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Introducere
Centrul de Studii i Politici Juridice, implementând Proiectul PNUD Administrarea Eficient a
Justi iei în Republica Moldova, co-finan at de Funda ia Soros-Moldova, a decis s sus in
studiile în domeniul administr rii eficiente sistemului judiciar, inclusiv domeniul finan rii
acestui sistem.
Prezentul studiu a fost elaborat de Dna Domnica Lozinschi, Direc ia economico-financiar i
administrativ , Ministerul Justi iei Republicii Moldova, Dnul Igor Munteanu i Dnul Veaceslav
Ioni (IDIS Viitorul) i Dnul Wojciech Marchlewski, consultant interna ional, Polonia.
Studiul examineaz câteva dintre cele mai reu ite modele de finan are a justi iei existente
în lume, analizeaz aspectele institu ionale i financiare are mecanismului de finan are i
ofer o serie de recomand ri privind urm toarele:
§
ce volum de resurse financiare este necesar de alocat pentru a asigurarea buna
func ionare a sistemului judiciar;
§
care trebuie s fie salariul judec torului;
§
cine particip la procesul de elaborare a bugetului justi iei;
§
cum poate fi asigurat independen a procesului de elaborare a bugetului justi iei de
factorii administrativi i politici;
§
cum sunt finan ate investi iile capitale în sistemul judiciar.

1. Autonomia justi iei
Separate de administra ia central , autorit ile judec tore ti autonome reprezint o
caracteristic indispensabil a statelor democratice. Rolul justi iei independente este
fundamentat de principiul separa iei puterilor în stat: legislativ , judec toreasc
i
executiv . Principiul separa iei puterilor reprezint criteriul principal pentru interpretarea
diverselor reglement ri care stabilesc procedurile de func ionare ale justi iei. În termeni
organizatorici, separa ia puterilor este prev zut explicit de Constitu ia rii cu scopul de a
efectua o distinc ie clar între autorit ile statului, toate acestea având func iile lor
specifice, îndeplinindu- i sarcinile recunoscute de legisla ie i exercitându- i competen ele
lor normative.
Aceast separa ie a puterilor permite ca fiecare dintre acestea: legislativ , executiv i
judec toreasc , s se bucure de propria sa legitimitate în procesul de exercitare a func iilor
prev zute de Constitu ie. Nici una dintre ele nu poate fi privit ca auxiliar sau dependent
de celelalte i, ar trebui s reamintim în acest context, puterile statului sunt complementare
între ele. Din acest punct de vedere, principiul separa iei puterilor are scopul de a preveni
abuzurile de putere i aglomer rile de competen e în mâinile unei singure autorit i ale
statului. Totu i, separa ia puterilor nu trebuie absolutizat . i asta pentru c , în realitate
exist întotdeauna un volum vast de influen , interferen
i cooperare între puterile
statului, ceea ce are drept consecin constituirea unui sistem armonios de cooperare. De
fapt, nici m car nu am putea s ne imagin m cu ar func iona un sistem absolut separat
unul de celalalt. Totu i, competen ele prescrise de legisla ie trebuie s fie clare, evitându-se
dubl rile inutile, pentru c orice confuzii legislative ar putea distruge echilibrul puterilor în
stat.
Co-existen a func ional a puterilor înseamn c legislativul este puterea competent de
crearea i dezvoltarea cadrului juridic de baz pentru func ionarea puterilor executive i
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judec tore ti. Executivul asigur condi iile tehnice i organizatorice pentru func ionarea
legislativului i justi iei. O diferen fundamental între justi ie, pe de o parte, i executiv i
legislativ, pe de alt parte, ine de faptul c prima dintre ele trebuie s r mân
independent indiferent de rezultatele electorale, cât vreme executivul i legislativul
depind într-o mare m sur de sufragiul popular.
Independen a instan elor de judecat reprezint piatra de c
tâi a sistemului judec toresc
într-un stat guvernat de lege, întrucât doar în aceste condi ii putem asigura echilibrul
puterilor în stat i func ionarea f
excese a regimului de guvernare. Aspectul organizatoric
al independen ei este, din acest motiv, articulat prin autonomia i procedurile care separ
justi ia de celelalte puteri în stat: legislativ i executiv. Aspectul func ional al independen ei
este concentrat pe separa ia f cut între mijlocul activit ilor instan elor de judecat de
scopul activit ilor celorlalte autorit i.

2. Analiza comparativ a sistemelor de finan are a justi iei în
europene
2.1. Aloca iile pentru justi ie în

rile

rile europene

Costurile legate de men inerea, între inerea i func ionarea instan elor de drept comun în
Europa variaz de la 0.1% la circa 2% din totalul bugetelor pe ansamblu pe ar . Numeroase
ri aloc circa 0.1% din bugetele lor anuale (Marea Britanie, Danemarca, Macedonia i
Irlanda), în timp ce alte ri confirm costuri mai mari de la caz la caz (Georgia aloc apr.
0.3%, Turcia, Suedia i Olanda - 0.5%, Moldova, Fran a i Italia - 0.6%, Estonia, Letonia i
Armenia - 0.7%, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Germania i Federa ia Rus - 0.8%, Austria i
Elve ia - 0.9%, Portugalia, Slovacia i Lituania - 1%). Cele mai mari costuri bugetare pentru
justi ie sunt alocate în România, Slovenia, Polonia i Norvegia – apr. 1.5% din bugetele
anuale ale acestor state.
Salariul anual al judec torilor variaz de la 607 Euro în Armenia la 51.480 în Elve ia.
Republica Moldova cu 780 Euro pe an este printre ultimele ri din Europa.
Figura 1. Salariul mediu pe economie i salariul judec torilor la începutul carierei (Euro)
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Sursa: European Judicial Systems 2002, European Commission 2005
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Raportul dintre salariul unui judec tor la începutul carierei i salariul mediu pe economie în
majoritatea rilor din Europa variaz de la 1,5 la 3 salarii medii pe economie. Cea mai mic
diferen este în Fran a 1,13 ori, iar cea mai mare în Armenia 6,9 ori. Republica Moldova la
acest capitol se afl mai jos de mediu salariul judec torilor fiind de 2 ori mai mare decât
media pe economie.
Figura 2. Raportul dintre salariul judec torului la începutul carierei i salariul mediu pe economie
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Sursa: European Judicial Systems 2002, European Commission 2005

Dac vom examina cheltuieli pe cap de locuitor, vom observa c aceste costuri sunt mai
mari pentru cet enii Elve iei - 102 Euro, i cele mai mici pentru cet enii din Moldova - 0.8
Euro pe cap de locuitor. Din acela i grup de ri cu cel mai sc zut indicator de cheltuieli pe
cap de locuitor pentru justi ie face parte i Georgia (0.83 Euro), Armenia (1.03 Euro) i
Ucraina (2.31 Euro).
Figura 3. Cheltuielile pentru justi ie pe cap de locuitor (Euro)
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Sursa: European Judicial Systems 2002, European Commission 2005
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Analizând cheltuielile pentru instan ele de judecat în compara ie cu num rul judec torilor
i de cauze pe care le examineaz , vom observa c i ace ti indicatori nu influen eaz
cheltuielile bugetare în fiecare state aparte. În rile în care corpul judec toresc este format
din judec tori profesioni ti, num rul de cauze ce revin unui judec tor variaz între 0.24 în
Rusia i 56 în Irlanda. În Moldova, un judec tor examineaz în mediu 11 cauze pe an, ceea
ce este comparabil cu Danemarca, unde fiecare judec tor examineaz circa 13 cazuri pe
an.
Asemenea num r mare de cazuri pentru un judec tor din Irlanda se explic prin faptul c
fiecare judec tor de asemenea este asistat de cel mai numeros personal administrativ –
8.65 unit i. Surprinz tor, în Rusia fiecare judec tor este asistat de un personal mediu de
3.81 de unit i. În Moldova, indicatorul mediu al personalului administrativ pentru un
judec tor este de 0.83 unit i, iar în Danemarca acest indicator este de 0.11. Din punct de
vedere economic, s-ar putea spune c un judec tor danez este mai eficient decât unul din
Moldova, astfel încât este asistat de un personal administrativ de ase ori mai mic.
Dar, aceast concluzie ar fi totu i pripit pentru c analiza minu ioas demonstreaz c nu
exist nici o dependen dintre cheltuielile instan elor de judecat i num rul de cauze ce
revin unui judec tor. Comparând cheltuielile instan elor judec tore ti cu num rul de cauze
penale i civile din instan ele de drept comun, putem enun a lipsa oric rei corela ii dintre
acestea. Prin urmare, cheltuielile statului pentru sistemul judiciar depind exclusiv de
deciziile politice ale fiec rui stat.
Figura 4. Num rul judec torilor i personalului auxiliar la 100.000 locuitori*
160
140
120
100
80
60
40
20

judec tori

lo
ve
ni
a

S

a
lo
va
ci
a
S

Au
st
ri

Ro
m
an
ia
Uc
ra
in
a
Bu
lg
ar
ia

R
us
ia

La
tv
Da
ia
ne
m
ar
ca

Li
tu
an
ia
G
eo
rg
ia
M
ol
do
va

Tu
rc
ia

Irl
an
da

No
rv
eg
ia

0

personal auxiliar

Sursa: Calculele exper ilor, Remarc *, calculele sunt efectuate pentru
format din judec tori profesioni ti.

rile unde corpul judec toresc este

6

Finan area justi iei în Republica Moldova

Figura 5. Num rul de personal auxiliar la un judec tor
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2.2. Modele de elaborare a bugetelor justi iei
Fiecare ar i-a dezvoltat propriul sistem de finan are a justi iei în urma evolu iei istorice a
statului, tradi iile de guvernare i gradul de acceptare a schimb rilor. Din acest punct de
vedere este foarte dificil de a face o analiz comparativ . De aceea la compararea
sistemelor de finan are a justi iei ne vom axa pe trei probleme de baz :
1. Cine este responsabil de elaborarea bugetului justi iei
2. Care este rolul Guvernului i Parlamentului în procesul elabor rii bugetului justi iei
3. Care este rolul judec toriilor în procesul elabor rii Bugetului Justi iei
Dup gradul de independen modelele de finan are a justi iei pot fi clasificate în
urm toarele grupe:
1. Independen total . Instan ele judec tore ti sunt unicele institu ii responsabile de
elaborarea bugetului justi iei. Parlamentul doar aprob bugetul elaborat.
2. Independen înalt . Instan ele judec tore ti negociaz cu Parlamentul bugetul
justi iei. Instan ele de judecat sunt independente de factorul administrativ îns
exist un grad de dependen politic .
3. Independen redus . Instan ele judec tore ti negociaz bugetul cu autorit ile
administrative (Ministerul Justi iei sau Guvernul). În acest model exist un grad
ridicat de dependen administrativ i politic .
4. Lips de independen . Instan ele judec tore ti sunt doar consultate în privin a
bugetului justi iei, îns decizia final este adoptat de autorit ile administrative.
Justi ia este dependent total de autorit ile administrative i de deciziile politice.
În majoritatea statelor europene, bugetul pentru justi ie reprezint o parte separat sau
autonom a bugetului consolidat de stat. Proiectul de buget este de regul prezentat

7
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Parlamentului de c tre Consiliul Judiciarului1. Proiectul este elaborat de c tre administratori
sau de c tre pre edin ii instan elor de judecat , dup care, acest proiect este discutat i
adoptat de Parlament.
Aceast procedur de elaborare i
de aprobare a bugetelor instan elor de judecat garanteaz independen a puterii judec tore ti.
Asemenea mecanisme pot fi g site în Danemarca, Suedia i
Austria.

În alte ri, bugetul este elaborat
de c tre Ministerul Justi iei. In
aceste cazuri, bugetul elaborat de
minister urmeaz a fi elaborat de
Consiliul Judiciarului înainte ca
acesta s fie prezentat Parlamentului. Un asemenea sistem
exist
în Polonia, Estonia i
Slovacia.

În
Ungaria
bugetul
pentru
finan area justi iei este elaborat de
Consiliul Na ional al Justi iei. Pân
în 2002 Consiliul Na ional al
Justi iei
coordona
cheltuielile
bugetare cu Guvernul. De regul ,
Guvernul reducea în medie cu 40%
suma
solicitat .
Ponderea
cheltuielilor pentru justi ie s-a
redus de la 2,6% în 1999 la 1,96%
în 2003. Din 2002, Consiliul
Na ional al Justi iei înainteaz
propunerea de buget direct
Parlamentului, iar Guvernul a fost
exclus din acest proces.

Autoritate de auto-administrare i reprezentare a sistemului judiciar. În unele state acest rol poate fi jucat de
Consiliul Na ional al Judiciarului, Consiliul Magistraturii sau Consiliul Justi iei.
1
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În opinia noastr prezint
interes deosebit modelul
finlandez.
În
Finlanda
bugetul
justi iei
este
elaborat în func ie de
indicatorii de performan
sau
de
rezultatele
sistemului judiciar. Anume
acest principiu st la baza
negocierii
bugetelor
instan elor judec tore ti cu
Ministerul Justi iei. Parlamentul aprob
bugetul
elaborat de Ministerul Justi iei împreun cu toate instan ele de judecat . Rolul Guvernului
este numai de a oferi instruc iuni tehnice privind elaborarea bugetului, neavând nici un
drept de decizie privind volumul finan rii justi iei.
Exist i alte solu ii practice în cazurile în care bugetul este elaborat în comun de c tre
Ministerul Justi iei i Ministerul Finan elor. Bugetul instan elor judec tore ti elaborat de
aceste institu ii ulterior este prezentat Parlamentului. Ucraina ofer un exemplu în acest
sens. Îns , procedurile i metoda de elaborare a bugetului nu garanteaz pe deplin
independen a instan elor de judecat .
Un model similar func ioneaz în
Slovenia, unde Ministerul Justi iei
este responsabil de elaborarea
bugetului
justi iei.
Consiliul
Superior al Magistraturii î i poate
doar exprima opinia privind
bugetul justi iei fa de Guvern.
Acest
model
men ine
subordonarea
administrativ ,
instan ele de judecat fiind efectiv
dependente
de
op iunile
Guvernului.

Un alt exemplu este modelul
leton. Spre deosebire de modelul
sloven,
acesta
exclude
participarea Consiliului Superior
din procesul bugetar. Instan ele
de judecat au un rol mic la
elaborarea bugetului justi iei.
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2.3. Modelul polonez de finan are a justi iei
În Polonia, bugetul justi iei reprezint o parte separat , autonom a bugetului de stat.
Sistemul judiciar beneficiaz de o „autonomie bugetar ” i dispune de posibilitatea de a- i
elabora independent cheltuielile, f
control sau imixtiune din partea Ministerului
Finan elor. O diviziune separat pentru instan ele de judecat a fost creat în cadrul
clasific rii bugetare, iar deciziile privind aceasta sunt luate de Ministerul Justi iei. La
elaborarea bugetului instan elor de judecat , ministerul trebuie s asigure func ionarea
continu i nestingherit a instan elor de judecat .
Rolul principal la elaborarea bugetului instan elor de judecat apar ine Ministerului Justi iei.
Rolul Ministerului Finan elor este limitat doar la oferirea Ministerului Justi iei a tuturor
principiilor de clasificarea veniturilor i a cheltuielilor i la determinarea subiec ilor cu drept
de administrare a acestora. Datorit influen ei sale limitate asupra elabor rii bugetelor
instan elor judec tore ti, Ministerul Finan elor poate doar s solicite Ministerului Justi iei ca
acesta s calculeze eficient cheltuielile, luând în considera ie de exemplu anumi i indici
macro-economici.
Pre edin ii Cur ilor de Apel sunt actorii cheie la elaborarea bugetelor, deoarece la interven ia
acestora administratorii Cur ilor Regionale împreun cu administratorii sau pre edin ii
Cur ilor Districtuale elaboreaz planurile de finan are a institu iilor respective. Planurile
ulterior servesc drept baz pentru elaborarea de c tre Ministerul Justi iei a proiectului de
buget al instan elor de judecat . Îns , înainte de toate, Ministerul Justi iei ofer
administratorilor Cur ilor de Apel principiile de planificare a veniturilor i cheltuielilor.
Ace tia, la rândul s u, transmit aceste principii administratorilor Cur ilor Regionale i
Districtuale din raza sa teritorial . Planurile de finan are elaborate de fiecare instan în
parte (cur i regionale sau districtuale) sunt prezentate pre edin ilor Cur ilor de Apel i
ulterior Ministerului Justi iei, unde sunt verificate s corespund cu principiile ini iale.
Consiliul Judiciarului de asemenea emite o opinie privind planurile de finan are pentru
fiecare instan privind necesitatea i utilizarea ra ional a cheltuielilor.
Dup verificare, planurile de finan are sunt întoarse pre edin ilor Cur ilor de Apel pentru ca
ace tia s aprobe versiunea revizuit a planurilor de cheltuieli. Aprobarea pre edin ilor
Cur ilor de Apel este oferit în urma consult rilor cu administratorii Cur ilor Regionale i
Districtuale.
La completarea procedurii de elaborare a bugetului instan elor de judecat , Ministerul
Justi iei prezint bugetul împreun cu o not de argumentare Consiliului de Stat al
Judiciarului. Consiliul emite un aviz i proiectul bugetului este transmis Ministerului
Finan elor spre a fi prezentat Cabinetului de Mini tri. Dup aprobarea sa de c tre Cabinetul
de Mini tri, bugetul este prezentat Parlamentului
Urm toarea etap a procesului bugetar implic adoptarea proiectului legii bugetului de
tre Seim. Lucrul asupra proiectului legii bugetului este reglementat de Regulamentului
Seimului i Senatului. Adoptarea în prim lectur a proiectului legii bugetului are loc în
edin a plenar a Seimului. Ulterior proiectul de lege al bugetului este examinat în Comisia
Finan elor Publice. Alte p i individuale ale bugetului sunt studiate de comisiile
parlamentare relevante - comisia parlamentar responsabil de bugetul instan elor de
judecat este Comisia Juridic
i pentru Drepturile Omului – care î i prezint pozi ia
Comisiei Finan elor Publice împreun cu opinii, mo iuni sau propuneri de modificare.

10
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Examinând proiectul bugetului de
stat,
comisiile
parlamentare
analizeaz i evalueaz m rimea
veniturilor i cheltuielilor publice.
Comisiile au dreptul s propun
modific ri i amendamente, dar
numai dac acestea respect
principiul
de
baz
pentru
adoptarea legii bugetului, stabilit
de Constitu ia Poloniei, care
stipuleaz imposibilitatea de a
permite un deficit bugetar mai
mare decât cel con inut în
proiectul ini ial al bugetului. Aceast înseamn c orice schimb ri pot fi introduse numai în
cadrul veniturilor i cheltuielilor generale estimate. Dup încheierea lucrului în comisii,
Comisia Finan elor Publice prezint Seimului un raport privind proiectul legii bugetului. În
baza raportului respectiv se voteaz proiectul de lege în a doua lectur .
Versiunea adoptat în a doua lectur poate fi retransmis Comisiei Finan elor Publice, care
urmeaz s introduc cele mai proaspete amendamente i s finalizeze proiectul de lege.
Un nou raport asupra situa iei proiectului de lege va fi prezentat în cadrul unei edin e
plenare unde bugetul de stat urmeaz a fi votat în a treia lectur .
Dup adoptarea proiectului de lege a bugetului de c tre Seim, el va fi transmis c tre Senat
care în urm toarele 20 de zile din ziua transferului, va veni cu propriile amendamente.
Amendamentele propuse de c tre Camera Superioar a Parlamentului (Senatul) sunt
examinate de c tre Comisia Finan elor Publice i versiunea final a legii este adoptat în
cadrul unei edin e plenare a Seimului. Mai apoi, conform articolului 224 al Constitu iei
Republicii Polonia, Pre edintele Poloniei are la dispozi ie 7 zile pentru a promulga legea
bugetului i a o transmite spre publicare. Bugetul actual pentru justi ie în Polonia reprezint
circa 1,62% din bugetul de stat.
Tabelul 1. Exemple de bugete ale instan elor de judecat poloneze - 2005
buget 2004
(EUR)

buget 2005
(EUR)

cheltuieli
curente (EUR)

investi ii
(EUR)

Instan e de judecat

923236,75

1037702,75

967717,8

69985

15/01 Ministerul Justi iei
15/02 – Curtea de apel din Warsaw
15/03 – Curtea de apel din Katowice
15/04 – Curtea de apel din Gda sk
15/05 – Curtea de apel din Poznaniu
15/06 – Curtea de apel din Krakow
15/07 – Curtea de apel din Wroc aw
15/08 – Curtea de apel din odz
15/09 – Curtea de apel din Rzeszowie
15/10 – Curtea de apel din Bia ymstok
15/11 – Curtea de apel din Lublin
15/12 – Curtea de apel din Szczecin

9779,25
129242,25
108149,75
132293,5
112259
90831
99515
75457
41642,5
54271,5
69796
x

50078,5
149054
114786,5
114836,5
74025,5
101801,25
104768,5
80144,25
44339,5
64866
79019,75
59982,5

45154,25
131020
110746,5
109333,5
72213,25
96009,25
99643,75
76506,5
43425,25
53236,75
73772,75
56656

4924,25
18034
4040
5503
1812,25
5792
5124,75
3637,75
914,25
11629,25
5247
3326,5

Sursa: www.mf.gov.pl, Ministerul Finan elor Polonez
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Cheltuielile pentru plata salariilor pentru circa 44,544 de personal angajat în cadrul
instan elor judec tore ti de drept comun sunt planificate la nivelul de 618,928,250 Euro,
care reprezint circa 63.95% din costurile curente. Restul 341,289,500 Euro sunt utiliza i
pentru între inerea curent , din care 69,985,000 Euro (20.06% din cheltuielile curente) au
fost alocate s acopere costurile procedurilor judiciare.

3. Analiza finan rii justi iei în Moldova
De la declararea independen ei i pân în prezent, Republica Moldova a trecut printr-o criz
socio-economic profund cu consecin e grave asupra dezvolt rii societ ii. Pân în 2001
PIB a înregistrat cre teri negative, ajungând la finele anului la 1/3 din valoarea anului 1991.
De asemenea pe parcursul acestei perioade ponderea cheltuielilor raportate la PIB a fost
mult sub nivelul mediu european, fapt ce f cea imposibil onorarea tuturor obliga iilor de
tre institu iile publice din ar . Unica solu ie pentru asigurarea minimului necesar de
acoperire a cheltuielilor publice pe tot parcursul deceniului precedent, a fost contractarea
de împrumuturi interne i externe de c tre Guvern. Deficitul bugetar ajungea pân la 20%
din buget. În anul 1997 datoria public intern i extern a atins maximele sale i a
constituit 140% din PIB. Este important de a examina evolu ia finan rii justi iei în aceast
perioad .
Analiza cheltuielilor pentru înf ptuirea justi iei va fi efectuat sub dou aspecte:
1. În dinamic : cheltuielile pentru instan ele judec tore ti raportate la PIB i la bugetul de
stat
2. Static: structura cheltuielilor pe articole de cheltuieli i ponderea cheltuielilor pentru
instan ele judec tore ti în totalul cheltuielilor pentru justi ie
Aceast analiz ne va permite s vedem unde este plasat justi ia pe lista priorit ilor
Guvernului, sub aspect de finan are.
Raportarea cheltuielilor pentru justi ie la PIB ne arat care sunt cheltuielile în compara ie cu
posibilit ile societ ii. Raportarea la bugetul de stat arat care sunt cheltuielile în
compara ie cu posibilit ile Guvernului.

3.1. Finan area justi iei în raport cu PIB
Analiza sub acest aspect este relevant deoarece în Moldova spre deosebire de statele cu o
situa ie socio-economic stabil , ponderea bugetului de stat în PIB difer de la an la an.
Deoarece nu dispunem înc de un sistem economic i fiscal stabil, structura bugetului de
stat se modific continuu, i drept consecin cheltuielile publice raportate la PIB variaz în
fiecare an. Aceasta înseamn c într-un an statul intervine mai mult în via a societ ii (în
1999 bugetul de stat a constituit 34% din PIB), iar în al i ani mai pu in (în 2003 bugetul de
stat a constituit doar 16% din PIB2). Îns dac rolul statului variaz în func iile de
posibilit ile sale i dac variaz respectiv volumul cheltuielilor publice, atunci necesit ile
de finan are a justi iei pentru asigurarea bunei func ion ri a acesteia trebuie s fie
independent de orice oscila ii de acest gen.
Finan area justi iei trebuie s fie efectuat independent de posibilit ile actuale ale
bugetului de stat, ceea ce înseamn c trebuie p strat intact volumul cheltuielilor pentru
justi ie raportate la PIB.
2 În 2003 a fost un indicator atât de mic deoarece atunci pentru prima dat PIB a crescut semnificativ, datorit
major rii considerabile a consumului. Drept consecin sursa de baz a bugetului de stat a fost TVA, îns pân
la acea dat 50% din TVA conform legii r mânea la dispozi ia autorit ilor publice locale. Din 2004 statul a
modificat legisla ia concentrând veniturile din TVA integral la bugetul de stat.
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Figura 6. Ponderea cheltuielilor pentru justi ie în PIB (%)
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Sursa: Legea bugetului de stat pentru anii 1997-2004 i calcule proprii.

Ponderea cheltuielilor pentru justi ie în PIB pe parcursul anilor a variat de la 0,06% la 0,1%.
Reducerea ponderii cheltuielilor pentru justi ie în anii 1998-99 poate fi explicat de criza
economic din Rusia, care a afectat grav economia Moldovei inclusiv încas rile în bugetul
de stat.
Începând cu 2000, PIB al Moldovei a început s înregistreze cre teri pozitive. Îns odat cu
îmbun
irea situa iei socio-economice i majorarea încas rilor în bugetul de stat, treptat sa redus ponderea cheltuielilor pentru justi ie în PIB.
În condi iile unei s cii totale ale anilor ‘90, când PIB sc dea continuu, cheltuielile pentru
justi ie erau considerate mai prioritare decât în prezent când înregistr m o cre tere la PIB.
În condi iile Moldovei când veniturile bugetare variaz extrem de mult în compara ie cu PIB,
este oportun ca volumul cheltuielilor pentru justi ie s fie calculat în func ie de PIB,
deoarece necesitatea societ ii pentru serviciile juridice nu trebuie s fie afectate de
posibilitatea sau respectiv imposibilitatea Guvernului de a le finan a.

3.2. Ponderea cheltuielilor pentru justi ie în bugetul de stat
Analiza cheltuielilor pentru justi ie în compara ie cu bugetul de stat indic disponibilitatea
Guvernului de a finan a sistemul judiciar. Este vorba de disponibilitatea Guvernului
deoarece dup cum vom ar ta în continuare, finan area justi iei în Moldova este foarte mult
afectat de factorul administrativ.
Guvernul, prin intermediul Ministerului Finan elor, poate influen a volumul resurselor
financiare care vor fi alocate justi iei.
Sun incredibil, îns un simplu func ionar din cadrul Ministerului Finan elor decide care sunt
necesit ile de finan are a instan elor de judecat
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Figura 7. Cheltuielile pentru justi ie raportate la bugetul de stat (%)
0.60

0.55

0.52

0.50

0.50

0.44

0.44

0.44

0.41

0.40

0.36
0.30

0.22

0.20

0.20
0.10

0.00
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005p

2006d

Surs : Legea bugetului de stat 1997-2005, proiectul legii 2006 i calcule proprii.

Ponderea cheltuielilor pentru justi ie au variat de la 0,2% pân la 0,55% din totalul
cheltuielilor bugetului de stat. În procesul elabor rii proiectului bugetului de stat, au loc un
ir de negocieri între ministerele de resort i Ministerul Finan elor cu implicarea pe parcursul
negocierilor a Parlamentului i Guvernului. În urma acestor negocieri, în func ie de
priorit ile politicii Guvernului, fiecare direc ie de activitate prime te finan area respectiv .
Altfel spus, ponderea cheltuielilor pentru justi ie indic indirect locul justi iei pe lista
priorit ilor Guvernului.
Începând cu 2002 ponderea cheltuielilor pentru instan ele de judecat în bugetul de stat
sau redus cu 25%.
Este foarte interesant de urm rit cum variaz cheltuielile pentru justi ie în bugetul de stat în
compara ie cu varia ia cheltuielilor bugetului de stat fa de PIB.
Figura 8. Corela ia cheltuielilor pentru justi ie cu cheltuielile bugetului de stat
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Surs : Legea bugetului de stat 1997-2005, proiectul legii 2006 i calcule proprii.
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Varia ia cheltuielilor bugetului de stat fa de PIB arat implicarea statului în via a societ ii.
Cu cât este mai mare acest indicator cu atât mai multe resurse ale societ ii sunt
consumate de c tre stat i respectiv cu atât mai mare este ponderea utilit ilor prestate de
tre stat în totalul utilit ilor de care beneficiaz societatea.
Pare paradoxal, dar conform datelor din Figura 15, odat cu cre terea ponderii cheltuielilor
publice în societate, scade disponibilitatea Guvernului de a finan a sistemul judiciar.
Începând cu anul 1999, în Moldova a început brusc s creasc PIB i în primii doi ani
aproximativ acela i ritm de cre tere îl asigura i bugetul de stat. Ambii ace ti factori au
contribuit la majorarea esen ial atât nominal cât i ca ponderea cheltuielilor pentru
justi ie (tabelul 2).
Tabelul 2. Cheltuielile pentru justi ie în compara ie cu indicatorii macroeconomici de baz
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003*

2004

2005p

PIB, mln lei

8917

9122,1

12321,6

16019,6

19051,5

22555,9

27618,9

31991,7

36830

Bugetul de Stat mln lei

2475

3050

3567

3418

3400,9

3693,9

4402,6

5416

7152

9,03

5,95

7,7

15,01

18,74

19,18

21,85

23,93

31,43

0,36

0,19

0,21

0,44

0,55

0,52

0,49

0,44

0,44

1

2,3

35,07

30,01

18,92

18,39

22,44

15,83

15,12

1

23,23

16,95

- 4,18

- 0,5

8,6

19,18

23,02

32,05

Sistemul Judiciar, mln lei
Ponderea justi iei în
bugetul de stat (%)
Ritmul de cre tere
nominal a PIB (%)
Ritmul de cre tere a
bugetului de stat (%)

Sursa: Legea bugetului de stat 1997-2005 i calcule i estim ri proprii

De la 1 ianuarie 2005 Cur ile de Apel dispun i gestioneaz propriile sale bugete, acestea
nefiind administrate de Ministerul Justi iei. Prin urmare, Cur ile de Apel au devenit executori
secundari, iar Ministerul Finan elor este executor primar.
Ritmul de cre tere nominal a PIB a fost cu mult mai mare decât ritmul de cre tere a
bugetului de stat, care în 2000-2001 chiar a înregistrat un ritm negativ. Aceast situa ie a
fost condi ionat de trei factori majori: 1) criza economic din Rusia; 2) sistarea finan rii
externe începând cu 2000, care reprezenta o surs important pentru acoperirea deficitului
bugetar; 3) sistemul fiscal imperfect, care nu permite acumularea adecvat a resurselor
financiare în bugetul de stat în conformitate cu evolu ia economiei na ionale.
Capacitatea redus a Guvernului de a colecta impozite, a diminuat posibilitatea guvern rii
de a furniza servicii societ ii.

3.3. Evolu ia cheltuielilor pentru organele de drept
Cheltuielile bugetului de stat pentru organele de drept3 pentru anul 2005 vor constitui
638,3 mln lei. Dup o sc dere nesemnificativ pe parcursul anilor 1998-1999, cheltuielile
pentru organele de drept au început s creasc . Cele mai mari ritmuri de cre tere au fost
înregistrate în 2000 – 58,8% i 2003 – 48,2%. Dac în 2000 aceast cre tere sa datorat
restabilirii finan rii de dup criza din 98 atunci în 2003 a fost înregistrat o cre tere
calitativ .

3 Pentru analiz
au fost utilizate datele privind bugetul Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului Institu iilor Penitenciare.
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Cre terea brusc a cheltuielilor pentru organele de drept în 2003 a fost provocat de
majorarea semnificativ a cheltuielilor pentru Procuratur (+90%), Penitenciare (+42,5%) i
organele afacerilor interne (+38%).
În 2003 pe fundalul unei cre teri masive a cheltuielilor pentru Procuratur , cheltuielile
pentru instan ele judec tore ti au r mas neschimbate.
Figura 9. Evolu ia cheltuielilor pentru organele de drept
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Sursa: Bugetele de Stat 1997-2006.

Dac pân în 1999 cheltuielile pentru organele Procuraturii i sistemul judiciar erau relativ
egale i au suportat acelea i reduceri i ulterior major ri, atunci începând cu 2000 situa ia
a început s se modifice cardinal. Astfel, pân în 2002, sistemul judiciar a primit o finan are
mai bun comparativ cu Procuratura i bugetul sistemului judiciar în 2001 a fost de 1,6 ori
mai mare decât cel al Procuraturii. Îns în 2003 au crescut brusc cheltuielile pentru
organele procuraturii, tendin care sa men inut i în anii urm tori. În prezent, bugetul
pentru sistemul judiciar este cu 20% mai mic decât cel pentru Procuratur .
Figura 10. Evolu ia cheltuielilor pentru Procuratur
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Sursa: Bugetul de stat 1997-2006.
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Analiza ponderii cheltuielilor pentru sistemul judiciar i procuratur în bugetul de stat
denot faptul c Moldova are un loc aparte în Europa. Astfel bugetul pentru sistemul judiciar
în toate rile europene este mai mare decât bugetul procuraturii. Aceast diferen variaz
de la 1,4 ori în Letonia pân la 7,1 ori în Finlanda.
Figura 11. Analiza comparativ a bugetelor pentru instan ele de judecat
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Priorit ile guvern rii în dezvoltarea justi iei în Moldova se vede clar în proiectul bugetului de
stat pentru 2006. Astfel din cele 8,98 milioane lei destina i pentru investi ii capitale în
justi ie, 8,18 milioane revin organelor procuraturii.

4. Procesul elabor rii bugetului justi iei în Moldova
4.1. Mecanismele de finan are a justi iei
Finan area activit ilor pentru înf ptuirea justi iei este efectuat conform principiilor
generale de finan are a institu iilor publice stipulate în legea nr. 847/24.05.96 privind
sistemul bugetar i procesul bugetar.
Îns justi ia nu este o institu ie public tipic . Mai mult, obiectivul de baz urm rit trebuie s
fie asigurarea independen ei sistemului judiciar, obiectiv care poate fi realizat doar în
condi iile unei finan ri independente a justi iei.
Acest principiu este stipulat i în Constitu ia Republicii Moldova (adoptat la 29.07.94
//Monitorul Oficial 1, 12.08.1994). Articolul 121 prevede c resursele financiare ale
instan elor judec tore ti sunt aprobate de Parlament i sunt incluse în bugetul de stat. Din
procesul elabor rii bugetului instan elor judec tore ti este exclus atât Guvernul cât i
Ministerul Finan elor.
Descrierea detaliat a procesului de elaborare a bugetului pentru înf ptuirea justi iei este
efectuat în legea nr. 514/06.07.95 privind organizarea judec toreasc (Monitorul Oficial
58/641, 19.10.1995). Astfel, Articolul 22-23: Cheltuielile pentru înf ptuirea justi iei,
stipuleaz clar urm toarele proceduri de elaborare a bugetului:
1. Consiliul Superior al Magistraturii calculeaz mijloacele necesare bunei func ion ri a
instan elor judec tore ti i elaboreaz bugetului justi iei. Conform Articolului 23
asigurarea material este organizat prin intermediul Ministerului Justi iei.
2. Bugetul pentru justi ie este înaintat la Parlament pentru aprobare.
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3. Dac Parlamentul consider c suma solicitat este prea mare, sau c bugetul de stat
nu are resurse suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de func ionare a justi iei
el solicit Consiliului Superior al Magistraturii s revizuiasc bugetului justi iei în vederea
reducerii cheltuielilor. Parlamentul nu este în drept de a reduce cheltuielile pentru
justi ie.
4. Consiliul Superior al Magistraturii examineaz solicitarea Parlamentului i dac
consider c este posibil o revizuire a bugetului, efectueaz modific rile de rigoare.
5. Bugetul pentru justi ie este introdus în bugetul de stat.
Legea nr. 947/19.07.96 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Monitorul Oficial
64/641, 03.10.1996) prevede c Consiliul Superior al Magistraturii prezint proiectul
bugetului pentru justi ie Guvernului pentru informare. Guvernul i Ministerul Finan elor vor
ine cont de bugetul justi iei la elaborarea bugetului de stat.
Acest mecanism care func ioneaz cu succes în toate
independen a justi iei atât de factorul politic cât i administrativ.

rile democrate, asigur

Îns cu toate c avem un întreg cadru legal de finan are independent a justi iei, lucru
asigurat i de Constitu ia Republicii Moldova, totu i finan area sistemului judiciar este
efectuat în conformitate cu legea nr. 847/24.05.96 privind sistemul bugetar i procesul
bugetar.
Finan area justi iei conform prevederilor legii privind sistemul bugetar i procesul bugetar
este o eroare logic , deoarece aceast lege descrie mecanismul de elaborare a bugetului de
stat de institu iile care sunt în subordinea Guvernului. Pe când instan ele judec tore ti sunt
independente i nu se afl în subordinea Guvernului. Conform acestei legi pot fi calculate
doar cheltuielile administrative ale Ministerului Justi iei, i alte institu ii supuse Guvernului.
În conformitate cu legea privind sistemul bugetar i procesul bugetar, în prezent finan area
justi iei are loc în urm toarele etape:
ETAPA 1. Ministerul Finan elor
elaboreaz
estim ri
preliminare de venituri i
cheltuieli ale bugetului de
stat. Toate aceste estim ri
sunt efectuate în baza
prognozei
indicatorilor
macroeconomici
i sociali,
elaborate
de
Ministrul
Economiei i a prognozei
indicatorilor ce caracterizeaz
politica monetar-creditar a
statului elabora i de Banca
Na ional a Moldovei. Pân la
01.01.2005 Ministerul Finan elor era obligat prin lege ca toate estim rile preliminare s le
transmit tuturor institu iilor publice. Îns în urma modific rii Art.17 prin Legea nr.224-XV
din 01.07.04, în vigoare 01.01.05 aceast obliga ie a fost exclus .
ETAPA 2. Ministerul Finan elor emite norme metodologice detaliate referitoare la elaborarea
proiectului bugetului de stat. Iar în baza estim rilor sale fixeaz plafonul de cheltuieli pentru
fiecare institu ie public . Plafonul de cheltuieli este fixat în conformitate cu posibilit ile
bugetare i viziunea Ministerului Finan elor privind necesit ile de cheltuieli ale institu iilor
18
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publice. Astfel în 2001, Ministerul Finan elor considera c pentru justi ie este necesar de
alocat 0,55% din bugetul de stat, iar pentru 2005 este suficient 0,44%. Pentru compara ie
cheltuielile pentru efectuarea justi iei în Polonia constituie circa 2% din bugetul de stat sau
de aproximativ 5 ori mai mult ca în Moldova. Este foarte greu de determinat care este
ra ionamentul logic al ministerului. Unica explica ie este c fiecare minister face lobby
pentru institu iile sale i câ tig cei mai „conving tori”. Mai multe comentarii sunt în
capitolul evolu ia finan rii justi iei.
ETAPA 3. Ministerul Justi iei pe de o parte prime te normele metodologice i plafonul de
cheltuieli, iar pe de alt parte are calculele proprii privind necesit ile reale ale instan elor
de judecat . Este evident c necesit ile calculate de Ministerul Justi iei sunt mult mai mari
decât plafonul admis de Ministerul Finan elor.
ETAPA 4. Divergen ele care apar între Ministerul Justi iei i Ministerul Finan elor sunt
solu ionate în ultima instan de Guvern. În practic Ministerul Justi iei intervine pe lâng
Guvern cu argument rile de rigoare în vederea major rii sumelor alocate pentru justi ie.
ETAPA 5. Ministerul Justi iei înainteaz c tre Ministerul Finan elor propunerea de buget
pentru finan area justi iei i cheltuielile suplimentare. Bugetul justi iei în mare m sur
include cheltuielile pentru remunerarea muncii, par ial cheltuielile curente de între inere a
instan elor de judecat
i sume nesemnificative pentru investi ii capitale. Restul
necesit ilor sunt înaintate sub form de necesit i suplimentare de finan are. În cazul când
bugetul de stat se supraexecut la capitolul venituri, atunci fiecare institu ie public
prime te o anumit sum de bani pentru necesit ile suplimentare înaintate.
Drept concluzie de baz putem men iona c în procesul de elaborare a bugetului justi iei,
rolul de baz revine Ministerului Finan elor. Ministerul Justi iei doar efectueaz partea
tehnic a lucrurilor f
a avea dreptul de a interveni în procesul bugetar.

4.2. Finan area justi iei sub aspect al articolelor de cheltuieli
Dup cum am observat din subcapitolul precedent finan area justi iei eronat este efectuat
conform principiilor de finan are a institu iilor publice subordonate Guvernului.
În asemenea caz trebuie s existe un cadru legal care ar reglementa rela iile i conflictele
care pot ap rea în procesul de elaborare a bugetului justi iei i a bugetului de stat.
Este evident c conflictul de baz este condi ionat de viziunile Ministerului Justi iei privind
necesit ile de finan are a justi iei i viziunile Ministerului Finan elor privind posibilit ile
bugetului de stat.
În procesul de negocieri pot fi distinse 4 grupe mari de cheltuieli.
1. Cheltuieli legate de retribuirea muncii
2. Cheltuieli curente de între inere a instan elor judec tore ti, care includ în sine plata
rfurilor i serviciilor
3. Cheltuieli capitale, sau investi ionale.
4. Cheltuieli pentru buna func ionare a sistemului judec toresc
Din toate aceste 3 grupe de cheltuieli, doar cele legate de retribuirea muncii sunt
reglementate destul de clar. Restul grupelor au o descrie vag i ambigu , drept consecin ,
dup cum vom vedea mai jos, permit interpret ri i decizii arbitrare din partea func ionarilor
din Ministerul Finan elor.
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Cheltuieli legate de retribuirea muncii
Cheltuielile de remunerare a muncii sunt reglementate de legea nr. 544/20.07.95 cu privire
la statutul judec torului (Monitorul Oficial 59-60/664, 26.10.1995) i de Hot rârea
Parlamentului nr. 453/16.05.95 cu privire la salarizarea judec torilor, colaboratorilor
instan elor judec tore ti i ai procuraturii (Monitorul Oficial 35/400, 29.06.1995).
Legea cu privire la statutul judec torului în Articolul 28 Salarizarea judec torului, prevede:
1. Suplimentele pentru gradul de calificare i vechimea în munc
2.
rimea maxim a cuantumurilor sporurilor. M rimea exact este apropiat de
Parlament.
3. Salariul func iei, care este în dependen de salariul func iei a Pre edintelui rii
Hot rârea Parlamentului nr. 453/16.05.95 stabile te categoriile de salarizare în baza
Re elei tarifare unice a lucr torilor sferei bugetare. Unicul lucru neclar este leg tura
judec torilor cu sfera bugetar . Mai mult, în Hot rârea Parlamentului se face referin la
Legea Salariz rii, lege care nu exist .
În conformitate cu legea i hot rârea sus numit Ministerul Justi iei calculeaz necesarul de
resurse financiare pentru remunerarea muncii i cheltuielilor legate de remunerarea muncii.
La acest capitol de cheltuieli, Ministrul Finan elor nu poate interveni deoarece exist un
cadru legal relativ fix.
Cheltuieli curente de între inere a instan elor judec tore ti
Spre deosebire de cheltuielile legate de retribuirea muncii, cheltuielile de între inere nu au o
baz legal clar . Exist legea nr. 514/06.07.95 privind organizarea judec toreasc , care în
Articolul 23 în linii generale reglementarea asigur rii materiale a instan elor judec tore ti.
În realitate, asigurarea tehnico-material este calculat ca diferen a dintre plafonul stabilit
de Ministerul Finan elor i necesarul de cheltuieli pentru retribuirea muncii.
Investi iile capitale
La capitolul investi ii, situa ia este i mai dificil . În primul rând aceste cheltuieli practic nu
sunt efectuate, iar în al doilea rând cadrul legal este absolut inadecvat.
Cheltuieli pentru buna func ionare a sistemului judec toresc
În aceast grup într toate tipurile de cheltuieli efectuate pentru asigurarea bunei
func ion ri a procesului de exercitare a justi iei. Ca exemplu pot servi: acoperirea
cheltuielilor de transport a martorilor; cheltuielile legate de executarea sentin ei (executorii
judiciari); etc.

5. Recomand ri pentru implementarea unui sistem independent
de finan are a justi iei
Implementarea unui sistem independent de finan are a justi ie trebuie s fie bazat pe
urm toarele principii:
1. Consolidarea rolului instan elor judec tore ti în procesul elabor rii bugetului justi iei;
2. Procesul elabor rii bugetului justi iei trebuie s dispun de un cadru legal separat de cel
prev zut în legea procesului bugetar;
3. Parlamentul este instan a superioar în aprobarea bugetului justi iei;
4. Cheltuielile pentru justi ie trebuie s fie raportate la PIB i nu bugetul de stat;
5. Bugetul justi iei este format din: bugetul anual care include cheltuielile curente i
bugetul investi ional;
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6. Bugetul justi iei trebuie s asigure independen a justi iei i accesul tuturor la justi ie;
7. Separarea instan elor judec tore ti de autorit ile administrative, prin înl turarea
Guvernului i a Ministerului Finan elor din procesul elabor rii bugetului justi iei;
8. Delimitarea competen elor i func iilor în domeniul aprob rii bugetului justi iei între
Parlament, Guvern i Consiliul Superior al Magistraturii.
Sub aspect practic este necesar de determinat care autoritate i în ce mod va fi implicat în
procesul de elaborare a bugetului justi iei; cum vor fi calculate cheltuielile pentru justi ie i
care este responsabilitatea fiec rui actor în procesul de elaborare a bugetului justi iei.
Pentru aceasta este necesar de r spuns cum trebuie s fie reglementat procesul de
finan are a justi iei i care trebuie s fie etapele de baz ale procesului de elaborare a
bugetului justi iei.

Reglementarea finan rii justi iei
Actorii implica i în procesul elabor rii bugetului pentru justi ie:
1. Parlamentul aprob legi care asigur func ionarea sistemului judec toresc i aprob
bugetul justi iei;
2. Guvernul prin intermediul Ministerului Justi iei organizeaz procesul i asigur partea
organizatoric în elaborarea bugetului justi iei. Ministerul Justi iei elaboreaz i execut
bugetul investi ional al justi iei.
3. Consiliul Superior al Magistraturii, formeaz bugetul anual al justi iei în baza bugetelor
instan elor de judecat i bugetului investi ional i îl prezint Parlamentului.
Reglementarea i elaborarea cheltuielilor pentru justi ie:
1. Salariile judec torilor sunt stabilite prin Lege sau Hot râre de Parlament.
2. Cheltuielile curente sunt calculate de judec toriile de circumscrip ie împreun cu Cur ile
de Apel în baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Justi iei.
3. Cheltuielile capitale sunt calculate anual i introduse în bugetul justi iei de c tre
Ministerul Justi iei în baza Strategiei Na ionale a investi iilor capitale în justi ie. Strategia
Na ional este elaborat de c tre Consiliul Superior al Magistraturii împreun cu Ministerul
Justi iei.
4. Cheltuielile pentru efectuarea justi iei. Se calculeaz separat de c tre pre edin ii
instan elor de judecat
i includ în cheltuielile necesare pentru buna desf urare a
procesului (cheltuieli de transport pentru martori, transportarea re inu ilor, etc.). Calculele
sunt efectuate în baza anilor preceden i i sunt ajustate în caz de necesitate.
Statele de personal ale instan elor judec tore ti
1. Judec torii. Num rul judec torilor în fiecare instan de judecat este aprobat prin lege
sau hot râre de Parlament în baza consult rilor cu Consiliul Superior al Magistraturii.
2. Personalul auxiliar. Num rul i statele de personal auxiliar in de competen a
pre edin ilor instan elor de judecat . Personalul auxiliar va fi format în corespundere cu
necesit ile instan elor de judecat .

Procesul elabor rii bugetului justi iei
Elaborarea bugetului justi iei trebuie s dispun de un cadru legal separat de cel al
institu iilor publice care sunt stipulate în legea procesului bugetar.
Procesul de elaborarea a bugetului justi iei trebuie s asigure independen a financiar a
justi iei i s exclud factorul administrativ (Guvernul sau Ministerul Finan elor) din acest
proces.
Bugetul justi iei este format din dou bugete: bugetul curent i bugetul investi ional.
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Bugetul curent include în sine 3 elemente de baz : cheltuielile legate de remunerarea
muncii, cheltuielile curente de func ionare a instan elor de judecat i cheltuielile legate de
desf urarea procesului judiciar (plata cheltuielilor de transport a martorilor, transportul
persoanelor arestate, asisten a juridic din oficiu, etc.).
Bugetul investi ional anual este elaborat în baza Strategiei Na ionale de investi ii capitale în
justi ie.
Procesul elabor rii bugetului justi iei va parcurge urm toarele etape:
ETAPA 1. La solicitarea Consiliului
Superior
al
Magistraturii,
Ministerul Justi iei împreun cu
Ministerul Finan elor elaboreaz
norme metodologie de elaborare a
bugetelor curente ale instan elor
de
judecat .
Implicarea
Ministerului
Finan elor
este
necesar pentru ca bugetul curent
al justi iei s fie omogen cu
bugetul
de
stat.
Normele
metodologice
vor
servi
ca
îndrumar în elaborarea bugetului curent i vor furniza informa iei din legisla ie. Normele vor
con ine doar limite care sunt stipulate în lege (cum ar fi remunerarea muncii). Nici o
autoritate administrativ nu are dreptul de a impune anumite plafon ri în afar de cele
stipulate în legi.
ETAPA 2. În baza normelor metodologice pre edin ii de instan e de judecat vor elabora
bugetele acestora. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Cur ile de Apel vor
coordona procesul de elaborare a bugetelor judec toriilor de circumscrip ie care sunt în
raza teritorial a acestora. Cur ile de Apel sunt centru de resurse pentru pre edin ii de
judec torii i sunt responsabile de buna func ionare a procesului de elaborare a bugetului
fiec rei judec torii de circumscrip ie.
ETAPA 3. Consiliul Superior al Magistraturii colecteaz toate bugetele instan elor de
judecat grupate pe Cur i de Apel. În baza tuturor bugetelor este elaborat bugetul curent al
instan elor de judecat .
ETAPA 4. Ministerul Justi iei în baza Strategiei Na ionale a Investi ilor Capitale în Justi ie
elaboreaz bugetul investi ional anual.
ETAPA 5. Consiliul Superior al Magistraturii aprob bugetul curent i bugetul investi ional al
justi iei i în baza acestor bugete elaboreaz Bugetul anual al justi iei.
ETAPA 6. Consiliul Superior al Magistraturii prezint bugetul anual al justi iei în Parlament i
negociaz cu el acest buget.
ETAPA 7. Parlamentul în urma negocierilor aprob bugetul anual al justi iei. Bugetul anual al
justi iei este introdus în bugetul de stat.
ETAPA 8. Consiliul Superior al Magistraturii informeaz Guvernul privind bugetul anual al
justi iei. Guvernul la elaborarea bugetului de stat anual va ine cont de bugetul justi iei.
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ETAPA 9. Repartizarea lunar a cheltuielilor pentru instan ele judec tore ti este efectuat
de pre edin ii instan elor de judecat .
ETAPA 10. Rectificarea bugetului justi iei este efectuat de c tre pre edin ii de instan e de
judecat i de c tre Ministerul Justi iei. Pre edin ii instan elor de judecat rectific bugetul
curent al justi iei, iar Ministerul Justi iei bugetul investi ional. Bugetele curente i
investi ionale sunt prezentate Consiliului Superior al Magistraturii. CSM prezint bugetul
justi iei rectificat spre aprobare Parlamentului.

6. Concluzii
1. Moldova este unica ar în Europa, unde cheltuielile pentru organele procuraturii sunt
mai mari, decât cele pentru instan ele de judecat .
2. Cheltuielile pentru organele procuraturii din 2002 au crescut de 2 ori mai mult decât
cele pentru instan ele de judecat .
3. Moldova are cele mai mici cheltuieli pentru justi ie din Europa pe cap de locuitor.
4. Din toate rile Europei, salariul judec torului corelat cu salariul mediu pe ar este cel
mai dezavantajos în Moldova.
5. Ponderea cheltuielilor pentru justi ie în bugetul de stat sa redus în ultimii 5 ani cu 25%.
Pentru 2006 ele vor constitui 0,41% comparativ cu 0,55% în 2001.
6. În Moldova nu exist nici aluzie la autonomia financiar a instan elor de judecat . Un
simplu func ionar din cadrul Ministerului Finan elor, determin care vor fi cheltuielile
pentru justi ie.
7. Proiectul legii bugetului de stat pentru 2006, denot accentele Guvern rii în domeniul
justi iei. Astfel din cele 8,98 milioane lei destinate investi iilor capitale în justi ie, 8,18
milioane lei revin organelor procuraturii.

7. Recomand ri
1. Cheltuielile pentru instan ele de judecat trebuie s constituie 1,5-2% din bugetul de
stat, cea ce pentru anul 2006 corespunde cu 130-170 milioane lei (în proiectul legii
bugetului de stat pentru justi ie în 2006 sunt prev zute 35,1 milioane lei).
2. Bugetul instan elor de judecat trebuie s fie format din dou bugete separate: bugetul
curent i bugetul investi ional
3. Bugetul investi ional este alc tuit în baza unei Strategii Na ionale de Dezvoltare a
Sistemului Judec toresc
4. Salariul judec torului la începutul cariere trebuie s fie egal cu 3 salarii medii pe ar ,
cea ce la ziua de azi constituie peste 4000 lei
5. Structura i num rul personalului auxiliar în instan ele de judecat este de competen a
Pre edintelui instan ei
6. În procesul de elaborare a Bugetului Judec toriilor, Guvernul nu trebuie s participe nici
sub o form . Elaborarea bugetului de stat este în competen a Guvernului în cea ce ine
de cheltuielile institu iilor publice subordonate Guvernului. Judec toriile nu sunt institu ii
publice subordonate Guvernului.
7. Parlamentul are un rol consultativ în procesul de elaborare a bugetului justi iei.
8. Cheltuielile suplimentare care asigur buna func ionare a procesului judec toresc, sunt
planificate conform cheltuielilor din anii preceden i, iar se execut conform necesit ilor
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