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Institutul de Justiţie Civilă este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, 

înfiinţată în 2010 cu scopul de a contribui la perfecţionarea mecanismelor de 

protecţie a drepturilor civile. 
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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: 

 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 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. 

Începând cu 18 mai 2015, Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc, organism 

instituit în vederea accelerării reformei în justiție, a venit cu mai multe inițiative 

legislative pe marginea propunerilor lansate la 13 martie 2015. După dezbateri 

publice, inițiativele au fost transmise Ministerului Justiției pentru a fi puse pe rolul 

procesului de tehnică legislativă.  

În același context de reforme, la 11 septembrie 2015, în cadrul Adunării Generale a 

Judecătorilor, a fost aprobat un nou Cod de etică şi de conduită profesională al 

judecătorului. 

 

Motivație și metodologie 

 

În contextul propunerilor novatorii menite să accelereze reforma în justiție, având în 

vedere importanța și eventualul impact al acestora asupra sistemului judecătoresc 

național, Institutul de Justiție Civilă și-a propus efectuarea unui sondaj în rândul 

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

Cu permisiunea Consiliului Superior al Magistraturii, procesul de chestionare a 

judecătorilor s-a făcut în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor, la 11 septembrie 

2015. Urmând regulile stabilite din timp, echipa IJC formată din 4 persoane a invitat 

fiecare judecător prezent la Adunarea Generală să completeze un chestionar. Lista 

întrebărilor incluse în chestionar a fost aprobată din timp de către IJC, cu consultarea 

opiniei Consiliului Superior al Magistraturii.  
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Participarea judecătorilor la sondaj a fost benevolă și anonimă. Dat fiind faptul că la 

Adunarea Generală nu au participat toți judecătorii, iar din cei prezenți doar unii au 

fost de acord să participe la sondaj, s-a reușit chestionarea în totală a 93 de judecători. 

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

 

 

 

 

 

 

 

78% 

12% 

10% 

Cum apreciați evoluția procesului de reformă a sectorului 

justiției? 

Pozitiv (73)

Negativ (11)

Nu pot să mă pronunț (9) 

59% 

29% 

9% 

3% 

Cum apreciați rolul Consiliului Superior al Magistraturii în 

implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției? 

Pozitiv (55)

Satisfăcător (27)

Nesatisfăcător (8)

Nu pot să mă pronunț (3) 
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38% 

17% 

41% 

4% 

Considerați că adoptarea unui nou Cod deontologic va spori 

integritatea judecătorilor? 

Da (35)

Nu (16)

Parțial (38) 

Nu pot să mă pronunț (4) 

37% 

17% 

34% 

12% 

Considerați utile inițiativele de reformă lansate de corpul 

judecătoresc prin Centrul pentru Reformă în Sistemul 

Judecătoresc (CRSJ)? 

Da (34)

Nu (16)

Parțial (32) 

Nu pot să mă pronunț (11) 

40% 

42% 

18% 

Cum apreciați propunerea de optimizare a hărții 

judecătorești? 

Este necesară (37)

Nu este necesară (39)

Nu pot să mă pronunț (17) 
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40% 

59% 

1% 

Cum apreciați inițiativa CRSJ de creare a instanțelor 

judecătorești specializate în examinarea cazurilor de 

corupție? 

Este necesară (37)

Nu este necesară (55)

Nu pot să mă pronunț (1) 

68% 

30% 

2% 

Considerați necesară crearea instanțelor judecătorești 

specializate în examinarea cauzelor de contencios 

administrativ? 

Da (63)

Nu (28)

Nu pot să mă pronunț (2) 

10% 

72% 

12% 
6% 

Considerați că reorganizarea Curții Supreme de Justiție astfel 

încât jumătate din magistrați să fie judecători de carieră, iar 

jumătate din rândul societății civile ar spori încrederea 

societății în justiție? 

Da (9)

Nu (67)

Parțial (11) 

Nu pot să mă pronunț (6) 
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18% 

76% 

6% 

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 (17)

Nu este necesară (71)

Nu pot să mă pronunț (5) 

7% 

52% 

1% 

39% 

1% 

Cum apreciați propunerea de instituire a termenului de 

examinare a cauzelor de 6 luni pentru prima instanță și 3 luni 

pentru instanța de apel și recurs? 

Este necesară (7)

Nu este necesară (48)

Termenul este excesiv (1)

Termenul este insuficient (36)

Nu pot să mă pronunț (1) 

22% 

48% 

16% 

14% 

Cum apreciați calitatea Legii cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014? 

Bună (20)

Satisfăcătoare (45)

Nesatisfăcătoare (15)

Nu pot să mă pronunț (13) 
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CONCLUZIE 

  

78% dintre judecătorii respondenți apreciază pozitiv evoluția procesului de reformă. 

Rolul Consiliului Superior al Magistraturii în implementarea Strategiei de reformare 

a Sectorului Justiției este apreciat pozitiv de 55% din respondenți. Totodată, 

inițiativele de reformă lansate de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc 

sunt apreciate de 37% din respondenți ca fiind utile și de 34% ca fiind parțial utile. 

42% din respondenți s-au expus că propunerea de optimizare a hărții 

judecătorești nu este necesară, în timp ce 40% au răspuns că este necesară iar 18 % nu 

au putut să se pronunțe. 

Crearea instanțelor judecătorești specializate în examinarea cauzelor de 

contencios administrativ se bucură de o susținere puternică printre judecătorii 

respondenți, 67% opinând în sensul necesității creării acestor tipuri de instanțe. 

Balanța se inclină în partea opusă în cazul inițiativei creării instanțelor specializate în 

examinarea cazurilor de corupție, 59% din judecători pronunțându-se împotriva 

acestei inițiative. 

Un număr important de respondenți – 72% s-au pronunțat împotriva inițiativei 

de reorganizare a Curții Supreme de Justiție. O situație similară se atestă și în cazul 

inițiativei de anulare a taxei de stat la depunerea acțiunii, 76% din respondenți 

susținând că această modificare nu este necesară. 

O repartizare interesantă a răspunsurilor se atestă în cazul întrebării privind 

instituirea termenului de examinare a cauzelor, 6 luni pentru prima instanță și 3 luni 

pentru instanța de apel și recurs. 7% din respondenți au opinat că această propunere 

este necesară, 52% - nu este necesară, 1% - termenul este excesiv și 39% - termenul 

este insuficient.  

58% 25% 

16% 

1% 

Considerați că atribuirea unui rol mai activ al judecătorului 

în procesul civil va spori calitatea actului de justiție? 

Da (54)

Nu (23)

Parțial (15) 

Nu pot să mă pronunț (1) 
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La întrebarea legată de aprecierea calității Legii cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014, 22% din respondenți au apreciat-

o ca fiind bună, 48% - satisfăcătoare, 16% - nesatisfăcătoare și 14% nu au putut să se 

pronunțe. În final, 58% s-au pronunțat că atribuirea unui rol mai activ judecătorului 

în procesul civil va spori calitatea actului de justiție, în timp ce 25% au răspuns că nu 

va spori. 
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Anexa 1 

Sondaj în rândul judecătorilor – Eficiența reformei în justiție 

Sondajul este realizat de Institutul de Justiție Civilă (IJC), o organizație non-guvernamentală, non-

profit, înființată în anul 2010 cu scopul de a contribui la eficientizarea mecanismelor de apărare a 

drepturilor civile. IJC a semnat Memorandumul de Colaborare cu Centrul pentru Reformă în Sistemul 

Judecătoresc (CRSJ), constituit de un grup de judecători cu susținerea CSM și CSJ. 

Scopul acestui sondaj este de a evalua opiniile judecătorilor din RM privitor la eficiența reformei în 

justiție. 

1. Cum apreciați evoluția procesului de reformă a sectorului justiției? 

a) Pozitiv 

b) Negativ 

c) Nu pot să mă pronunț 
 

2. Cum apreciați rolul Consiliului Superior al Magistraturii în implementarea Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiției? 

a) Pozitiv 

b) Satisfăcător 

c) Nesatisfăcător 

d) Nu pot să mă pronunț 
 

3. Considerați că adoptarea unui nou Cod deontologic va spori integritatea judecătorilor? 

a) Da 

b) Nu 

c) Parțial 

d) Nu pot să mă pronunț            
 

4. Considerați utile inițiativele de reformă lansate de corpul judecătoresc prin Centrul pentru 

Reformă în Sistemul Judecătoresc (CRSJ)? 

a) Da 

b) Nu  

c) Parțial 

d) Nu pot să mă pronunț 
 

5. Cum apreciați propunerea de optimizare a hărții judecătorești? 

a) Este necesară 

b) Nu este necesară 

c) Nu pot să mă pronunț 
 

6. Cum apreciați inițiativa CRSJ de creare a instanțelor judecătorești specializate în examinarea 

cazurilor de corupție? 

a) Este necesară 

b) Nu este necesară 

c) Nu pot să mă pronunț 
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7. Considerați necesară crearea instanțelor judecătorești specializate în examinarea cauzelor de 

contencios administrativ? 

a) Da 

b) Nu             

c) Nu pot să mă pronunț 
 

8. Considerați că reorganizarea Curții Supreme de Justiție 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 

d) Nu pot să mă pronunț 

9. 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 

c) Nu pot să mă pronunț 
 

10. Cum apreciați propunerea de instituire a 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 

e) Nu pot să mă pronunț 
 

11. Cum apreciați calitatea Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 

25 iulie 2014? 

a) Bună 

b) Satisfăcătoare 

c) Nesatisfăcătoare 

d) Nu pot să mă pronunț 
 

12. Considerați că atribuirea unui rol mai activ al judecătorilor în procesul civil va spori calitatea 

actului de justiție? 

a) Da 

b) Nu 

c) Parțial 

d) Nu pot să mă pronunț 

 

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 

 Nu trebuie inventat mult. Este necesar de copiat de la români. 

 Consider că așa numita ”reformă judiciară” este o mimare și distragere a 

atenției de la problemele principale (volumul de lucru, competența etc.) Consider că 

urmează a fi efectuați pașii concreți de a prelua toate momentele pozitive din reforma 

judiciară a României. 

 Termenul este insuficient pentru prima instanță. 

 Optimizarea hărții judecătorești va crea dificultăți atât pentru judecători cât și 

pentru justițiabili. 

 La optimizarea hărții judecătorești era necesar de efectuat o adunare cu 

președinții instanțelor pentru a-i întreba părerile și sugestiile. 

 Un judecător a prezentat opinia personală scrisă privitor la inițiativele de 

reformă propuse de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc. Judecătorul s-a 

expus cu argumente împotriva acestor inițiative. În opinia scrisă judecătorul 

menționează, printre altele: ”Din analiza tuturor proiectelor de Lege, am constatat că 

acestea trec limitele Strategiei de reformă în sectorul justiției pentru anii 2011 – 2016 și 

Planul de acțiuni aprobate de Parlamentul Republicii Moldova și chiar sunt în contradicție. 

Nu trebuie de uitat că implementarea Strategiei de reformă în sectorul justiției a fost unul din 

obiectivele și condiția de bază pentru semnarea acordului de Asociere între RM și Uniunea 

Europeană. De realizarea efectivă a Strategiei și Planului de acțiuni, în consecință, Acordul 

de asociere, depinde viitorul întregii națiuni”. 

 

 


