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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

(în baza raportului de expetiză a Centrului Național Anticorupție) 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

 

 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

1. La art. VII Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor pct. 5 (în proiect art. I pct. 4) 

Articolul l0: 

se completează cu alin. (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Ministrul Justiției este în drept să refuze propunerea comisiei de selectare a 

candidaților numai în cazul în care nu a fost respectată procedura sau dacă candidații 

selectați nu corespund criteriilor stabilite prin lege. În acest caz, comisia organizează 

concurs repetat pentru selectarea membrilor sau membrilor supleanți ai colegiului 

diciplinar din rîndul reprezentanților societății civile.”. 

 

Obiecţii: 

Conform normei formulate de proiect, Ministrul justiţiei este în drept să refuze 

propunerea comisiei de selectare a candidaţilor în cazul în care aceştia nu corespund 

criteriilor stabilite prin lege. În sensul dat, analizînd per ansamblu Legea nr.178/2014, 

aceasta nu conţine norme cu referire la criteriile de selectare a candidaţilor pentru numirea 

în calitate de membri ai colegiului disciplinar din rândul reprezentanţilor societăţii civile. 

Utilizarea expresiei "criteriilor stabilite prin lege", fără trimitere la vreun act concret, 

permite o marjă mai mare de discreţie pentru entitatea responsabilă la determinarea 

criteriilor în dependenţă de caz şi persoană determinată. 

În sensul dat, conform pct.54 din Opinia Comisiei de la Veneţia nr.755/2014, "După 

cum s-a arătat mai sus, organizarea unui concurs pentru selectarea reprezentanţilor 

societăţii civile în Colegiul Disciplinar este oportună. Ar fi totuşi de dorit ca atât criteriile 

de selectare a candidaţilor cât şi mecanismul de numire şi funcţionare a comisiei ce 

urmează a selecta candidaţii să fie specificate chiar în lege si nu într-un regulament. în 

plus, trebuie clarificat faptul că rolul Ministrului în numirea acestor persoane este unul 

formal şi că numirea se face în conformitate cu recomandările comisiei care selectează 

candidaţii." 

Caracterul lacunar al normei va face imposibilă tragerea la răspundere a factorilor de 

decizie, care la implementare vor conştientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvârşite în 

procesul de aplicare, şi deci astfel va perpetua săvîrșirea abuzurilor și depășirilor 

atribuțiilor de serviciu, conflicte de interese și/sau favoritism. 

Nu se acceptă  

Criteriile generale privind 

reprezentantul societății civile în 

colegiul disciplnar al 

judecătorilor sunt prevăzute în 

art. 9 alin. (3) al Legii nr. 

178/2014, potrivit căruia 

membrii colegiului disciplinar 

din rîndul societăţii civile trebuie 
să aibă o reputaţie ireproşabilă, 

să se bucure de autoritate în 

societate, să aibă experienţă de 

cel puţin 7 ani în domeniul 

dreptului şi sînt obligaţi să 

respecte restricţiile specificate la 

art.8 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. 

(3) din Legea nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului. Pentru verificarea 

acestor calităţi, CV-urile 

candidaţilor care participă la 

concurs vor fi publicate pe 

pagina web a Ministerului 

Justiţiei şi a Consiliului Superior 

al Magistraturii cu cel puţin 15 

zile lucrătoare înainte de ziua 

organizării concursului. 
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Recomandări 

Reglementarea prin lege a criteriilor de selectare a candidaţilor pentru numirea în 

calitate de membri ai colegiului disciplinar din rândul reprezentanţilor societăţii civile. 

  2. La Art. VII. - Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară 

a judecătorilor  

Pct. 24. (în proiect art. I pct. 23) Articolul 36: 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Colegiul disciplinar poate constata abaterea disciplinară şi aplica sancțiuni 

disciplinare judecătorilor, foștilor judecători, președinților, vicepreședinților instanțelor de 

judecată doar în cazul în care constată că fapta imputată a fost săvîrșită cu intenție sau din 

neglijență gravă.” 

 

Obiecţii: 

Norma analizată utilizează termeni neuniform de genul "foşti judecători", or Legea 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor operează cu 

termenul de "judecător desemnat". În sensul dat, conform art.7 alin.(l) al legii prenotate, 

"(1) Sancţiunile disciplinare se aplică judecătorilor în funcţie si Judecătorilor demisionaţi 

pentru faptele comise în timpul exercitării mandatului de judecător.". 

Pericolul coruptibil în a acest caz constă în apariţia practicilor diverse de interpretare 

cu referire la termenul de "foşti judecători", practici care pot fi şi abuzive. 

Recomandări: 

Substituirea sintagmei "foştilor judecători" cu sintagma "judecătorilor demisionaţi". 

Se acceptă 

Conform propunerii cuvintele 

„foştilor judecători” au fost 

substituite cu cuvintele  

„judecătorilor demisionaţi”. 

  3. Art. VII. - Legea nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor pct. 26 (în proiect art. I pct. 25). 

 

 La articolul 40: 

alineatul (1) devine alineat unic cu următorul cuprins: 

„Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii, adoptate în condiţiile art. 39, pot fi 

contestate în instanța de judecată în conformitate cu procedura prevăzută de Codul 

administrativ.”; 

 

Obiecţii: 

În conformitate cu art.46 alin.(l) din legea nr.780/2001 privind actele legislative, 

Se acceptă conceptual 

La articolul 40 alineatul (1) 

cuvintele „, doar în partea ce se 

referă la procedura de 

emitere/adoptare” se exclud.” 
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"Actul legislativ produce efecte numai în timpul cât este în vigoare şi nu poate fi retroactiv 

sau ultraactiv." Or, Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr.32 din 29.10.1998 „Privind 

interpretarea art.76 din Constituţia Republicii Moldova" a invocat că „Efectul legii în timp 

este ghidat de principiul activităţii legii, potrivit căruia legea se aplică tuturor faptelor în 

timpul în care se află în vigoare, are eficienţă deplină şi continuă din momentul intrării în 

vigoare şi până la abrogarea ei. Legea nu se aplică faptelor săvârşite înainte de intrarea ei în 

vigoare, adică nu are efect retroactiv. Ea dispune numai pentru prezent şi viitor şi nu are 

efecte juridice pentru trecut.". Respectiv, norma analizată face trimitere la Codul 

administrativ, care este un act normativ ce nu a fost adoptat, fiind abia examinat în prima 

lectură la data de 06.07.2017. Astfel, aceste neclarităţi pot favoriza acte de corupere activă 

din partea participanţilor la proces cărora le va fi convenabilă lipsa unei reglementări clare 

cu referire la procedura de contestare a hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, iar 

pe de altă parte va favoriza şi facilita acte de corupere pasivă şi abuzuri a judecătorilor care 

vor judeca cauze civile pentru a interpreta modul de contestare a hotărârilor în favoarea 

persoanelor interesate. Mai mult, va fi imposibilă tragerea la răspundere a judecătorilor 

pentru abuzurile comise, or după cum s-a menţionat mai sus, proiectul face trimitere la un 

act normativ, care nu a intrat în vigoare şi care ar putea fi adoptat după adoptarea 

prezentului proiect de lege, ceea ce va crea incertitudine referitor la procedura de contestate 

a hotărârilor C5M. 

Lipsa unor reglementări clare în acest sens va aduce atingere dreptului participanţilor 

la proces la apărare şi la un proces echitabil, consacrate de art.20 şi 26 din Constituţia 

Republicii Moldova, precum şi de art.6 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi 

a libertăţilor fundamentale. Conform art.6 CtEDO: „Orice persoană are dreptul la judecarea 

în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă 

independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor 

şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptate împotriva sa." 

Recomandări 

Promovarea normei urmare intrării în vigoare a Codului administrativ or substituirea 

sintagmei "Codul administrativ" cu actul normativ în vigoare, care statuează procedura de 

contestare a Hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 

 

 

                                 Ministru                                                                                                                     Victoria IFTODI 


