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Context 

 

La 13 martie 2015, în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor, au fost lansate o serie 

de propuneri novatorii și radicale de reformare a sistemului de justiție. Printre cele 

mai importante inițiative sunt: 

 instituirea curților cu jurați și a funcțiilor de judecător de onoare pentru 

anumite categorii de cauze; 

 reorganizarea Curţii Supreme de Justiţie, astfel încât jumătate din magistraţi să 

fie judecători de carieră, iar jumătate din mediul academic, avocaţilor și 

societăţii civile; 

 instituirea termenelor de examinare a cauzelor – 6 luni pentru prima instanţa 

şi a câte 3 luni pentru instanţa de apel şi recurs; 

 anularea taxei de stat la depunerea cererii de chemare în judecată, astfel încât 

toate cheltuielile de judecată să fie încasate doar după terminarea procesului, 

de la partea care l-a pierdut; 

 reducerea căilor de atac și simplificarea procedurilor în unele categorii de 

litigii; 

 instituirea mecanismului de adresare a plângerilor individuale la Curtea 

Constituțională, cu privire la încălcarea drepturilor constituționale.  

La 18 mai 2015, Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc a făcut publice mai 

multe proiecte de lege elaborate pe marginea inițiativelor lansate la 13 martie 2015. 

Societatea civilă, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și cetățenii au fost 

invitați să-și exprime punctul de vedere pe marginea acestor proiect de lege. 

La 20 mai 2015, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție au 

organizat un eveniment public de prezentare a inițiativelor legislative și de lansare a 

dezbaterilor publice pe marginea lor. 

 

Motivație și metodologie 

 

În contextul propunerilor înaintate de către corpul judecătoresc, și având în vedere 

importanța și eventualul impact al acestora asupra sistemul judecătoresc național, 

Institutul de Justiție Civilă și-a propus drept scop să efectueze un sondaj în rândul 

avocaților, pentru a afla opinia lor asupra inițiativelor legislative discutate. 

 

IJC a pregătit un formular de chestionar și l-a răspândit în rândul avocaților prezenți 

la Adunarea Generală a Uniunii Avocaților, care s-a desfășurat pe data de 22 mai 

2015. În cadrul acestui eveniment au fost prezenți avocații delegați din întreaga țară, 
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fapt ce contribuit ca rezultatul final să fie cât mai reprezentativ. La sondaj au 

participat 135 de avocați. Trebuie de remarcat că, în câteva cazuri, unii respondenți ai 

omis să completeze unele întrebări. 

Rezultatele sondajului sunt expuse în prezentul raport, sub formă de diagrame. 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

Cunoașteți despre inițiativele de reformare a sistemului de 

justiție? 

Da (120)

Nu (15)

56% 

4% 

40% 

Considerați necesare aceste inițiative de reformare a 

sistemului de justiție ? 

Da (76)

Nu (5)

Parțial (54) 
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67% 

33% 

Cum apreciați propunerea de anulare a taxei de stat la 

depunerea cererii de chemare în judecată, cu încasarea 

ulterioară de la partea care pierde procesul? 

Este necesară (91)

Nu este necesară (44)

38% 

39% 

23% 

Considerați că instituirea curților cu jurați ar spori încrederea 

societății în justiție? 

Da (52)

Nu (52)

Parțial (31) 

34% 

36% 

30% 

Considerați că reorganizarea CSJ astfel încât jumătate din 

magistrați să fie judecători de carieră, iar jumătate din rândul 

societății civile ar spori încrederea societății în justiție? 

Da (46)

Nu (49)

Parțial (40) 
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35% 

45% 

20% 

Considerați necesară instituirea medierii obligatorii în 

cauzele civile în prima instanță? 

Da (47)

Nu (61)

Parțial (27) 

61% 16% 

3% 

20% 

Cum apreciați instituirea termenului de examinare a cauzelor 

de 6 luni pentru prima instanță și 3 luni pentru instanța de 

apel și de recurs? 

Este necesară (82)

Nu este necesară (22)

Termenul este excesiv (4)

Termenul este insuficient (27)

64% 

36% 

Cum apreciați inițiativa de instituire a mecanismului de 

adresare a persoanelor cu plângere individuală la Curtea 

Constituțională? 

Este necesară (87)

Nu este necesară (48)
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CONCLUZIE 

  

Inițiativele de reformă sunt bine cunoscute în rândul avocaților. 89 % din respondenți 

au răspuns că sunt la curent cu acestea. 

56 % din respondenți au răspuns că inițiativele sunt necesare, 40 % că sunt parțial 

necesare și doar 4 % că nu sunt necesare. 

Cea mai populară inițiativă în rândul avocaților s-a dovedit a fi cea legată de 

anularea taxei de stat la depunerea acțiunii în judecată. 67 % din respondenți s-au 

pronunțat pentru anularea acesteia. De o susținere puternică din partea avocaților se 

bucură și inițiativa instituirii mecanismului de adresare cu plângere individuală la 

Curtea Constituțională. 64 % din respondenți au considerat că instituirea unui 

asemenea mecanism este necesară. 

În general, se atestă o atitudine pozitivă a avocaților față de inițiativele de reformă a 

justiției, propuse de corpul judecătoresc. 
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Anexă 

SONDAJ: Eficiența proiectelor de lege propuse de corpul judecătoresc  

La 20 mai 2015 un grup de judecători, cu susținerea CSM și CSJ, au lansat un șir de inițiative de reformare a 

sectorului de justiție (diminuarea imunității judecătorilor, reorganizarea CSJ, anularea taxei de stat la depunerea 

acțiunii, stabilirea termenelor exacte de examinarea a cauzelor, instituirea medierii obligatorii în cauzele civile, 

instituirea judecătorilor populari și curților cu jurați, instituirea plângerii individuale la Curtea Constituțională). 

Institutul de Justiție Civilă realizează un sondaj în rândul avocaților privitor la inițiativele respective. 

1. Cunoașteți despre aceste inițiative de reformare a sistemului de justiție? 

a) Da 

b) Nu 
 

2. Considerați necesare aceste inițiative de reformare a sistemului de justiție? 

a) Da 

b) Nu 

c) Parțial 
 

3. Cum apreciați propunerea de anulare a taxei de stat la depunerea cererii de chemare în judecată, cu 

încasarea ulterioară de la partea care pierde procesul? 

a) Este necesară 

b) Nu este necesară             
 

4. Considerați că instituirea curților cu jurați ar spori încrederea societății în justiție? 

a) Da 

b) Nu  

c) Parțial 
 

5. Considerați că reorganizarea CSJ astfel încât jumătate din magistrați să fie judecători de carieră, iar 

jumătate din rândul societății civile ar spori încrederea societății în justiție? 

a) Da 

b) Nu 

c) Parțial  
 

6. Considerați necesară instituirea medierii obligatorii în cauzele civile în prima instanță? 

a) Da 

b) Nu 

c) Parțial 
 

7. Cum apreciați instituirea termenului de examinare a cauzelor de 6 luni pentru prima instanță și 3 luni 

pentru instanța de apel și recurs? 

a) Este necesară 

b) Nu este necesară             

c) Termenul este excesiv 

d) Termenul este insuficient 
 

8. Cum apreciați inițiativa de instituire a mecanismului de adresare a persoanelor cu plângere individuală 

la Curtea Constituțională? 

a) Este necesară 

b) Nu este necesară 

Observaţii şi sugestii referitoare la aspectele pozitive şi/sau negative ale acestor inițiative de reformă: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 2. 

Observațiile și sugestiile respondenților pe marginea inițiativelor de reformă 

 Instituirea termenului de examinare a cauzelor este necesar, dar trebuie să 

ținem cont de complexitatea cauzelor la stabilirea acestuia. 

 În cazul în care vor fi implementate aceste inițiative, consider că va spori 

calitatea asistenței, soldată cu respectarea în totul a legii. 

 Consider că medierea obligatorie în civil nu e legală, părțile oricum negociază 

până la proces, dar să-i oblige e ilegal. 

 Termenul de examinare a cauzelor nu depinde doar de judecători,ci de toți 

participanții la proces: procuror, avocat, etc. Este insuficient termenul de 6 si 3 luni. 

 Poziția generală negativă, se pare a fi o antireformă. 

 Reforma în justiție trebuie să implice doar specialiști, nu și amatori din stradă. 

Nu este necesar de a ne reîntoarce in secolul trecut cu jurații. 

 Aproape toate propunerile sunt pozitive, cu condiția ca să fie scăzută 

supraîncărcarea instanțelor și să fie diminuați factorii subiectivi. 

 Consider necesar de a interveni cu un proiect de lege prin care avocatul să aibă 

acces la materialele dosarului penal până la finisarea urmăririi penale pentru a 

asigura o apărare mai bună. 

 Termenul de adresare de 30 zile cu cerere individuală la CC este mic, va crea o 

barieră în accesul la justiție. Plângerile individuale nu pot fi numite cale 

extrajudiciară. 

 E nevoie să atragă activ avocații și societatea civilă. 

 Pct.3-Anularea taxei de stat va spori nr. de acțiuni civile. Pct.8- 

uneori ,depunerea plângerii la CC va conduce la tergiversarea examinării cauzei. 

 Curtea cu jurați va fi ineficientă din simplul motiv al lipsei culturii juridice în 

masele largi ale populației. În realitățile RM sigur va constitui un focar al corupției. 

 Aspectele pozitive ale acestor inițiative sunt: judecătorii, propunând asemenea 

propuneri doresc sa îmbunătățească situația din sistemul judecătoresc. 

 La p.7 m-am expus negativ deoarece cauza trebuie examinată în termen 

rezonabil. 

 Modificarea legii si instituirea precedentului judiciar ar hotărî multe probleme 

din justiție. 

 Propun instituirea mecanismului de adresare anume a avocaților cu plângeri 

individuale la Curtea Constituțională. 

 Este foarte superficial chestionarul. 

 Unele din inițiative sânt pripite și lipsite de analiză practică, care le fac 

nelucrative. 
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 Consider inoportună anularea taxei de stat pe motiv ca  ar putea fi adresate 

cauze abuzive în instanța de judecată. 

 Consider odată cu instituirea acestor reforme calitatea justiției va crește. 

 Adresarea individuala la CC urmează a fi limitată la anumite cazuri 

exhaustive. Astfel CC nu va face față și se va pierde rolul, scopul și menirea 

instituției. 

 Consider inițiativele propuse ca fiind benefice și vor duce la apărarea 

drepturilor persoanelor. 

 Reformarea urgentă  a sistemului. Legile foarte bune. Mecanismul de aplicare 

diametral opus. 

 De schimbat atitudinea  judecătorilor fața de obligațiile lor în sens bun legal. 

 Anularea taxei de stat trebuie să existe alături de mecanismul de scutire de la 

plata taxei de stat. 

 


