
H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 
publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web

18 decembrie 2008                                                                                 mun. Chişinău
nr. 472/21 

Examinînd chestiunea cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul 
de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web, audiind informaţia dlui Nicolae 
Clima, Consiliul Superior al Magistraturii

                                  
          C O N S T A T Ă:

Art.  10  din  Legea  nr.  514-XIII  din  6  iulie  1995  privind  organizarea 
judecătorească, a fost completat în final cu alineatele (4)  “Hotărîrile judecătoriilor,  
ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din 
internet”, şi alin. (5) “Modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti este stabilit  
prin  Regulamentul  privind  modul  de  publicare  a  hotărîrilor  judecătoreşti  pe  
pagina web, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii”.

Prin Hotărîrea  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  nr.  210/10 din 5 iunie 
2008 a fost aprobată componenţa grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de 
Regulament cu privire la publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web.

Cu  suportul  acordat  de  către  Programul  Preliminar  de  Ţară  pentru  Buna 
Guvernare  “Provocările  Mileniului”  a  fost  elaborat  proiectul  Regulamentului  cu 
privire la publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web.

Proiectul  Regulamentului  a  fost  remis  instanţelor  judecătoreşti  pentru 
examinare  şi  expunere  de  opinie,  iar  propunerile  parvenite  au  fost  luate  în 
consideraţie la aprobarea variantei finale.

Publicarea hotărîrilor judecătoreşti are ca scop accesul liber al cetăţenilor la 
informaţie  cu  privire  la  înfăptuirea  justiţiei  şi  asigurarea  transparenţei  activităţii 
instanţelor de judecată.

Regulamentul menţionat stabileşte:
 modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti;
 termenul de publicare a acestora;
 procedura de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web.

Toate hotărîrile judecătoreşti sunt plasate, în întregime, cu excepţiile indicate 
în Regulamentul respectiv, pe pagina web a instanţei care a emis hotărîrea sau a curţii 
de apel în raza cărei se află.

Responsabil de organizarea publicării hotărîrilor judecătoreşti este judecătorul 
în procedura cărui se află cauza judiciară, în Curţile de Apel şi Curtea Supremă de 
Justiţie  –  judecătorul  raportor,  iar  de pregătirea  hotărîrilor  judecătoreşti  în  format 
electronic  şi  de  transmiterea  acestora  Centrului  pentru  plasare  pe  pagina  web  în 
judecătorii şi curţile de apel este grefierul. 



Consiliul Superior al Magistraturii consideră că Regulamentul  privind modul 
de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web urmează a fi aprobat, deoarece 
corespunde  exigenţelor  legii  şi  procesului  de  retehnologizare  a  sistemului 
judecătoresc.

Conform Legii nr. 258-XVI din 29.11.2007 pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative, prevederea privind publicarea hotărîrilor judecătoreşti va intra 
în  vigoare  după  crearea  condiţiilor  corespunzătoare  (deschiderea  paginilor  web, 
asigurarea instanţelor judecătoreşti cu echipamentul necesar, instruirea personalului 
etc.) dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2010. 

Avînd în  vedere  situaţia  reală  din  sistemul  judecătoresc  privind  crearea 
condiţiilor necesare pentru publicarea hotărîrilor judecătoreşti, Consiliul Superior al 
Magistraturii consideră că Regulamentul în cauză poate fi pus în aplicare de la 1 iulie 
2009.

În baza celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii conform prevederilor 
art. 4 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

                                        
     H O T Ă R Ă Ş T E:

1. A  aproba Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe 
pagina web.

2. Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web 
intră în vigoare de la 01.07.2009.

3. Hotărîrea se remite pentru executare tuturor instanţelor judecătoreşti.

Preşedintele Consiliului                                                                         Nicolae Clima
Superior al Magistraturii 



APROBAT 

              prin hotărîrea 
Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 472/21 din 18 decembrie 2008

REGULAMENT PRIVIND MODUL DE PUBLICARE A HOTĂRÎRILOR 
JUDECĂTOREŞTI PE PAGINA WEB

I.  DISPOZIŢII GENERALE

1. Conform art. 10 alin. (4) din Legea privind organizarea judecătorească, 
hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se 
publică pe pagina web din internet. Hotărîrile judecătoreşti urmează a fi publicate 
pe pagina web după crearea condiţiilor corespunzătoare dar nu mai tîrziu de 1 
ianuarie 2010.
2. Publicarea hotărîrilor judecătoreşti are ca scop accesul liber al cetăţenilor la 
informaţie cu privire la înfăptuirea justiţiei şi asigurarea transparenţei activităţii 
instanţelor de judecată.
3. Publicarea hotărîrilor judecătoreşti se face în conformitate cu legislaţia 
Republicii Moldova, inclusiv Legea privind organizarea judecătorească, Legea 
privind accesul la informaţie şi altele, precum şi prezentul Regulament.
4. Prezentul Regulament stabileşte modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, 
termenul de publicare a acestora, precum şi procedura de publicare a hotărîrilor 
judecătoreşti pe pagina web din Internet a instanţei respective. 

II. TERMENI  UTILIZAŢI 

5. În sensul prezentului regulament:
Centrul de Informaţii Juridice (Centrul) – organ administrativ public, subordonat 
Ministerului Justiţiei, responsabil pentru asigurarea accesibilităţii paginii web din 
Internet a instanţelor de judecată. 
Hotărîre judecătorească - orice hotărîre emisă de judecători din instanţele 
judecătoreşti din Republica Moldova de toate nivelele prin care se soluţionează 
fondul cauzei.
Program Computerizat de Gestionare a Dosarelor (PCGD) - un sistem care 
procesează toate tipurile de dosare examinate în instanţa de judecată şi facilitează 
procesul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti.



III. PUBLICAREA HOTĂRÎRILOR JUDECĂTOREŞTI

6. Toate hotărîrile judecătoreşti sînt plasate, în întregime, pe pagina web din 
Internet a instanţei care a emis hotărîrea sau a curţii de apel în raza cărei se află. 
Excepţiile de la această prevedere sînt prevăzute în prezentul Regulament.
7. Accesul la hotărîrile judecătoreşti publicate pe pagina web este gratuit.
8. Textul hotărîrii judecătoreşti publicate pe pagina web se face într-un format 
care asigură protejarea informaţiilor de distrugere sau modificare nesancţionată.
9. Pe pagina web nu se publică hotărîrile 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, hotărîrile 
privind adopţia, precum şi sentinţele privind infracţiunile sexuale. 
10. Instanţa de judecată reieşind din caracterul informaţiei din textul hotărîrii ce 
vizează patrimoniul părţilor, dreptul succesoral, viaţa intimă şi alte informaţii care 
necesită a fi protejate pot redacta hotărîrile în sensul:
- înlocuirii numelor complete a părţilor şi altor participanţi la proces cu iniţialele 
numelui şi prenumelui;
- 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.

IV. PROCEDURA DE PUBLICARE A HOTĂRÎRILOR 
JUDECĂTOREŞTI

11.Centrul de Informaţii Juridice este responsabil pentru asigurarea accesibilităţii 
paginii web a instanţelor de judecată pe care se publică hotărîrile judecătoreşti.
12. Pînă la instalarea PCGD în instanţa de judecată, hotărîrile judecătoreşti se 
plasează pe pagina web de către Centrul de Informaţii Juridice în termen de 5 zile 
lucrătoare din momentul recepţionării acestora. 
13. Din momentul instalării PCGD în instanţa de judecată, publicarea hotărîrilor 
judecătoreşti pe pagina web se va efectua prin intermediul acestuia în termen de 2 
zile lucrătoare din momentul expirării termenului de motivare a hotărîrilor 
prevăzut de articolul 242 din Codul de Procedură Civilă şi articolul 343 din Codul 
de Procedură Penală.
14. Instanţele de judecată asigură transmiterea hotărîrilor judecătoreşti în format 
electronic „PDF/DjVu” prin intermediul poştei electronice Centrului pentru 
plasare pe pagina web.
15. Judecătorul sau preşedintele completului de judecată căruia i-a fost repartizată 



cauza spre examinare va fi persoana responsabilă de asigurarea publicării 
hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web prin intermediul PCGD în forma şi 
modalitatea prevăzută de prezentul Regulament.
16. Responsabil de pregătirea hotărîrilor judecătoreşti în format electronic, de 
redactarea acestora şi de transmiterea hotărîrilor judecătoreşti Centrului în 
judecătorii şi curţile de apel este grefierul. În contextul prezentului Regulament 
grefierul este obligat: 

a) să redacteze hotărîrile judecătoreşti indicate la pct. 10 al prezentului 
Regulament şi să le prezinte judecătorului pentru avizare.
b) să convertească în format „PDF/DjVu” hotărîrile judecătoreşti care au 
fost culese la computer, sau să scaneze hotărîrile judecătoreşti care există 
doar pe suport de hîrtie şi să le convertească în format „PDF/DjVu” în 
termen de 5 zile lucrătoare din momentul expirării termenului de motivare a 
hotărîrilor prevăzut de articolul 242 din Codul de Procedură Civilă şi 
articolul 343 din Codul de Procedură Penală;  
c) să transmită Centrului hotărîrile judecătoreşti imediat după pregătirea lor 
în format electronic. 

17. Hotărîrea judecătorească se va întocmi la computer utilizîndu-se PCGD. În 
redacţie finală hotărîrea va fi plasată în mod automat pe pagina web din Internet 
prin alegerea opţiunii „final” din PCGD.

V. DISPOZIŢII FINALE 

18. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament persoanele 
responsabile poartă răspundere disciplinară conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare.
19. Prezentul regulament intră în vigoare începînd cu 1 iulie 2009.


