APROBAT
decătoriei Străşeni
Sergiu OSOIANU

REGULAMENT

cu privire la organ izarea activităţii S erviciulu i G en eralizare, S istem atizare,
M on itorizare a practicii ju d iciare şi relaţii pub lice

Capitolul I
DISPOZIŢII G E N E R A L E

1.Regulamentul cu privire la efectuarea generalizării practicii judiciare (în continuare Regulament) reglementează modul de identificare a cazurilor de luare a diferitor decizii pe
aceleaşi probleme de drept, interpretarea diferită a legii în aplicarea normelor de drept material
şi procedural.
Prin prezentul Regulament se stabilesc regulile generale de efectuare a generalizării
practicii judiciare în Judecătoria Străşeni, precum şi regulile de selectare, prelucrare şi
transmitere a informaţiei pentru a fi inclusă în baza de date oficiale a Judecătoriei Străşeni
„Practica j udiciară” .
Activitatea de generalizare a practicii judiciare este o constantă definitorie a nivelului
eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei şi contribuie la:
• asigurarea aplicării unitare a legislaţiei în cadrul soluţionării cauzelor de către
Judecătoria Străşeni;
• verificarea viabilităţii mecanismelor de implementarea cadrului legislativ;
• elucidarea discrepanţelor şi lacunelor legislative şi evitarea vidului legislativ.
2.
Generalizarea practicii judiciare este menită să contribuie la eficientizarea actului de
justiţie în stat şi se efectuează conform Planului de activitate al Judecătoriei Străşeni, de către
colaboratorii din cadrul Serviciului de generalizare a practicii judiciare, sistematizare şi
evidenţă a legislaţiei sub conducerea nemijlocită a preşedintelui sau, după caz, a
vicepreşedintelui instanţei, sau a judecătorului coordonator, inclus în planul de activitate a
Serviciului.
3. în scopul asigurării aplicării unitare a legislaţiei de către judecătorii Judecătoriei
Străşeni, generalizările practicii judiciare efectuate de către Serviciul Sistematizare,
Monitorizare a Practicii Judiciare vor fi discutate la şedinţele cu judecătorii, iar rezultatele
generalizării practicii judiciare vor fi examinate de către Preşedintele Judecătoriei Străşeni.
4. La angajarea în funcţie a noilor colaboratori care, în virtutea obligaţiunilor de
serviciu, urmează să efectueze generalizări ale practicii judiciare, acestora li se va aduce la
cunoştinţă, contra semnătură, prezentul Regulament.
C a p i t o l u l II
CONDIŢIILE PROCESULUI EFECTUĂRII G ENERALIZĂRII
PRACTICII JUDIC IARE

5. Activitatea de studiere şi generalizare a practicii judiciare poartă un caracter continuu
şi sistematic, asigurat prin procesul de planificare prealabilă a activităţii Judecătoriei Străşeni.

6. Temele generalizărilor practicii judiciare se includ în planurile anuale de activitate
ale Serviciul Sistematizare, Monitorizare a Practicii Judiciare, cu indicarea concretă a
persoanelor responsabile de executare şi în mod obligatoriu, a termenului executării.
7. La stabilirea temei generalizării urmează să se ţină cont de:
• actualitatea problemei pentru practica judiciară;
• necesitatea tratării problemei din punct de vedere doctrinar;
• existenţa unei practici neuniforme a instanţelor judecătoreşti în aplicarea
reglementărilor omogene;
• existenţa unei norme legislative care generează diferite interpretări în aplicare;
• informaţia statistică privind calitatea înfăptuirii justiţiei.
Volumul notei informative nu poate fi limitat, iar conţinutul ei nu va fi supraâncărcat şi
nu va include circumstanţe neânsemnate.
8. în procesul stabilirii temei generalizării urmează a fi solicitate opiniile judecătorilor
din cadrul instanţei referitor la cele mai dificile probleme ce apar în practica judiciară.
în acest sens urmează a fi utilizate:
• informaţiile judecătorilor;
• generalizările anterioare privind erorile judiciare efectuate de către Curtea Supremă de
Justiţie;
• generalizările practicii judiciare efectuate de către curţile de apel şi de către judecătorii;
• spectrul de probleme ce ţine de aplicarea noului cadru legislativ în procesul înfăptuirii
justiţiei în instanţele judecătoreşti de nivel diferit.
9. Ca temă pentru studiere poate fi selectată practica examinării unor anumite categorii
de cauze civile, comerciale şi de contencios administrativ, precum şi de cauze penale.
10. în dependenţă de scopul concret al generalizării, pot fi efectuate:
• generalizări ale practicii judiciare privind toate cauzele examinate într-un anumit
interval de timp;
• generalizări ale practicii judiciare privind cauzele examinate într-o anumită instanţă
judecătorească;
• generalizări ale practicii judiciare privind unele categorii de cauze;
• generalizări ale practicii judiciare pe marginea unor singure chestiuni.
11. Judecătoria Străşeni urmează să studieze şi să analizeze periodic, conform planului
de activitate, practica judiciară privind examinarea cauzelor pe căi ordinare şi extraordinare de
atac, în urma acestei activităţi fiind întocmite rapoarte a erorilor judiciare comise de către
instanţă în procesul judecării cauzelor concrete.
Ca p i t o l ul III
ETAPA PREGĂTIRII PENTRU EFECTU AREA GENERALIZĂRII
PRACTICII JUDIC IARE

12. Etapa pregătirii pentru efectuarea generalizării practicii judiciare este una din
condiţiile de bază ce asigură calitatea activităţii de generalizare.
13. Pregătirea pentru efectuarea generalizării practicii judiciare, în mod obligatoriu,
include în sine următoarele activităţi:
• selectarea cadrului legislativ în vigoare, ce reglementează raporturile juridice
respective, a hotărârilor explicative din domeniu ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie, notelor
informative ale instanţelor judecătoreşti ierarhic superioare, publicaţiilor ştiinţifice de
specialitate autohtone şi internaţionale la temă. jurisprudenţei în materie a Curţii Europene
pentru Drepturile Omului, rapoartelor statistice respective etc.;
• asigurarea documentară cu materialele selectate a persoanei ce urmează să facă
generalizarea practicii judiciare;
• studierea minuţioasă, în mod obligatoriu, din punct de vedere analitic a materialelor
respective de către executorul generalizării.

14. Colectarea informaţiei necesare pentru studiere şi generalizare se efectuează prin
următoarele metode:
• studierea cauzelor aflate nemijlocit în instanţă;
•deplasarea executorului generalizării practicii judiciare în instanţele superioare;
• studierea copiilor actelor judecătoreşti.
Capitolul IV
Î N T O C M IR E A D O C U M E N T E L O R DUPĂ S T U D IE R E A P R A C T IC II
JU D IC IA R E
15. In urma studierii şi generalizării materialului statistic şi factologic colectat în
procesul generalizării practicii judiciare se întocmeşte unul din următoarele documente:
• nota informativă privind generalizarea practicii judiciare;
• registrul erorilor comise în procesul activităţii de înfăptuire a justiţiei;
©opinie consultativă.
16. în procesul întocmirii documentelor de generalizare, executorii generalizării
practicii judiciare vor ţine cont de faptul că:
• deşi practica judiciară este o parte componentă şi totodată un rezultat al activităţii de
înfăptuire a justiţiei, constituirea ei începe în momentul în care instanţa de judecată, pentru a
aplica legea vizavi de un raport litigios dedus judecăţii şi a pronunţa o hotărâre legitimă şi
întemeiată, interpretează legea, clarificând sensul şi conţinutul ei prin intermediul concretizării
noţiunilor expuse în textul respectiv al normei juridice;
• practica judiciară nu include în sine oricare hotărâri ale instanţelor judecătoreşti,
pronunţate în cadrul judecării cauzelor, ci doar acelea care conţin deducţii şi concretizări ale
legii aplicate în procesul înfăptuirii justiţiei.
17. Documentul de generalizare se elaborează de către executor, în numele Judecătoriei
Străşeni şi constă din partea introductivă, descriptivă şi concluzii.
In partea introductivă se indică:
• denumirea documentului;
H
ffi
• persoana responsabilă de efectuarea generalizării;
• durata efectuării generalizării;
• metoda aleasă de executor pentru colectarea informaţiei;
• numărul de dosare studiate în procesul colectării informaţiei;
• cadrul legislativ ce a servit drept suport legal pentru generalizare;
• jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului (în cazul în care a fost
utilizată);
• publicaţiile ştiinţifice la temă;
în partea descriptivă:
• se va face o analiză multiaspectuală a deducţiilor şi concretizărilor legii aplicate de
către instanţele judecătoreşti în procesul judecării cauzelor concrete;
• vor fi făcute unele exemplificări în baza hotărârilor, încheierilor şi deciziilor studiate
în procesul efectuării generalizării.
• vor fi aduse argumentări ştiinţifice la temă.
concluzia docum entului de generalizare va include:
• recomandările formulate referitor la modalitatea utilizării materialelor respective;
• propunerile concrete ce derivă din analiza statisticii judiciare;
• propuneri de legeferenda, ce se cer a fi operate în cadrul legislativ aplicat în procesul
judecării categoriilor respective de cauze;

•
propuneri concrete de redresare a stării de lucruri nesatisfacătoare depistate în procesul
efectuării generalizării, propuneri care urmează a fi comunicate preşedintelui sau, după caz,
vicepreşedintelui Judecătoriei Străşeni.
18. Generalizarea practicii judiciare urmează a fi efectuată în termenul stabilit în planul
de activitate anual al Judecătoriei Străşeni.
19. Modificarea termenului iniţial stabilit poate avea loc doar cu acordul Preşedintelui
Judecătoriei Străşeni. în baza unei note informative de argumentare a imposibilităţii efectuării
generalizării în termenul prevăzut, întocmită de executorul responsabil şi confirmată de
preşedintele sau, după caz. vicepreşedintele instanţei.
20. Registrul erorilor judiciare comise în procesul activităţii de înfăptuire a justiţiei se
întocmeşte semestrial. în mod separat pentru fiecare judecător. în acest document de
generalizare în mod obligatoriu urinează a fi indicat numele judecătorului care a comis eroarea
judiciară.
Iniţial registru se prezintă preşedintelui sau, după caz, vicepreşedintelui Judecătoriei
Străşeni, care va dispune discutarea erorilor comise în cadrul şedinţelor colective cu judecătorii.
21. După examinarea lor, documentele de generalizare vor fi transmise către Serviciul
Sistematizare, Monitorizare a Practicii Judiciare pentru crearea bazei oficiale a practicii
judiciare pentru instanţă.
22. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării.

