 

Legii nr. 87 în cadrul grupului de lucru, reprezentanţii corpului judecătoresc s-au expus 

critic vizavi de legea care urma să fie adoptată. Magistrați de la Curtea Supremă de Justiţie 

susţineau că însăşi conceptul Legii nr. 87 este greşit. În opinia lor, un judecător nu ar trebui 

să dispună de dreptul de a analiza modul de respectare a prevederilor procesuale privind 

examinarea cauzei într-un termen rezonabil de către un coleg al său din aceeaşi instanţă. 

Cu atât mai mult, se susţinea că un judecător din prima instanţă nu ar trebui să aibă dreptul 

să verifice acţiunile unui judecător de la instanţa de apel sau instanţa de recurs. 

Într-adevăr, deseori în practică judecătorii sunt înclinați să acorde compensaţia minimă 

sau, dacă există cea mai mică posibilitate, să nu constate încălcarea, pe motiv că în speţă 

sunt vizaţi colegii lor.  

O atitudine negativă faţă de Legea nr. 87 se manifestă în special în rândul judecătorilor 

Judecătoriei sect. Buiucani, mun. Chișinău. Situația respectivă se explică prin faptul că, în 

virtutea considerentelor de ordin procesual, această instanță are competenţa exclusivă de 

examinare a acțiunilor formulate în baza Legii nr. 87. O asemenea atitudine în rândul 

judecătorilor din instanţa de fond numită se datorează în principal faptului că examinarea 

acţiunilor în baza Legii nr. 87 le sporeşte şi mai mult sarcina de lucru.  

 

 

6. Atitudinea justiţiabililor faţă de Legea nr. 87  

 

Adoptarea Legii nr. 87, care a introdus un remediu compensator la nivel naţional, prin 

sine, nu a avut cum să supere justiţiabilii. Nemulţumite de adoptarea Legii nr. 87 au fost 

acele persoane care aveau înregistrate pe rolul Curţii Europene cereri care vizau 

„tergiversarea” şi „neexecutare”. Or, după intrarea în vigoare a Legii nr. 87, toate acele 

cereri au fost radiate de pe rolul CtEDO, indiferent dacă fusese înregistrate cu unu, doi sau 

trei ani anterior adoptării remediului compensator la nivel naţional.  

În practică, justiţiabilii sunt mulţumiţi de faptul că acţiunile introduse în baza Legii nr. 

87 nu sunt impuse cu taxa de stat. Acest aspect are şi un efect negativ pentru funcţionarea 

                                                 
8
 http://www.csj.md/news.php?menu_id=460&lang=5. 

http://www.csj.md/news.php?menu_id=460〈=5
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sistemului judecătoresc în general. Este vorba că scutirea de plata taxei de stat generează 

multe cazuri de adresări abuzive cu cerere de chemare în judecată, fapt ce duce, nemijlocit 

la creșterea sarcinii de lucru a instanțelor de judecată. 

Aproape în fiecare caz justiţiabilii rămân nesatisfăcuți de mărimea compensaţiei ce li se 

acordă. Nemulţumirea se remarcă în cazurile când compensaţia este mică, dar şi în cazurile 

în care este una rezonabilă. Acest lucru se datorează, în principal, percepţiei greşite a 

justițiabililor asupra mărimii compensaţiilor pe care le-ar putea acorda CtEDO pe aceste 

cazuri. Majoritatea consideră că CtEDO le-ar fi putut acorda o compensaţie cu mult mai 

mare decât cea care le-o acordă instanţele naţionale. Totuşi, chiar dacă și aşteptările 

justiţiabililor sunt mari, trebuie de remarcat că, deseori nemulţumirea lor faţă de mărimea 

mică a compensaţiilor ce li se acordă de către instanţele naţionale este justificată.    

 

 

7. Eficienţa practică a Legii nr. 87 

 

i) sub aspectul termenului de examinare: 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 87: „... (4) cererea de chemare în judecată se examinează 

de instanţa de judecată sesizată în cel mult 3 luni de la depunerea sa”. Textul de lege nu 

este suficient de precis, deoarece nu se specifică dacă termenul de 3 luni se referă la 

perioada de aflare a cauzei în prima instanță sau în toate cele trei instanțe. Totuși, acest 

aspect nu este de mare importanță, deoarece, așa cum reiese din Hotărârea CtEDO pe 

cauza Gagliano Giorgi v. Italia, la evaluarea eficienței remediului sub aspectul termenului 

de examinare, se ia în considerație întreg termenul de aflare a cauzei pe rol. 

În mediu, o cerere depusă în baza Legii nr. 87 se află pe rol 11 luni. Executarea 

hotărârii prin plata compensațiilor către reclamant se produce în 6 – 8 luni. Respectiv, 

persoana care se adresează cu acțiune în instanță, în baza Legii nr. 87, va parcurge 17 – 19 

luni de la momentul sesizării instanței până la data când va primi efectiv compensația 

bănească. Datele respective sunt calculate în baza jurisprudenței naționale indicată în 

Anexa 1 și Anexa 2. Este necesar de remarcat că această jurisprudență s-a format în 

preponderent în perioada când cererile privind tergiversarea examinării cauzei, depuse în 

baza Legii nr. 87, se examinau în două grade de jurisdicție. Astăzi aceste cereri se 

examinează în trei grade de jurisdicție, ceea ce ne face să credem că în viitor durata de 

examinare a acțiunilor depuse în baza Legii nr. 87 va fi mai mare.  

Studiind practica examinării cererilor depuse în baza Legii nr. 87 constatăm unele 

obstacole, care îngreunează procesul de examinare a cererilor depuse în baza acestei legi și 

îi afectează eficiența. Prima și principala problemă constă în supraîncărcarea instanțelor de 

judecată. În ultima perioadă se atestă o creștere a gradului de procesivitate în rândul 
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cetățenilor Republicii Moldova. Această creștere a cerinței față de justiție nu este însoțită 

de o creștere a numărului de judecători. Respectiv, sporirea sarcinii de lucru a judecătorilor 

duce la supraîncărcarea agendei lor și imposibilitatea de a examina în termeni restrânși 

cererile depuse în baza Legii nr. 87. Trebuie de menționat că nu doar Legea nr. 87 cere 

judecătorului examinarea prioritară și mai rapidă a cauzei. Există o mulțime de alte 

prevederi legale care impun judecătorului termeni restrânși, uneori fixați, de examinare a 

cauzelor.  

Examinarea cererilor depuse în baza Legii nr. 87 este tărăgănată și de faptul că legea 

oferă posibilitatea utilizării celor trei grade de jurisdicție. Nu vedem nici o problemă ca 

sesizările depuse în baza Legii nr. 87 să fie examinate doar în fond și recurs. Or, așa cum s-

a dovedit în practică, judecătorii nu găsesc aceste categorii de cauze ca fiind unele dificile. 

De altfel, la faza inițială de implementare a Legii nr. 87 cererile privind tergiversarea 

examinării cauzei se depuneau în prima instanță la Curtea de Apel. Ulterior, după 

modificarea procedurii civile prin Legea nr. 155, în vigoare din 01 decembrie 2012, 

instanța de apel și-a pierdut competența de examinare a acestor cauze în fond în favoarea 

judecătoriei. În consecință, s-a diminuat eficiența remediului introdus de Legea nr. 87, care 

prin definiție trebuie să fie unul prompt. Considerăm că la acest aspect legiuitorul trebuie 

să revină, pentru a găsi soluțiile legislative care să adapteze procedura civilă la necesitățile 

de celeritate impuse de Legea nr. 87. 

O altă cauză a îngreunării procesului de examinare a cererilor depuse în baza Legii nr. 

87 rezidă în incapacitatea de conlucrare a autorităților menite să contribuie la examinarea 

acestor categorii de cauze. Potrivit art. 4 al Legii nr. 87, Ministerul Justiției urmează să 

primească de la autoritățile care au avut tangență cu cauza (instanța de judecată, organul de 

urmărire penală, executorul judecătoresc, administrația publică locală etc.) un raport 

motivat cu privire la modul de respectare a termenului rezonabil și, după caz, dosarul sau o 

copie de pe dosar. În practică, deseori ședințele de judecată se amână la solicitarea 

reprezentantului Ministerului Justiției, care invocă imposibilitatea de a se pregăti de 

examinarea pricinii, din cauza neprezentării raportului de către autoritatea sesizată.  

 

ii) sub aspectul mărimii compensaţiilor acordate: 

Potrivit art. 2 al Legii nr. 87: „(1) Orice persoană fizică sau juridică ce consideră că i-a 

fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în 

termen rezonabil a hotărârii judecătorești poate adresa în instanța de judecată o cerere de 

chemare în judecată privind… repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare  ... 

(6) mărimea reparaţiei prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în 

termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti se stabileşte de instanţa de judecată în fiecare caz în parte, în funcţie de 



12 

 

circumstanţele cauzei în cadrul căreia a fost comisă încălcarea, precum şi de pretenţiile 

invocate de reclamant, de complexitatea cauzei, de comportamentul reclamantului, de 

conduita organului de urmărire penală, a instanţei de judecată şi a autorităţilor relevante, 

de durata încălcării şi de importanţa procesului pentru reclamant”. 

Din start este de menționat că, în baza Legii nr. 87, la fel ca și în celelalte proceduri 

obișnuite, reclamantul are dreptul la compensarea prejudiciului moral, repararea 

prejudiciului material și restituirea cheltuielilor de judecată. În practică, atunci când 

instanța constată încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a 

dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, acordă prejudiciul 

material. Aici nu sunt probleme de esență. Situația este diferită în ceea ce ține de mărimea 

compensațiilor morale. La acest capitol nu există o practică judecătorească certă și 

uniformă. 

Prin Recomandarea nr. 6 privind satisfacția echitabilă, Curtea Supremă de Justiție 

îndeamnă instanțele naționale să țină cont de jurisprudența CtEDO în cazurile de 

neexecutare, potrivit căreia mărimea compensației morale este de aproximativ 600 Euro 

pentru 12 luni de întârziere și câte 300 Euro pentru fiecare perioadă următoare de 6 luni de 

întârziere. S-a atras atenția că, chiar dacă perioadele mai scurte de un an, în mod normal, 

nu conduc la constatarea unei violări, la calcularea daunei morale se ia în considerație 

întreaga perioadă, inclusiv acel prim an de neexecutare. 

În materia duratei nerezonabile a procedurilor judiciare, sumele acordate cu titlu de 

prejudiciu moral variază între 1000 Euro și 2500 Euro, pentru 5 sau 10 ani. Cea mai mică 

sumă s-a acordat în speța Deservire SRL v. Moldova, 600 Euro, pentru 6 ani și cea mai 

mare în Cravcenco v. Moldova, 3000 Euro, pentru 10 ani de examinare a unui litigiu de 

muncă. 

În Anexa 1 este indicată mărimea compensațiilor morale acordate de către instanțele 

naționale pentru sesizările privind încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a 

cauzei. În Anexa 4 sunt expuse datele privind coraportul dintre termenul tergiversării 

cauzei și mărimea compensației acordate. O examinare prima facie a acestor date indică 

asupra caracterului lor neuniform. În anumite cauze, unde se pare că reclamantul a avut un 

interes sporit pentru promptitudine, iar durata tergiversării a fost destul de mare, instanța 

acordă o sumă derizorie. Și invers, în unele cazuri instanțele oferă unele compensații care 

depășesc cuantumul celor care în mod obișnuit le acordă. De exemplu, suma maximă 

acordată de către instanțe cu titlu de compensație morală – 30 000 lei, este acordată într-un 

caz când durata tergiversării a constituit 10 ani (SA „Albina-Construcție” v. Ministerul 

Finanțelor) și în alt caz, când a constituit 2 ani și 6 luni (Dobrovenco v. Ministerul 

Finanțelor). Într-o altă speță, unde examinarea cauzei a durat 16 ani, instanțele au acordat 
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o compensație de doar 15 000 lei (Arnaut v. Ministerul Finanțelor). În mediu, 

compensațiile morale acordate de instanțele naționale pentru încălcarea dreptului la 

judecarea cauzei în termen rezonabil variază între 30 % - 40 % din suma care ar putea fi 

acordată de CtEDO.   

În Anexa 2 este indicată mărimea compensațiilor morale acordate de către instanțele 

naționale pentru sesizările privind încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărârii judecătorești. În Anexa 5 sunt expuse datele privind coraportul dintre termenul 

tergiversării executării hotărârii și mărimea compensației acordate. Caracterul neuniform al 

mărimii compensațiilor acordate în acest caz este și mai pronunțat. De exemplu, pentru 

perioada de neexecutare a hotărârii judecătorești într-un litigiu de muncă de 5 luni, 

instanțele au acordat 13 758 lei (Jaloba v. Ministerul Finanțelor). Într-un alt caz, pentru 

o perioadă de neexecutare a unei hotărâri judecătorești într-un litigiu de muncă de 3 ani și 4 

luni, instanțele au acordat 3 000 lei (Belan v. Ministerul Finanțelor). Dat fiind numărul 

nesemnificativ al hotărârilor judecătorești pronunțate pe marginea acestor categorii de 

cazuri, cât și diferențele greu de înțeles a mărimii compensațiilor, la moment este imposibil 

de făcut o statistică la acest capitol. 

 

iii) sub aspectul termenului de executare a hotărârilor: 

Potrivit procedurii stabilite de Legea nr. 87, hotărârea judecătorească se execută după 

ce devine irevocabilă. Instanța de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre 

executare Ministerului Justiției și informează reclamantul despre acest fapt. În decurs de 10 

zile din data prezentării titlului executoriu, Ministerul Justiției primește de la reclamant 

(creditor) datele bancare și le remite împreună cu titlul către Ministerul Finanțelor. Legea 

87 prevede expres că titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanțelor, în 

conformitate cu procedura și termenele stabilite prin Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 

privind sistemul bugetar și procesul bugetar. Din conținutul art. 36¹ al Legii nr. 847-XIII 

reiese că executarea urmează să se producă în decurs de 6 luni. 

În practică, sunt rare cazurile când instanța remite titlul executoriu din oficiu. De 

regulă, titlul este remis către Ministerul Justiției doar după solicitarea reclamantului. 

Termenul de 6 luni nu se respectă de fiecare dată. De exemplu, Decizia CSJ din 11 

aprilie 2012, pronunțată pe cauza Struc v. Ministerul Finanțelor, s-a executat abia la 07 

decembrie 2012, adică peste aproape 8 luni. Decizia CSJ din 24 ianuarie 2013, pronunțată 

pe cauza Speianu v. Ministerul Finanțelor, nu s-a executat până în prezent, după 

scurgerea a aproape 6 luni. Situația este similară și în cazul Dermenji v. Ministerul 

Finanțelor, Decizia CSJ din 21 noiembrie 2012 nefiind executată până în prezent. Cu toate 

că reclamantul (creditorul) s-a adresat cu cerere la instanța de judecată, la Ministerul 
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Justiției și la Ministerul Finanțelor, decizia rămâne neexecutată pentru o perioadă de 

aproape 8 luni. 

 

iv) Sub aspectul funcționării instituției regresului: 

Articolul 2 al Legii nr. 87 prevede: „… (5) După repararea prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, statul are drept de regres față de 

persoana vinovată”. 

Norma respectivă are un caracter general. Pentru aplicarea practică a acesteia este 

necesar de reglementat mecanismul de implementare (situațiile care servesc temei de 

adresare, autoritatea care decide înaintarea acțiunii, termenul de prescripție etc.). La 

moment nu există informații privind intentarea de către stat a acțiunilor în regres în baza 

Legii nr. 87. Acest aspect al problemei va fi monitorizat în continuare și va fi expus într-un 

alt raport. 

 

8. Remedii compensatoare în alte state membre ale Consiliului Europei și 

aprecierea eficienței acestora de către CtEDO  
 

În general vorbind, majoritatea statelor membre a Consiliului Europei dispun de remedii 

naționale pentru încălcarea dreptului la examinarea cauzei într-un termen rezonabil. Scopul 

concret și modalitățile procedurale specifice de realizare a remediilor respective diferă de 

la un stat la altul. Multe dintre aceste remedii au apărut urmare a adoptării de către CtEDO, 

la 26 octombrie 2000, a Hotărârii pe cauza Kudla v. Polonia.
9
 Astfel, prin acea hotărâre, 

pentru prima dată Curtea de la Stasbourg a recunoscut în mod ferm dreptul persoanelor de 

a beneficia de o cale internă de atac în materia duratei rezonabile a procedurilor. Totodată, 

CtEDO a atras atenția statelor semnatare asupra obligației corelative ce le revine, de a 

efectua toate demersurile necesare în vederea creării în sistemele juridice naționale a unor 

căi procedurale, concrete și efective, pe care justițiabilii să le poată utiliza în acest sens. 

Germania. Persoanele care se consideră a fi victimele încălcării dreptului la 

soluționarea cauzei într-un termen rezonabil au dreptul să se adreseze cu o plângere în fața 

Curții Constituționale Federale. Instanța dispune de dreptul de a indica instanței de fond să 

soluționeze cu celeritate litigiul, dar nu este competentă să acorde despăgubiri. 

Polonia. Persoanele nemulțumite de durata excesivă a procesului, pot să se adreseze 

instanței superioare celei care judecă fondul. Instanța sesizată are competența de a da 

indicații concrete în vederea accelerării procedurii. Totodată, este prevăzută posibilitatea ca 

instanța superioară să acorde persoanelor respective despăgubiri pentru prejudiciului 

suferit, cuantumul cărora este însă plafonat. 

                                                 
9
 Nr. 30210/96.  
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Croația. În legea cu privire la Curtea Constituțională este prevăzută posibilitatea 

oricărei persoane ca în timpul soluționării unui litigiu să sesizeze instanța constituțională 

cu privire la durata excesivă a procedurii la care este parte și să obțină din partea acesteia 

atât repararea prejudiciului suferit, cât și stabilirea unui termen limită până la care instanța 

de fond trebuie să se pronunțe asupra soluției din respectiva cauză. CtEDO a verificat de 

mai multe ori legislația croată sub acest aspect, apreciind-o ca fiind un remediu eficient 

împotriva încălcărilor aduse drepturilor garantate de Articolul 6 § 1 al Convenției.  

Italia. Legea din 24 martie 2001, cunoscută sub numele de Legea Pinto (după inițiatorul 

său, senatorul Michele PINTO), prin care s-a revizuit Constituția, a recunoscut dreptul 

oricărei persoane care pretinde a fi victima Articolului 6 § 1 al Convenției, în ceea ce 

privește desfășurarea procedurii în termen rezonabil, de a sesiza curtea de apel în raza 

teritorială din care face parte instanța în fața căreia se află cauza. Sesizarea se poate face în 

timpul desfășurării procedurii, fie într-un termen de 6 luni de la data încheierii sale. 

Instanța sesizată urmează să examineze cererea într-un termen de maxim 4 luni. 

Inițial, prin Decizia din 06 septembrie 2001, pronunțată pe cauza Brusco v. Italia, 

CtEDO constatase că Legea Pinto este un remediu eficient și accesibil
10

.  

Ulterior, la 29 iulie 2004, CtEDO a pronunțat Hotărârea pe cauza Scordino v. Italia, 

prin care a constatat încălcarea Articolului 6 § 1 al Convenției pe motiv că compensațiile 

acordate de către instanțele naționale în baza Legii Pinto nu erau adecvate
11

. Este necesar 

de remarcat că durata tergiversării în cauza Scordino a fost de opt ani jumătate, iar 

instanțele italiene acordase reclamantului 2450 Euro cu titlu de compensație morală, 

refuzând compensarea cheltuielilor de judecată.  

Urmare a Hotărârii CtEDO pe cauza Scordino c. Italiei, Curtea de Casație Italiană și-a 

modificat practica, în sensul corelării jurisprudenței sale în materia acordării de daune cu 

aceea a CtEDO. Totuși, acest fapt nu a împiedicat Curtea de la Strasbourg să verifice 

ulterior eficiența practică a Legii Pinto. Astfel, la 06 martie 2012, CtEDO pronunță 

Hotărârea Gagliano Giorgi v. Italia
12

, prin care constată violarea Articolului 6 § 1 al 

Convenției pe motivul duratei excesive a procedurii „Pinto”. Durata procedurii în baza 

Legii Pinto a fost de cinci ani și o lună pentru două grade de jurisdicție. Este important de 

remarcat o concluzie importantă pe care o face CtEDO în speța Gagliano Giorgi. Astfel, 

după o analiză a Legii Pinto și a jurisprudenței italiene de punere în aplicare a acestei legi, 

Curtea conchide: „În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că, în vederea îndeplinirii 

cerințelor de „termen rezonabil” în sensul Articolului 6 § 1 al Convenției, durata 

procedurii „Pinto” în fața curții de apel competente și Curții de Casație, inclusiv faza de 

                                                 
10

 Nr/ 69789/01. 
11

 Nr. 36813/97. 
12

 Nr. 23563/07. 
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executare a deciziei, nu ar trebui, în principiu și în lipsa unor circumstanțe excepționale, 

să depășească doi ani și șase luni”.
13

  

Exemplul Italiei dovedește că consacrarea pe cale legislativă a dreptului justițiabililor de 

a se plânge de durata excesivă a procedurilor judiciare nu este suficientă pentru a impune 

concluzia conformității cu Articolul 13 al Convenției. Pe de altă parte, trebuie de remarcat 

că nici lipsa unei legislații speciale în materie, în sensul de lege scrisă, emisă de Parlament, 

nu exclude posibilitatea existenței unui remediu juridic efectiv în dreptul național.  

În acest caz merită menționat cazul Portugaliei, care, începând cu 1989 a cunoscut o 

jurisprudență constantă, în sensul admiterii unor acțiuni în răspundere civilă delictuală, 

întemeiate pe depășirea duratei rezonabile a unor proceduri. Cu toate că remediul în cauză 

nu permite accelerarea procedurilor, ci doar obținerea unei satisfacții materiale, CtEDO a 

apreciat că dreptul intern portughez cunoaște un remediu cu un grad de certitudine 

suficient pentru a putea constitui un recurs efectiv în sensul Articolului 13 al Convenției. 

 

 

9. Concluzii și Recomandări 

 

Examinarea cauzei în termen rezonabil și executarea promptă a hotărârilor judecătorești 

constituie garanții esențiale ale unui proces echitabil. De la ratificarea Convenției Europene 

a Drepturilor Omului, CtEDO ne-a arătat că cea mai serioasă problemă cu care se 

confrunta justiția națională era anume „neexecutarea”, mai puțin „tergiversarea”. Pe motiv 

că Guvernul Republicii Moldova nu întreprindea nimic pentru a îmbunătăți situația la 

capitolul „neexecutarea” hotărârilor judecătorești, la 28 iulie 2008 CtEDO a adoptat 

Hotărârea pilot Olaru și alții v. Moldova prin care, în mod indirect, a obligat autoritățile 

să introducă un remediu la nivel național. Respectiv, constatăm că adoptarea Legii nr. 87 

nu a venit urmare a conștientizării de către autorități a necesității unui asemenea remediu, 

ci urmare a impunerii din partea CtEDO. 

La doar opt luni de la adoptarea Legii nr. 87, CtEDO s-a expus pe marginea acesteia. În 

Hotărârea Balan v. Moldova, pronunțată la 24 ianuarie 2012, CtEDO a conchis că Legea 

nr. 87 este un remediu intern care urmează a fi epuizat și că, atâta timp cât nu există o 

practică judecătorească a instanțelor naționale, ea nu poate să stabilească dacă remediul 

funcționează sau nu.   

Adoptarea Legii nr. 87 a fost primită cu entuziasm de către justițiabili. Introducerea 

acestui remediu a însemnat, în primul rând, posibilitatea de a obține mai rapid o 

compensație. Or, CtEDO oferea această compensație peste 4 – 5 ani de la sesizare. 

Judecătorii care au fost investiți cu competența de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 

                                                 
13

 Gagliano Giorgi c. Italiei, Hotărârea din 06 martie 2012, nr. 23563/07, § 73. 
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87, chiar dacă au avut o reacție mai puțin pozitivă, nu au negat importanța și necesitatea 

unui asemenea remediu.  

În doi ani de la adoptarea Legii nr. 87, constatăm că justițiabilii recurg relativ rar la 

acest remediu. Un exemplu elocvent în acest sens poate fi dedus din compararea numărului 

de cereri pe rolul CtEDO la data adoptării Hotărârii Olaru. Astfel, la 28 iulie 2009 – data 

adoptării Hotărârii pe cauza Olaru, pe rolul CtEDO erau aproximativ 350 de cereri. Toate 

acestea se refereau la „neexecutare”. La moment, pe pagina web a Curții Supreme de 

Justiție, au fost găsite doar 18 decizii
14

 pronunțate pe marginea cererilor de „neexecutare” 

(Anexa 2). Un motiv al situației date este și faptul că mulți justițiabili, și chiar avocați 

litiganți, nu cunosc despre Legea nr. 87. 

Datele din Anexa 1 și Anexa 2 arată că, la moment, nu avem o practică judecătorească 

uniformă de aplicare a Legii nr. 87. Mărimea compensațiilor morale acordate de instanțele 

naționale variază în mod inexplicabil de la un caz la altul. S-au constatat cazuri în care 

pentru perioade îndelungate de tergiversare s-au acordat compensații morale mici și invers, 

pentru perioade scurte, compensații mari. 

S-au stabilit o serie de obstacole, care împiedică la aplicarea eficientă a Legii nr. 87. 

Respectiv, pentru înlăturarea acestor obstacole, în vederea sporirii eficienței Legii nr. 87, 

venim cu următoarele recomandări către autoritățile competente: 

1) Legea nr. 87 să fie completată cu prevederi care să detalieze mecanismul de 

funcționare a instituției regresului iar Guvernul să pună în aplicare instituția 

regresului; 

2) Să fie alocate resurse financiare și umane instanțelor judecătorești, care să fie 

direcționate la executarea corespunzătoare și în termen a obligației de prezentare a 

raportului, așa cum impune articolul 4 alin. (2) al Legii nr. 87; 

3) Să fie atrasă atenția Ministerului Finanțelor asupra necesității executării în termen a 

hotărârilor adoptate în baza Legii nr. 87; 

4) Instanțele de judecată investite cu competența examinării sesizărilor în baza Legii 

nr. 87 să analizeze suplimentar practica relevantă a CtEDO și să ofere compensații 

echivalente ca mărime cu cele acordate de CtEDO; 

5) Să se analizeze posibilitatea de modificare a legislației procesual-civile, în vederea 

excluderii unui grad de jurisdicție pentru cererile depuse în baza Legii nr. 87; 

6) Să fie întreprinse acțiuni de promovare și popularizare a remediului introdus prin 

Legea nr. 87. 
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 De remarcat că CSJ a fost investită cu examinarea recursurilor asupra cauzelor privind „neexecutarea” 

după 01 decembrie 2012. 
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Anexa 1 

Dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei  

 

Nr Denumirea cauzei: Numărul 

dosarului: 

Obiectul litigiului de 

bază: 

Durata 

tergiversării: 

 

Termenul 

examinării 

în prima 

instanţă: 

Termenul 

general al 

examinării 

acţiunii depuse în 

baza Legii nr. 87: 

Compensaţia 

morală 

acordată: 

1 GHIREA Ion vs. Ministerul 

Finanţelor 

2ra-536-13 Cauză penală 5 ani 4 luni şi 27 

zile 

1 an, o lună şi 10 

zile 

nu a acordat 

2 SPEIANU Ştefan  vs. 
Ministerul Finanţelor  

2ra- 545/13 Acţiune civilă 
(litigiu de muncă) 

5 ani 
 

8 luni şi 29 
zile 

1 an, o lună şi 3 
zile 

2500 lei 
 

3 TEAPCHIN Liudmila  vs. 
Ministerul Finanţelor 

2r-463-12 Acţiune civilă 
(litigiu locativ) 

7 ani 3 luni 6 luni 3000 lei 

4 STRUC Oleg  vs. Ministerul 
Finanţelor  

2r-278/12 Cauză penală 4 ani 2 luni și 4 
zile 

4 luni 5000 lei 

5 CUPCEA Claudia  vs. 

Ministerul Finanţelor  

 2ra-551/13 Acţiune civilă 

(litigiu de muncă) 

8 luni 2 luni şi 23 

zile 

7 luni 1000 lei 

6 Cooperativa ,,POLIVTOR”  
vs. Ministerul Finanţelor 

2ra-729/13 Acţiune civilă în cauză 
penală 

4 ani 1 lună şi 20 
zile 

1 an, o lună 3000 lei 

7 GÎRJEV Anatol  vs. 
Ministerul Finanţelor  

2r-387/12 Acţiune civilă în cauză 
penală 

6 ani 6 luni 4 luni şi o zi 4 luni nu a acordat 

8 STERPU Gheorghe vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-530/12 Acţiune civilă 

(litigiu locativ) 

10 ani 4 luni şi o zi 10 luni 27 387 lei 

9 DOBROVENCO Eudochia 

şi alţii vs. Ministerul 

Finanţelor 

2r-412/12 Acţiune civilă 

(recunoaşterea calităţii 

de fondator) 

2 ani şi 6 luni 3 luni şi 9 

zile 

9 luni 30 000 lei 

10 MOSCOVCIUC Serghei şi 

BABANUŢA Mariana vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-

772/2012 

Acţiune civilă în cauză 

penală 

6 ani 5 luni şi 19 

zile 

10 luni 20 000 lei 

11 FORTUNĂ Oxana vs. 
Ministerul Finanţelor 

2r-719/12 Acţiune civilă 
(Încasarea datoriei) 

7 ani 6 luni şi o zi 10 luni nu a acordat 

12 GOLOVAŞIN Anatolie vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-868/12 Acţiune civilă 2 ani 6 luni 1 an 5000 lei 

13 BÎRNAZ Grigore vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-378/12 Acţiune civilă 

(apărarea proprietăţii) 

8 ani 2 luni şi 21 

zile 

7 luni 6000 lei 

14 DANILIUC Nicolae vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-571/12 Acţiune civilă 

(litigiu locativ) 

3 ani 3 luni şi 23 

zile 

6 luni 5000 lei 

15 SRL ,,TANTAL-GRUP” vs. 

M.F. 

2r-701/12 Contencios 

administrativ 

4 ani 6 luni şi 22 

zile 

7 luni 10 000 lei 

16 ÎI ,,MUNCITORUL 

GROSU” vs. M.F. 

2r-606/12 Acţiune civilă 

(încasarea sumei) 

6 ani 4 luni şi 11 

zile 

9 luni 15 000 lei 

17 AVRAAM Natalia  vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-547/13 Acţiune civilă 

(litigiu locativ) 

2 ani şi 4 luni 4 luni şi 18 

zile 

10 luni nu a acordat 

18 DIACOV Alexandru vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-720/12 Acţiune civilă 

(litigiu de muncă) 

5 ani 6 luni şi 6 

zile 

9 luni nu a acordat 

19 CIMPOIEŞ vs. Ministerul 

Finanţelor 

2r-614/12 Acţiune 

contravenţională 

7 ani 4 luni şi 6 

zile 

8 luni 5000 lei 

20 CIUBUC Ion vs. Ministerul 

Finanţelor 

2r-735/12 Acţiune civilă 

(revendicarea bun) 

5 ani 4 luni și 26 

zile 

9 luni nu a acordat 

21 SA ,,Albina- Construcţie”  
vs. Ministerul Finanţelor 

2r-354/12 Acţiune civilă 
(încasarea sumei ) 

10 ani - 6 luni 30 000 lei 

22 MELNIC Vera  vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-990/12 Contencios 

administrativ 

3 ani, 5 luni şi 

13 zile 

5 luni şi 11 

zile 

1 an şi 3 luni 3000 lei 

23 PLUCCI Ivan  vs. Ministerul 
Finanţelor 

2r- 448/12 Acţiune civilă 
(partajarea bunului) 

4 ani şi 10 
luni 

3 luni şi 14 
zile 

7 luni 10 000 lei 

24 ARSEN Nicolae vs. 
Ministerul Finanţelor  

2r-702/12 

 
Acţiune civilă 

(litigiu de muncă) 
4 ani 6 luni şi 23 

zile 
9 luni 4000 lei 

25 LIPCAN Ioan vs. Ministerul 

Finanţelor 

2r-657/12 

 

Acţiune civilă 

(restituirea  propriet.) 

4 ani 6 luni şi 2 

zile 

9 luni 5000 lei 

26 GAIDĂU Vladimir vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-613/12 Contencios 

administrativ 

4 ani şi 11 

zile 

3 luni şi 14 

zile 

6 luni 20000 lei 

27 SOLOVIOV Anatolii  vs. 
Ministerul Finanţelor 

2r-807/12 Acţiune civilă 
(repararea prejudiciu.) 

- 1 lună şi 4 
zile 

5 luni 3000 lei 

28 JURCOV Anatolie vs. 
Ministerul Finanţelor 

2ra-558/13 Acţiune civilă 
(repararea prejudiciu.) 

- 3 luni şi 4 
zile 

6 luni 2000 lei 

29 ANTOLOVSCHI Pavel vs. 
Ministerul Finanţelor 

2ra-541/13 Acţiune civilă 
(repararea prejudiciu.) 

6 ani - 9 luni 6000 lei 

30 ARNAUT Lidia vs. 

Ministerul Finanţelor 

2r-818/12 Acţiune civilă 

(încasarea sumei) 

16 ani 5 luni 23 

zile 

11 luni 15 000 lei 
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Anexa 2 

Dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Denumirea cauzei: Numărul 

dosarului: 

Obiectul executării: Durata 

neexecutării: 

 

Termenul 

examinării 

în prima 

instanță: 

Termenul 

general al 

examinării 

acţiunii depuse în 

baza Legii nr. 87 

Compensaţia 

morală 

acordată: 

1 RACU Andrei vs. Ministerul 

Finanţelor 

2ra-

2010/13 

 Încasarea sumei 5 ani 6 luni 1 an 5 luni 3 000 lei 

2 POPA Nicolae vs. Ministerul 
Finanţelor şi Ministerul 

Justiţiei 

2ra-
2199/13 

 Evacuarea din 
apartament 

1 an 6 luni 
 

7 luni 
 

1 an 8 luni 3 000 lei 
 

3 CIOBAN Vladimir vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

2016/13 

 Restabilirea la muncă 7 luni 7 luni 1 an 3 luni 10 000 lei 

4 BELAN Maria vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

2031/13 

 Încasarea salariului 3 ani 4 luni 2 luni 1 an 3 luni 3 000 lei 

5 GAVRICIUC Anastasia vs. 
Ministerul Finanţelor 

2ra-
1630/13 

 Încasarea salariului 5 ani 5 luni 3 luni 9 zile 1 an 3 luni nu a acordat 

6 PANFIL Roman vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

1475/13 

 încasarea sumei 10 ani 8 luni 8 luni 1 an 6 luni 15 000 lei 

7 RARU Ion vs. Ministerul 

Finanţelor 

2ra-

1122/13 

 Încasarea 

compensației pentru 
vătămarea sănătății 

7 ani 6 luni 1 an 4 luni 15 000 lei 

8 FURCULIŢĂ Elena şi alţii 

vs. Ministerul Finanţelor  

2r-87/13 Încasarea sumei 

 

12 ani 7 luni 1 an 2 luni 20 000 lei 

9 GONCEARUC Ion vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

1641/13 

Acordarea spațiului 

locativ, judecător 

3 ani 4 luni  3 luni 8 zile 11 luni 24 902 lei 

10 CERNEI Anatolie vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

1527/13 

încasarea sumei 5 ani 4 luni 1 an 4 luni 5 000 lei 

11 OLARU Ion vs. Ministerul 
Finanţelor 

2ra-
1719/13 

Acordarea spațiului 
locativ, angajat MAI 

3 ani 3 luni 13 
zile 

10 luni 10 000 lei 

12 MUZICA Ion vs. Ministerul 

Finanţelor 

2ra-

1754/13 

Încasarea compensații 

pentru averea 

expropriată   

2 ani 3 luni 11 

zile 

8 luni 3 000 lei 

13 JALOBA Valeriu vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

1476/13 

Restabilirea la muncă 5 luni 3 luni 9 zile 1 an 2 luni 13 758 lei 

14 COVAL Iulia vs. Ministerul 

Finanţelor 

2r-552/12 Încasarea salariului 2 ani 4 luni 7 luni 5 000 lei 

15 NICOLĂESCU Andrei vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

2346/13 

Acordarea spațiului 

locativ, angajat MAI 

3 ani 3 luni 15 

zile 

11 luni 450 Euro 

16 TCACI Petru vs. Ministerul 

Finanţelor 

2ra-

2330/13 

Atribuirea spațiului 

locativ, persoană 
intern deplasată 

2 ani 4 luni 10 luni 1 200 Euro 

17 S.C. „Ruchim” S.R.L. vs. 

Ministerul Finanţelor 

2ra-

2061/13 

Încasarea sumei 8 ani 6 luni 1 an 6 luni 20 000 lei 

18 Dermenji Nicolae vs. 
Ministerul Finanțelor 

2r-2550/12 Încasarea sumei 4 ani și 4 luni 6 luni 11 luni 10 000 lei 



20 

 

Anexa 3 

Termenul general de examinare a acțiunii depuse în baza Legii nr. 87 
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Anexa 4 

Coraportul dintre termenul tergiversării judecării cauzei și cuantumul compensației acordate 
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Anexa 5 

Coraportul dintre termenul tergiversării executării hotărârii și cuantumul compensației acordate 
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Anexa 6 

Coraportul sesizărilor înaintate în baza Legii nr. 87: Chișinău / alte localități 
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