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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind reforma sistemului judecătoresc) 

 

ConsiliulS

uperior al 

Magistrat

urii 

Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995, privind organizarea judecătorească 

 

 Conținutul actual al normei 

juridice 

Modificarea/completarea propusă Opinia CSM Motivarea Opinia Ministrului 

Justiției 

1.            Art. 61 alin. (1) 

Distribuirea aleatorie a dosarelor 

şi constituirea completelor de 

judecată 

Alin. (1) Activitatea de 

judecare a cauzelor se 

desfăşoară cu respectarea 

principiului distribuirii aleatorii 

a dosarelor prin intermediul 

programului electronic de 

gestionare a dosarelor. În cazul 

în care judecătorul căruia i-a fost 

repartizată cauza este în 

imposibilitate de a continua 

judecarea acesteia, persoana 

responsabilă, în temeiul unei 

încheieri motivate a 

preşedintelui instanţei 

judecătoreşti, prin intermediul 

programului electronic de 

gestionare a dosarelor, asigură 

redistribuirea aleatorie a 

dosarului altui judecător. Fişa cu 

datele privind distribuirea 

aleatorie a dosarelor se anexează 

în mod obligatoriu la fiecare 

dosar. 

Art. 61 alin. (1) se modifică și va avea 

următorul conținut 

Alin. (1) Activitatea de judecare a cauzelor se 

desfăşoară cu respectarea principiului 

distribuirii aleatorii a dosarelor prin 

intermediul Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor. În cazul în care 

judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza 

este în imposibilitate de a continua judecarea 

acesteia, persoana responsabilă, în temeiul 

unei încheieri motivate a preşedintelui 

instanţei judecătoreşti, prin intermediul 

Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor, asigură redistribuirea aleatorie a 

dosarului altui judecător. Fişa cu datele privind 

distribuirea aleatorie a dosarelor se anexează în 

mod obligatoriu la fiecare dosar. 

Se acceptă -- --- 

2.  Se completează cu un nou articol 

Articolul 62. Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor  
(1) Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor este unic pentru toate instanțele de 

judecată, fiind parte componentă a Sistemului 

informațional judiciar. Utilizarea acestuia este 

obligatorie pentru toate instanțele de judecată.  

Se acceptă cu condiția 

că denumirea 

Programului  

Integrat de 

Gestionare a 

Dosarelor, să 

corespundă cu 

denumirea acestui 

Program din alte legi. 

--- --- 
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(2) Gestiunea Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor și asigurarea 

controlului asupra funcționalității acestuia se 

efectuează de către Agenția de administrare a 

instanțelor judecătorești.” 

3. Articolul 161. Competenţa 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti 

Alin. (1) Preşedintele instanţei 

judecătoreşti:  

k) conduce activitatea de 

generalizare a practicii judiciare 

şi de analiză a statisticii judiciare 

şi prezintă informaţii asupra 

acestor activităţi Consiliului 

Superior al Magistraturii şi, 

respectiv, Departamentului de 

administrare judecătorească în 

partea ce ţine de analiza 

statisticii judiciare; 

Art. 161. Alin. (1) lit. k) se modifică și va 

avea următorul conținut 

k) conduce activitatea de generalizare a 

practicii judiciare şi de analiză a statisticii 

judiciare şi prezintă informaţii asupra acestor 

activităţi Consiliului Superior al Magistraturii 

şi, respectiv, Agenției de administrare a 

instanțelor judecătorești în partea ce ţine de 

analiza statisticii judiciare; 

 

Se acceptă --- --- 

4. Articolul 54. Informaţia 

statistică 

Instanţele judecătoreşti prezintă 

Consiliului Superior al 

Magistraturii şi 

Departamentului de 

administrare judecătorească 
informaţii statistice referitoare 

la cauzele examinate în materie 

civilă, comercială, de 

contencios administrativ, 

contravenţională şi penală, în 

modul stabilit de instanţe. 

Art. 54 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

Instanţele judecătoreşti prezintă Consiliului 

Superior al Magistraturii şi Agenției de 

administrare a instanțelor judecătorești 

informaţii statistice referitoare la cauzele 

examinate în materie civilă, comercială, de 

contencios administrativ, contravenţională şi 

penală, în modul stabilit de instanţe. 

 

Se acceptă --- --- 

 Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

 

 Conținutul actual al normei juridice Modificarea/completarea propusă Opinia CSM Motivarea Opinia Ministrului 

Justiției 

5.           Art. 6 Condiţii pentru a candida la 

funcţia de judecător. 

Alin. (1) La funcţia de judecător 

poate candida persoana cu o reputaţie 

ireproşabilă, care deţine cetăţenia 

Art. 6 alin. (1) lit. b) va avea 

următorul cuprins 

„b) are diplomă de studii superioare 

de licență și diplomă de studii 

superioare de master în domeniul 

dreptului sau un alt act de studii în 

Se  acceptă --- ---- 
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Republicii Moldova, are domiciliul în 

ţară şi întruneşte următoarele condiţii: 

b) are diplomă de licenţiat în 

drept sau echivalentul acesteia; 

 

domeniul dreptului echivalent 

acestora, recunoscut de structura 

abilitată pentru recunoașterea și 

echivalarea actelor de studii și 

calificărilor. 

6.          Art. 6 Condiţii pentru a candida la 

funcţia de judecător. 

Alin. (2) Se consideră vechime în 

muncă care oferă persoanei dreptul de a 

candida la funcţia de judecător 

activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 

5 ani în calitate de judecător sau 

judecător-asistent al Curţii 

Constituţionale, judecător în instanţele 

internaţionale, procuror, profesor de 

drept titular în instituţiile de învăţămînt 

superior acreditate, avocat, asistent 

judiciar sau grefier. 

 

Art. 6 alin. (2) se completează după 

cum urmează: 

Alin. (2) Se consideră 

vechime în muncă care oferă 

persoanei dreptul de a candida la 

funcţia de judecător activitatea 

acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani 

în calitate de judecător sau judecător-

asistent al Curţii Constituţionale, 

judecător în instanţele internaţionale, 

procuror, profesor de drept titular în 

instituţiile de învăţămînt superior 

acreditate, formator al Institutului 

Național al Justiției pentru sistemul 

judecătoresc și al procuraturii, 

avocat, asistent judiciar sau grefier. 

Se propune o 

redacție nouă după 

cum urmează : 

,,Lista specialităţilor 

juridice care 

necesită o vechime 

în muncă de 7 ani 

pentru candidaţii la 

funcţia de judecător 

se aprobă de către 

Consiliul Superior 

al Magistraturii. 

 

 

 

Potrivit alin. (3) art. 

VIII Legea nr. 

85/28.04.2016 

pentru modificarea 

şi completarea unor 

acte legislative 

,,Lista specialităţilor 

juridice care 

necesită o vechime 

în muncă de 7 ani 

pentru candidaţii la 

funcţia de judecător 

sau de procuror se 

aprobă de către 

Consiliul Superior 

al Magistraturii şi, 

respectiv, de către 

Consiliul Superior 

al Procurorilor. 

 

 

 

Nu se acceptă 

Modificarea propusă 

prin proiect derivă din 

necesitatea executării 

acțiunii L7 (c), 

compartimentul 

„reforma internă” 

titlul II din  Planul 

naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de 

Asociere Republica 

Moldova–Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017–2019, 

aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1472 

din 30.12.2016. 

Concomitent, 

autorul propunerii 

confundă 

specialitățile care 

necesită o vechime în 

muncă de 7 cu cele 

care necesită o 

vechime în muncă de 

5 ani pentru  a candida 

la funcția de 

judecător. 

Astfel, urmare a 

definitivării 

proiectulului pentru 

art. 6 alin. (2) se 

propune următoarea 

modificare: 

 la alineatul (2) 

după cuvintele „ 

profesor de drept 
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titular în instituţiile 

de învăţămînt 

superior acreditate” 

se completează cu 

cuvintele „ formator 

al Institutului 

Național al Justiției 

în domeniul 

dreptului”. 

 

7. Art. 9 Concursul pentru suplinirea 

funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti. 

Alin. (3) Concursul de selectare a 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor 

vacante de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti 

sau a funcţiilor care urmează să devină 

vacante de judecător, de vicepreşedinte 

şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti 

se organizează cu 3 luni înainte de 

apariţia postului vacant. 

 

Art. 9 alin. (3) se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

„(3) Consiliul Superior al 

Magistraturii periodic anunță 

informația cu privire la funcțiile 

vacante sau care pot deveni vacate în 

următoarele 3 luni. Toate funcțiile 

anunțate se scot la următorul 

concurs.”. 

 

Se acceptă --- Urmare a  

propunerii de 

modificare a 

Centrului de Resurse 

Juridice din Moldova 

(pct. 77 din tabel), 

redacția propusă 

pentru art. 9 alin. (3) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

organizează 

concursul pentru 

funcțiile vacante de 

judecător, de regulă 

de 2 ori pe an iar, 

pînă la anunțarea 

concursului, publică 

informația cu privire 

la toate funcțiile 

vacante de judecător 

sau care pot deveni 

vacante în 

următoarele 6 luni. 

Toate funcțiile de 

judecător anunțate 

vacante sau care pot 

deveni vacante se scot 

la următorul 

concurs.” 
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8 Art. 9 Concursul pentru 

suplinirea funcţiilor de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al 

instanţei judecătoreşti. 

 

Art. 9 se completează cu un nou 

alineat alin. (9) care va avea 

următorul conținut: 

„Candidații selectează funcțiile 

scoase la concurs în ordinea 

descrescătoare a mediei obținute. În 

caz de egalitate a mediilor, primul va 

selecta funcția candidatul care a 

obținut rezultate mai mari la 

examenul susţinut în faţa Comisiei de 

absolvire a Institutului Naţional al 

Justiţiei din. Rezultatele concursului 

se publică pe pagina web oficială a 

Consiliului Superior al Magistraturii 

în termen de 2 zile lucrătoare de la 

finalizarea acestuia.” 

Nu se acceptă În varianta propusă, 

rolul CSM va fi unul 

formal. Or, la 

înaintarea 

candidaților pentru 

funcția de judecător 

CSM ține cont nu 

doar de media 

obținută, dar și de 

integritatea 

acestora, 

capacitatea și 

eficiența 

candidaților, alte 

circumstanțe ce-i 

caracterizează. Au 

fost cazuri cînd 

candidatul care a 

obținut cea mai 

mare medie, avea 

probleme de 

integritate. 

 Mai mult, acesta 

poate să nu 

acumuleze voturile 

necesare. 

Se acceptă  

 

În contextul 

propunerii în proiect 

au fost inclusă norma 

de modificare a art. 2 

din Legea nr. 

154/2012 astfel încăt 

acesta se 

completează cu 

alin.(11) cu următorul 

cuprins: 

 

„(11) Prin 

regulamentele 

adoptate de Consiliul 

Superior al 

Magistraturii se 

poate prevedea că 

candidații la funcția 

de judecător,  de 

președinte sau 

vicepreședinte a 

instanței de judecată, 

la promovarea într-o 

instanță 

judecătorească 

superioară sau la 

transferul la altă 

instanță 

judecătorească să fie 

evaluați şi de către 

Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Ponderea rezultatului 

evaluării în media de 

concurs nu poate 

depăși 20%.”. 

  

Referitor la 

integritatatea 

candidaților CSM de 

asemenea nu este 
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lipsit de mecanisme 

de a decide referitor 

la candidatura care 

urmează a fi 

înaintată. 

Astfel, proiectul 

propune completarea 

art. 9 cu alin. (10) cu 

următorul cuprins: 

 „ (10) Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

propune 

Președintelui 

Republicii Moldova, 

după caz 

Parlamentului, 

numirea în funcție a 

candidaților 

desemnați în 

conformitate cu 

rezultatele 

concursului. 

Consiliul Superior al 

Magistraturii refuză 

să efectueze 

propunerea de 

numire în funcție a 

unuia din acești 

candidați dacă 

constată că acesta 

este incompatibil cu 

funcția de judecător. 

Refuzul trebuie să fie 

motivat.” 

9.        Art. 19. Inviolabilitatea 

judecătorului 

(1) Personalitatea judecătorului 

este inviolabilă. 

(2) Inviolabilitatea judecătorului 

se extinde asupra locuinţei şi locului lui 

de serviciu, vehiculelor şi mijloacelor de 

telecomunicaţie folosite de el, asupra 

Art. 19 se completează cu un nou 

alineat alin. (41) care va avea 

următorul conținut:  

(41) Hotărîrile prin care Consiliul 

Superior al Magistraturii își expune 

acordul sau dezacordul pentru 

pornirea urmăririi penale în condițiile 

alin. (4) trebuie motivate și se publică 

Se acceptă  

 

 

 

--- --- 
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corespondenţei, bunurilor şi 

documentelor lui personale. 

(3) Judecătorul nu poate fi tras la 

răspundere pentru opinia sa exprimată în 

înfăptuirea justiţiei şi pentru hotărîrea 

pronunţată dacă nu va fi stabilită, prin 

sentinţă definitivă, vinovăţia lui de abuz 

criminal. 

(4) Urmărirea penală împotriva 

judecătorului poate fi pornită doar de 

către Procurorul General sau prim-

adjunctul, iar în lipsa acestuia de către un 

adjunct în temeiul ordinului emis de 

Procurorul General, cu acordul 

Consiliului Superior al Magistraturii, în 

condiţiile Codului de procedură penală. 

În cazul săvîrşirii de către judecător a 

infracţiunilor specificate la art.243, 324, 

326 şi 3302 ale Codului penal al 

Republicii Moldova, precum şi în cazul 

infracţiunilor flagrante, acordul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru pornirea urmăririi penale nu este 

necesar. 

(5) Judecătorul nu poate fi reţinut, 

supus aducerii silite, arestat, 

percheziţionat fără acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii. Toate acţiunile 

procesuale în privinţa judecătorului, cu 

excepţia cazurilor de infracţiune 

flagrantă, pot fi efectuate numai după 

emiterea ordonanţei de pornire a 

urmăririi penale, cu respectarea 

garanţiilor instituite de normele 

constituţionale şi actele internaţionale. 

Acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii nu este necesar în caz de 

infracţiune flagrantă. 

(6) Judecătorul poate fi supus 

sancţiunilor contravenţionale numai de 

către instanţa de judecată. Instanţa de 

judecată informează în mod obligatoriu 

Consiliul Superior al Magistraturii 

pe pagina web a acestuia, cu 

anonimizarea datelor în privința 

identității judecătorului”. 
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despre faptul sancţionării 

contravenţionale a judecătorului. 

(7) Judecătorul reţinut, în cazul în 

care este bănuit că a săvîrşit o 

contravenţie, urmează a fi eliberat 

imediat după identificare. 

 

10

. 

Art. 24 Suspendarea din funcţie  

 

 

Art. 24 se completează cu un nou 

alineat (31) care va avea următorul 

cuprins:  

„(31 ) În perioada suspendării în 

temeiul alin. (1) lit. a) judecătorul nu 

poate fi eliberat din funcție în baza 

cererii de demisie sau nu poate fi 

transferat într-o altă instanță.” 

Nu se acceptă Atîta timp cît nu 

există sentința de 

condamnare 

acționează 

principiul 

prezumția 

nevinovăției, 

respectiv dreptul de 

a fi eliberat din 

funcție din propria 

inițiativă nu poate fi 

limitat. Mai mult, 

suspendarea poate 

dura 2-3 ani,  

perioadă în care 

judecătorul   este 

lipsit de 

posibilitatea de a se 

angaja la altă muncă 

pentru a obține 

venit, pentru a se 

întreține pe sine și  

familia. 

Totodată, în caz de 

lichidare a instanței 

de judecată (ex. 

implementarea 

Legii nr. 76) 

transferarea 

judecătorilor este 

obligatorie, dacă 

acesta nu se 

eliberează din 

propria inițiativă.  

 

Nu se acceptă 

Nu se încalcă 

prezumția 

nevinovăției, doarece 

consecințele sunt 

legate de faptul ca 

acesta este suspendat. 
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11

. 

Art. 25 Eliberarea judecătorului din 

funcţie 

Alin. (2) Propunerea privind eliberarea 

judecătorului din funcţie este înaintată de 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Preşedintelui Republicii Moldova sau, 

după caz, Parlamentului. 

 

Art. 25 alin. (2) se completează și va 

avea următorul conținut: 

Alin. (2) Propunerea privind 

eliberarea judecătorului din funcţie 

este înaintată de Consiliul Superior al 

Magistraturii Preşedintelui 

Republicii Moldova sau, după caz, 

Parlamentului. 

Dacă de la emiterea hotărîrii de 

eliberare din funcţie a judecătorului 

și înaintarea propunerii 

Președintelui Republicii Moldova, 

după caz, Parlamentului, pînă la 

emiterea decretului Președintelui 

Republicii Moldova, după caz, 

hotărîrii Parlamentului în acest 

sens, temeiurile de eliberare din 

funcție a judecătorului s-au 

schimbat, Consiliul Superior al 

Magistraturii este obligat să 

modifice hotărîrea respectivă.”. 

Nu se acceptă.  Legea nu prevede 

procedura de 

revizuire a 

hotărîrilor CSM. 

Odată ce 

judecătorul a depus 

cerere de demisie, 

care a fost acceptată 

de CSM, Consiliul, 

în calitatea sa de 

organ de 

autoadministrare  

judecătorească, nu 

este în drept să-și 

revizuiască soluția. 

Nu se acceptă 

Curtea 

Constituițională s-a 

expus vizavi de acest 

vid existent la 

moment în legislația 

națională prin Decizia 

de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 17a/2016 

privind controlul 

constituționalității 

Decretului 

Președintelui 

Republicii Moldova 

nr. 1906-VII din 12 

ianuarie 2016 

(eliberarea din funcție 

a unui judecător – 

Busuioc Ivan) 

12           Art. 26 Demisia judecătorului  

Alin. (7) În cazul în care constată 

că judecătorul demisionat nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

prezenta lege, Consiliul Superior al 

Magistraturii sistează demisia 

judecătorului, acesta fiind în drept să 

atace hotărîrea de sistare în instanţa 

judecătorească într-un termen de 10 zile 

de la data primirii copiei de pe hotărîre. 

Art. 26 alin. (7) se completează și va 

avea următorul conținut:  

Alin. (7) În cazul în care constată că 

judecătorul demisionat nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

prezenta lege, Consiliul Superior al 

Magistraturii sistează demisia 

judecătorului, acesta fiind în drept să 

atace hotărîrea de sistare în instanţa 

judecătorească într-un termen de 10 

zile de la data primirii copiei de pe 

hotărîre. În cazul sistării demisiei 

judecătorului, Președintele 

Republicii Moldova modifică 

decretul prezidențial privind 

eliberarea din funcție a 

judecătorului în temeiul hotărîrii 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Nu se acceptă  

Discutabilă ultima 

propoziție. Nu este 

clar în ce aspect va 

modifica 

Președintele 

Republicii Moldova 

decretul 

prezidențial privind 

eliberarea din 

funcție a 

judecătorului și 

care vor fi 

consecințele. Or, 

noțiunea ,,sistarea,, 

are mai multe 

sensuri.  

 Nu se acceptă 

Curtea 

Constituițională s-a 

expus vizavi de acest 

vid existent la 

moment în legislația 

națională prin Decizia 

de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 17a/2016 

privind controlul 

constituționalității 

Decretului 

Președintelui 

Republicii Moldova 

nr. 1906-VII din 12 

ianuarie 2016 

(eliberarea din funcție 

a unui judecător – 

Busuioc Ivan). 

  

Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 
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 Conținutul actual al normei juridice Modificarea/completarea 

propusă 

Opinia CSM Motivarea Opinia Ministrului 

Justiției 

13 Art. 3. Componenţa  

Alin. (3) Trei membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari, 

selectaţi în mod deschis şi transparent de către 

Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului 

în urma unui concurs public, se aleg de către 

Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. 

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din 

rîndul profesorilor de drept titulari nu pot fi aleşi 

pentru 2 mandate consecutive. 

Se exclude propoziția 

„Membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii 

din rîndul profesorilor de 

drept titulari nu pot fi aleşi 

pentru 2 mandate 

consecutive”. 

Se acceptă ---- -- 

14 Art. 4. Competenţa Consiliului Superior al 

Magistraturii 

Alin. (4) Întru exercitarea funcţiilor sale, 

Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele 

competenţe în domeniul administrării instanţelor 

judecătoreşti: 

 

Art. 4 alin. (4) se 

completează cu o nouă 

literă d1) cu următorul 

conținut: 

„d1) colaborează cu 

societatea civilă și mass-

media pentru informarea 

publicului despre 

activitatea Consiliului 

Superior al Magistraturii 

și a instanțelor 

judecătorești;”. 

 

Nu se acceptă, pe 

motiv de dublare 

Aceste 

prevederi se 

conțin în alin. 

(1) art. 81 

Nu se acceptă 

Articolele la care face 

referite autorul 

propunerii au diferit 

obiect de 

reglementare și nu 

prezintă o dublare, or 

într-un caz este vorba 

de colaborare iar în 

altul de asigurarea 

principiului 

transparenței.  

15 Art. 71. Inspecţia judiciară 

Alin. (2) Durata mandatului de inspector-

judecător este de 4 ani. Inspectorul-judecător poate 

să-şi exercite împuternicirile cel mult 2 mandate 

consecutiv. 

Art. 71 alin. (2), a doua 

propoziție se modifică și 

va avea  următorul 

cuprins:  

Alin. (2) Durata 

mandatului de inspector-

judecător este de 4 ani. 

Inspectorul-judecător 

poate fi numit pentru cel 

mult un singur mandat. ”. 

 

 Se acceptă parțial.  Activitatea în 

calitate de 

inspector 

judecător 

prezumă  

implicarea 

amplă în  

activitatea  

judecătorească,  

ce necesită mai 

mult timp 

pentru 

adaptare. Dacă 

inspectorul-

judecător  va fi 

numit pentru 

cel mult un 

singur mandat, 

Se acceptă 

Durata mendatului a 

fost extinsă pînă la 6 

ani. 

Astfel, la articolul 71: 

alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Durata 

mandatului de 

inspector-judecător 

este de 6 ani. 

Inspectorul-judecător 

poate fi numit doar 

pentru  un singur 

mandat.”. 
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atunci durata 

mandatului 

urmează a fi 

majorată  pînă 

la 6 ani 

16 Art. 71. Inspecţia judiciară 

Alin. (3) Poate fi aleasă în funcţia de inspector-

judecător persoana care deţine diploma de licenţiat în 

drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în 

specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie 

ireproşabilă, în condiţiile stabilite la art. 6 alin. (4) din 

Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului. Este declarat ales candidatul 

care a acumulat mai mult de jumătate din voturile 

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 71 alin. (3), se 

completează și va avea 

următorul conținut: 

Poate fi aleasă în 

funcţia de inspector-

judecător persoana care 

deţine diploma de licenţiat 

în drept sau echivalentul 

acesteia, cu o vechime în 

specialitatea juridică de cel 

puţin 7 ani şi o reputaţie 

ireproşabilă, în condiţiile 

stabilite la art. 6 alin. (4) 

din Legea nr.544-XIII din 

20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului și 

care nu a exercitat funcția 

de judecător pe parcursul 

ultimilor 5 ani și nu are la 

momentul depunerii 

setului de acte rude pînă 

la gradul II în această 

funcție. Este declarat ales 

candidatul care a acumulat 

mai mult de jumătate din 

voturile membrilor 

Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

Nu se acceptă 

Funcția de inspector-

judecător urmează a 

fi ocupată doar de 

judecători, care 

cunosc din interior 

toate aspectele 

activității în acest 

domeniu .   

Dispoziția ,,… care 

nu a exercitat funcția 

de judecător pe 

parcursul ultimilor 5 

ani și nu are la 

momentul depunerii 

setului de acte rude 

pînă la gradul II în 

această funcție,, la 

fel nu poate fi 

acceptată 

Calitatea de 

inspector- 

judecător nu o 

poate deține o 

persoană care nu 

este judecător. 

Însăși din 

denumirea 

funcției 

inspector-

judecător, 

rezultă că 

inspectorul, 

urmează să 

dețină statutul 

de 

judecător.Or, 

criteriile de 

selectare a 

inspectorilor-

judecători, 

urmează să 

pornească de la 

profesionalism

ul acestora.  

Doar o 

persoană  care 

s-a aflat în 

funcția dată 

cunoaște 

activitatea din 

interior a 

judecătorilor, 

în domeniul ce 

ține de  

înfăptuirea 

justiției.  

Se acceptă partial 

Din proiect a fost 

exclusă condiția 

referitoare la 

nedeținerea rudelor 

de pînă la gradul II 

pentru a candida la 

funcția de inspector-

judecător. 

Concomitent, 

proiectul nu instituie 

impedimente foștilor 

judecători pentru a 

candida la funcția de 

inspector judecător ci 

doar condiția ca 

acesta să nu fi activat 

în această funcție 

ultimii 3 ani în scopul 

excluderii 

conflictului de 

interese. 

Astfel, proiectul 

propune următoarea 

modificare: 

- la  art. 71 alin. (3) 

prima propoziție se 

completează cu 

cuvintele „ și care nu 

a exercitat funcția de 

judecător  pe 

parcursul ultimilor 3 

ani.” 
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Cît privește  

existența 

rudelor, acesta 

se va putea 

abține în caz că,  

va apărea 

necesitatea de a 

verifica 

activitatea 

judecătorilor 

cu care se află 

în relații de 

rudenie. 

17 Art. 81 Transparenţa activităţii Consiliului Superior al 

Magistraturii  

Alin. (7) Hotărîrile adoptate de Consiliul Superior al 

Magistraturii şi de organele sale, opiniile separate ale 

membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale 

Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

Art. 81 alin. (7) va avea 

următorul cuprins:  

„(7) Hotărîrile adoptate de 

Consiliul Superior al 

Magistraturii și de 

organele sale, ale 

membrilor Consiliului, 

inclusiv cele adoptate în 

cadrul ședințelor închise, 

opiniile separate ale 

membrilor Consiliului, 

precum şi rapoartele 

anuale ale Consiliului se 

publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. Hotărîrile 

Consiliului Superior al 

Magistraturii prin care 

acesta își expune acordul 

sau dezacordul pentru 

pornirea urmăririi penale 

în condițiile art. 19 alin. 

(4) din Legea nr. 544 din 

20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului se 

publică pe pagina web a 

acestuia, cu anonimizarea 

datelor în privința 

identității judecătorului.”. 

Se acceptă. 

După dispoziția ,,… 

statutul 

judecătorului…,, de 

completat cu 

dispoziția  ,,… a 

hotărîrilor de 

aplicare a 

sancțiunilor 

disciplinare…,, 

---- Se acceptă 

Alin. 7 va avea 

următorul cuprins: 

„(7) Hotărîrile 

adoptate de Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

organele specializate, 

inclusiv cele adoptate 

în cadrul ședințelor 

închise, opiniile 

separate ale 

membrilor 

Consiliului, precum şi 

rapoartele anuale ale 

Consiliului se publică 

pe pagina web a 

Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

Hotărîrile Consiliului 

Superior al 

Magistraturii prin 

care acesta își expune 

acordul sau 

dezacordul pentru 

pornirea urmăririi 

penale în condițiile 

art. 19 alin. (4) din 

Legea nr. 544 din 20 

iulie 1995 cu privire 
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la statutul 

judecătorului se 

publică pe pagina 

web a acestuia, cu 

anonimizarea datelor 

în privința identității 

judecătorului.” 

18 Art. 9 Durata mandatului  

Alin. (1) Durata mandatului de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii este de 4 ani. 

Art. 9 alin. (1) se 

completează și va avea 

următorul cuprins:  

„ Alin. (1) Durata 

mandatului de membru al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii este de 4 ani. 

Membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii 

nu pot fi aleşi pentru 2 

mandate consecutive.”  

 

Se acceptă, cu 

condiția că 

mandatul de 

membru al CSM va 

fi de 6 ani.  

A se vedea 

proiectul de 

lege privind 

modificarea 

Constituției 

RM, avizat prin 

Hotărîrea CSM 

nr.403/19 din 

20.06.2017. 

Nu se acceptă 

 

Propunerea nu poate 

fi acceptată atît timp 

cît norma 

constituțională nu a 

fost modificată. 

19 Art. 19. Propunerea pentru numirea în funcţia 

de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti 

Alin. (2) Selectarea candidaţilor pentru funcţia 

de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti se face de către Consiliul 

Superior al Magistraturii în baza hotărîrii colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor. Hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii privind 

selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti trebuie să fie motivată şi se adoptă prin 

votul deschis al membrilor Consiliului. 

Art. 19 alin. (2) se 

completează și va avea 

următorul conținut:  

Alin. (2) Selectarea 

candidaţilor pentru funcţia 

de judecător, de preşedinte 

sau de vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti se 

face de către Consiliul 

Superior al Magistraturii în 

baza hotărîrii colegiului 

pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor. Hotărîrea 

Consiliului Superior al 

Magistraturii privind 

selectarea candidaţilor 

pentru funcţia de 

judecător, de preşedinte 

sau de vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti 

trebuie să fie motivată şi se 

adoptă prin votul deschis al 

membrilor Consiliului. 

Consiliului Superior al 

Se acceptă parțial. 

Denumirea 

articolului de 

modificat după 

cum urmează: 

Selectarea și 

numirea în funcţia 

de judecător, 

demisia şi eliberarea 

din funcţie a 

judecătorului; 

numirea în funcție 

de  de preşedinte sau 

vicepreşedinte al 

instanţei 

judecătoreşt,. 

Alin.(1)  - de exclus 

dispoziția ,,… sau, 

după caz, 

Parlamentului…,,  și 

dispoziția ,,… 

precum şi la numirea 

în funcţia de 

preşedinte sau 

Cu condiția că 

va fi modificat 

art.116 din 

Constituție. 

Competența de a 

selecta 

candidaţii 

pentru funcţia 

de judecător, de 

preşedinte sau 

de 

vicepreşedinte 

al instanţei 

judecătoreşti 

aparține CSM și 

nu Colegiului 

pentru selecţia şi 

cariera 

judecătorilor. 

CSM va ține 

cont nu doar de 

calificativul 

atribuit prin 

hotărîrea 

Nu se acceptă 

 

Propunerea nu poate 

fi acceptată atît timp 

cît norma 

constituțională nu a 

fost modificată. 

 

Propunerea de 

modificare a art. 19 

alin (2) al Legii nr. 

947 a fost exclusă 
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Magistraturii poate refuza 

înaintarea propunerii de 

numire a candidatului în 

funcție, dacă constată 

existența temeiurilor de 

incompatibilitate a 

candidatului cu funcția de 

judecător, președinte sau 

vicepreședinte al instanței 

judecătorești.”. 

vicepreşedinte al 

instanţei 

judecătoreşti,,  

 

Alin. (2) - dispoziția 

,,…în baza…,,  de 

substituit cu 

dispoziția ,,…ținînd 

cont de hotărîrea 

colegiului pentru 

selecţia şi cariera 

judecătorilor și alte 

circumstanțe 

cunoscute CSM ce 

țin de 

compatibilitatea și 

oportunitatea acestei 

candidaturi,, 

 

Alin. (3) și alin. (4) 

de expus în 

următoarea 

redacție: 

(3)Hotărîrea 

Consiliului Superior 

al Magistraturii cu 

propunerea 

respectivă de numire 

în funcţia de 

judecător,  demisie,  

eliberare din funcția 

de judecător, dosarul 

personal al 

candidatului însoţit 

de curriculum vitae 

din care să rezulte 

activitatea lui şi de 

proiectul de decret 

sau de hotărîrea 

privind numirea în 

funcţie, demisia sau 

eliberarea din 

funcție se înaintează 

colegiului 

pentru selecţia şi 

cariera 

judecătorilor, 

dar și de 

oportunitatea 

numirii în 

funcție a 

candidatului 

respectiv, de 

alte 

circumstanțe 

care-l 

caracterizează. 
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Președintelui RM  de 

către preşedintele 

Consiliului. 

(4) În cazul în care 

Preşedintele 

Republicii Moldova 

respinge candidatura 

propusă, de numire 

în funcţia de 

judecător , Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, în 

condiţiile art.11 din 

Legea cu privire la 

statutul 

judecătorului, art. 9 

din Legea cu privire 

la Curtea Supremă 

de Justiţie, poate 

propune aceeaşi 

candidatură pentru 

funcţia vacantă cu 

votul a două treimi 

din membrii săi, sau 

altă candidatură în 

condițiile legii. 

 

De completat cu 

alin. (5) cu 

următorul 

conținut: 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

selectează și 

numește în funcție  

preşedinții și  

vicepreşedinții 

instanţelor 

judecătoreşti. 

(2) Selectarea 

candidaţilor pentru 

funcţia de preşedinte 

sau de 
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vicepreşedinte al 

instanţei 

judecătoreşti se face 

de către Consiliul 

Superior al 

Magistraturii ținînd 

cont de hotărîrea 

colegiului pentru 

selecţia şi cariera 

judecătorilor.  

Hotărîrea 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

privind numirea în 

funcția de preşedinte 

sau de 

vicepreşedinte al 

instanţei 

judecătoreşti se 

adoptă prin votul 

deschis al membrilor 

Consiliului și se 

publică în Monitorul 

Oficial al Republicii 

Moldova. 

20 Art. 20 Promovarea la o instanţă superioară, 

transferarea la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară, detaşarea, suspendarea, demisia şi 

eliberarea din funcţie a judecătorului.  

 

Se completează cu un nou 

alineat (32) care va avea 

următorul conținut:  
„(32) Promovarea într-o 

instanţă superioară, 

transferarea la o instanţă 

de acelaşi nivel, numirea 

în funcţie de preşedinte sau 

de vicepreşedinte de 

instanţă a membrilor 

Consiliului Superior al 

Magistraturii și a 

supleanților acestora, 

selectați din rîndul 

judecătorilor se interzice 

în perioada detașării 

acestora în cadrul 

Consiliului Superior al 

Se respinge 
propunerea. 

În caz de acceptare a 

modificărilor  se 

propune o nouă 

redacție după cum 

urmează :  

Promovarea într-o 

instanţă superioară, 

transferarea la o 

instanţă de acelaşi 

nivel, numirea în 

funcţie de preşedinte 

sau de 

vicepreşedinte de 

instanţă a 

membrilor 

Consiliului Superior 

În favoarea 

respingerii 

acestor 

propuneri de  

modificare a art. 

20 se aduc 

următoarele 

argumente: 

-Membrii CSM 

au statut de 

judecători, 

respectiv, 

drepturile și 

obligațiile 

acestora sînt 

reglementate de 

aceleiași legi, 

inclusiv dreptul 

Se acceptă 

conceptual 

Alineatul (32) al 

articolului 20 se 

completează cu 

următorul cuprins: 

 

(32) Participarea la 

concursul pentru 

promovarea într-o 

instanță superioară, 

transferarea la o 

instanţă 

judecătorească de 

același nivel a 

membrilor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii din 
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Magistraturii pe parcursul 

exercitării mandatului.” 

al Magistraturii, a 

judecătorilor 

detașați:  în INJ, în 

Secretariatul CSM, 

în inspecția 

judecătorească – se 

interzice pe 

perioada detașării. 

 

de a fi 

promovat, 

transferat. 

În practica CSM 

s-au întîlnit mai 

multe cazuri 

cînd membrii 

CSM au  

candidat  la 

promovarea  în 

instanțe 

superioare ori la 

funcții 

administrative, 

iar prin 

Hotărîrea CSM 

aceste 

candidaturi au 

fost respinse. (a 

se vedea –

Hot.CSM 

nr.410/28 din 

26.07.2011; 

Hot.nr.58/5 din 

07.02.12; 

Hot.nr.370/17 

din 31.05.16). 

Respectiv, 

candidaturile 

sînt tratate prin 

prisma 

compatibilității 

acestora și nu în 

dependență de 

deținerea 

funcției de 

membru a CSM. 

 

În caz de 

admitere a 

propunerilor,  

CSM consideră 

că, membrilor 

rîndul judecătorilor, 

precum și a 

judecătorilor detașați 

la Institutul Național 

al Justiției și 

Secretariatul 

Consiliului Superior 

al Magistraturii se 

interzice pe perioada 

exercitării 

mandatului și timp de 

6 luni după încetarea 

calității de membru 

sau, după caz, 

expirarea termenului 

pentru care a fost 

detașat.”  
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suplianți  ai 

CSM nu li se  

poate interzice 

promovarea 

într-o instanţă 

superioară, 

transferarea la 

o instanţă de 

acelaşi nivel, 

numirea în 

funcţie de 

preşedinte sau 

de 

vicepreşedinte 

de instanţă , 

atîta timp cît ei 

nu sînt detașați. 

Or, doar în caz 

de  detașare 

aceștea  vor 

avea statut de 

membru 

permanent al 

CSM.  

21 Art. 24 Adoptarea de hotărîri  

(3) Hotărîrea se expune în scris şi se semnează 

de preşedintele şedinţei. 

Art. 24 alin. (3) se 

completează și va avea 

următorul cuprins:  

Hotărîrea motivată 

se expune în scris şi se 

semnează de preşedintele 

şedinţei. 

 

Se acceptă cu 

completări după 

cum urmează: 

,,În urma deliberării 

se adoptă 

dispozitivul 

hotărîrii. 

Dispozitivul hotărîrii 

se pronunță public, 

fapt, care se 

consemnează în 

procesul verbal.  

Hotărîrea se va 

redacta în termen de 

pînă la 30 de zile, cu 

excepția cazurilor 

prevăzute de lege și 

se semnează de 

 Se acceptă parțial 

Art. 24 alin. (3) va 

avea următorul 

cuprins: 

,,(3) Consiliul 

Superior al 

Magistraturii urmare 

a deliberării pronunță 

public dispozitivul 

hotărîrii, fapt, care se 

consemnează în 

procesul-verbal. 

Hotărîrea motivată 

care conține și 

numărul de voturi, se 

redactează în cel mult 

30 de zile  și se 

semnează de 
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preşedintele 

şedinţei”. 

președintele 

ședinței”. 

Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind institutul Național al Justiției 

 

  Conținutul actual al normei juridice Modificarea/comp

letarea propusă 

Opinia CSM Motivarea Opinia Ministrului 

Justiției 

 22 Art. 15 Condiţiile pentru înscrierea la 

concursul de admitere  

Alin. (2) Cererea de înscriere la concursul de 

admitere se depune la Institut în termenele indicate în 

anunţul de concurs, cu anexarea următoarelor acte: 

lit. b) copia de pe diploma de licenţiat în drept 

sau de pe echivalentul acesteia; 

Art. 15 alin. (2) lit. b) va 

avea următorul cuprins:  

     b) copia diplomei de 

studii superioare de master 

în drept sau echivalentul 

acesteia”. 

 

Se acceptă   

Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor 

 

  Conținutul actual al normei juridice Modificarea/completarea 

propusă 

Opinia CSM Motivarea Opinia Ministrului 

Justiției 

 23 Art. 5 Competenţa colegiului pentru selecţie 

Alin. (2) În procesul de selecţie a candidaţilor 

vizînd numirea, pentru prima dată, în funcţia de 

judecător, colegiul pentru selecţie va ţine cont, în mod 

obligatoriu, de rezultatele examenului susţinut în faţa 

Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiţiei. 

 

Art. 5 alin. (2) va avea 

următorul cuprins:  

„(2) La selecția 

candidaților, care urmează 

a fi numiți pentru prima 

dată în funcția de 

judecător, media de 

concurs se calculează după 

cum urmează: 50% se 

constituie din nota obținută 

la examenul susținut în fața 

Comisiei de absolvire a 

Institutului Național al 

Justiției și nu mai mult de 

50% din media acordată de 

Colegiul pentru selecție.” 

Nu se acceptă Aceste criterii 

urmează a fi 

specificate în 

Regulament și 

nu în lege. 

Nu se acceptă 

Norma este inclusă 

prin lege în vederea 

instituirii unei 

proceduri 

transparente, bazate 

pe merite, la selecția  

candidaților vizînd 

numirea, pentru prima 

dată, în funcția de 

judecător de care 

colegiul pentru 

selecție urmează să 

țină cont.  

Concomitent, norma 

respectivă va stimula 

audenții Institutului 

Național al Justiției să 

obțină rezultate mai 

bune la studii. Pe de 

altă parte, normă va 

asigura numirea în 

funcția de judecător 

doar a persoanelor 

care posedă 

cunoștințe și abilități 
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suficiente pentru a 

activa într-o funcție 

atât de responsabilă 

cum este cea de 

judecător 

 24 Art. 5 Competenţa colegiului pentru selecţie 

Alin. (3) În procesul de selecţie a judecătorilor 

pentru promovarea la o instanţă judecătorească 

superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de 

vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau 

transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel 

ori la o instanţă judecătorească inferioară, colegiul 

pentru selecţie va ţine cont, în mod obligatoriu, de 

hotărîrile colegiului de evaluare a performanţelor 

judecătorilor. 

Art. 5 alin. (3) se modifică 

și va avea următorul 

conținut: 

Alin. (3) În procesul de 

selecţie a judecătorilor 

pentru promovarea la o 

instanţă judecătorească 

superioară, numirea în 

funcţia de preşedinte ori de 

vicepreşedinte de instanţă 

judecătorească sau 

transferul la o instanţă 

judecătorească de acelaşi 

nivel ori la o instanţă 

judecătorească inferioară, 

nu mai puțin de 50% 

constituie rezultatul 

evaluării activității și nu 

mai mult de 50% din 

media acordată de 

Colegiul pentru selecție. 

Nu se acceptă Aceste criterii 

urmează a fi 

specificate în 

Regulament și 

nu în lege. 

Nu se acceptă 

Vezi argumentele din 

punctul imediat mai 

sus.  

                     Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

  Conținutul actual al normei juridice Propuneneri Motivarea Opnia Ministerului 

Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

25 Articol 3 (1) Consiliul Superior al Magistraturii 

este constituit din 12 membri. 

(2) În componenţa Consiliului Superior al 

Magistraturii intră judecători şi profesori de drept 

titulari, precum şi Preşedintele Curţii Supreme de 

Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General care 

sînt membri de drept. 

(3) Trei membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari, 

selectaţi în mod deschis şi transparent de către Comisia 

juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în urma 

unui concurs public, se aleg de către Parlament cu votul 

majorităţii deputaţilor aleşi. Membrii Consiliului 

Art. 3 -  la capitolul componența 

CSM  prin Hotărîrea CSM nr.403/19 

din 20.06.2017 a fost acceptat 

proiectul de Lege prin care s-a propus  

operarea completărilor și modificărilor 

în Constituția RM,  inclusiv la art.122 

din Constituție (componența CSM)  

prin care noțiunea de ,,profesor de 

drept titular,,  s-a propus a  fi 

substituită cu reprezentanți ai 

societății civile. 

 

 

A se vedea Hotărîrea 

CSM nr.403/19 din 

20.06.2017 cu privire  la 

avizarea repetată a 

proiectului de Lege 

pentru modificarea 

Constituției Republicii 

Moldova 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă  

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

normele 

constituționale în 

această parte  nu au 

fost modificate. 
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Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de 

drept titulari nu pot fi aleşi pentru 2 mandate 

consecutive. 

(4) Şase membri din rîndul judecătorilor, 

inclusiv 2 membri supleanţi, sînt aleşi în Consiliul 

Superior al Magistraturii prin vot secret de către 

Adunarea Generală a Judecătorilor, aceştia 

reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti. 

Se consideră aleşi membri şi membri supleanţi ai 

Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care au 

acumulat mai mult de jumătate din voturile celor 

prezenţi la adunare, conform ordinii descrescătoare a 

voturilor obţinute. 

(5) Pentru asigurarea activităţii Consiliului 

Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi de Adunarea 

Generală a Judecătorilor sînt detaşaţi pe durata 

exercitării mandatului de membru al Consiliului. 

(6) Membrii Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu excepţia membrilor de drept, nu pot 

exercita o altă activitate remunerată decît cea didactică 

şi ştiinţifică. 

 (7) La alegerea în calitate de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii, persoanele care ocupă funcţii 

administrative, în termen de 30 de zile de la data 

alegerii, depun cerere de suspendare a activităţii 

administrative pe perioada exercitării mandatului de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 

----------------------------------------------- 

 

Articolul 4. Competenţa Consiliului Superior al 

Magistraturii 

(1) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are următoarele competenţe 

referitoare la cariera judecătorilor: 

a) face propuneri Preşedintelui Republicii 

Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire, 

promovare la o instanţă superioară, transferare la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, de 

numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte 

de instanţă ori de eliberare din funcţie a judecătorilor, 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor 

judecătoreşti; 

b) primeşte jurămîntul judecătorilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

Art.4, lit.a) alin.(1) -  se propune o 

nouă redacție 

a) face propuneri Preşedintelui 

Republicii Moldova de numire a 

judecătorilor în funcția de judecător la 

general, fără a fi desemnată instanța, ori 

de eliberare din funcţie a judecătorilor. 

Se propune întroducerea lit. a1 cu 

următorul conținut : Desemnează 

instanța de judecată în care urmează să 

activeze judecătorul, promovează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

 

 

Lit.a) - Potrivit 

Constituției puterea 

judecătorească face 

parte din una din 

puterile de stat. Legea 

fundamentală, asigură 

realizarea principiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă  

 

Propunerea nu poate 

fi acceptată atît timp 

cît normele 

constituționale nu 

au fost modificate. 
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c) aprobă regulamentele privind criteriile şi 

procedura de selectare a candidaţilor la funcţia de 

judecător, de promovare în funcţia de judecător la o 

instanţă superioară, de numire în funcţia de preşedinte 

sau de vicepreşedinte al instanţei şi de transferare a 

judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară; 

d) aprobă regulamentul de desfăşurare a 

concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de 

judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al 

instanţei şi asigură organizarea şi desfăşurarea 

concursului; 

e) dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau 

de vicepreşedinte al judecătoriei, al Curţii de Apel sau 

al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei 

sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la 

completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege 

sau anularea suspendării; 

f) aplică măsuri de încurajare în privinţa 

judecătorilor; 

g) numeşte membrii colegiului pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor şi ai colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor, conform competenţei 

sale. 

(2) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are următoarele competenţe 

în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor 

şi a personalului secretariatului instanţelor 

judecătoreşti: 

a) desemnează judecătorii în cadrul Consiliului 

Institutului Naţional al Justiţiei; 

b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi 

continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra 

planului de acţiuni pentru implementarea acesteia; 

c) examinează şi prezintă opinia asupra 

regulamentului de organizare a concursului de 

admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra 

programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt 

pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul 

Institutului, asupra regulamentului de organizare a 

concursului pentru suplinirea posturilor didactice, 

precum şi asupra componenţei comisiilor pentru 

judecătorii  la o instanţă superioară, 

transferă judecătorii  la o instanţă de 

acelaşi nivel sau la o instanţă 

inferioară, numește în funcţia de 

preşedinte sau de vicepreşedinte de 

instanţă, în baza Hotărîrii CSM, care 

intră în vigoare din momentul 

publicării  în MO. 

 

Alin. (1) de completat cu  litere noi: 

-Dispune desemnarea reprezentanților 

în organele de stat ori internaționale, 

conform legislației în vigoare. (ex. 

potrivit alin.(2) art.6 Legea 

nr.317/13.12.94 cu privire la Curtea 

Constituţională (structura):  doi 

judecători sînt numiţi de Parlament, doi 

de Guvern şi doi de Consiliul Superior 

al Magistraturii); 

-Dispune de dreptul de a propune 

Președintelui Țării conferirea 

distincțiilor de stat pentru judecători, în 

condițiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

separării puterii de stat 

în putere legislativă, 

putere executivă şi 

putere judecătorească. 

Potrivit Legii 

nr.947/19.07.96 –  

CSM este organul de 

autoadministrare 

judecătorească. Potrivit 

proiectului de Lege prin 

care se propune  

operarea completărilor 

și modificărilor în 

Constituția RM, acceptat 

prin Hotărîrea CSM 

nr.403/19 din 

20.06.2017, alin. (2) 

art.116 din Constituția 

RM va avea următorul 

cuprins: 

Judecătorii instanţelor 

judecătoreşti se numesc 

în funcţie, în condiţiile 

legii, pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă, de 

Preşedintele Republicii 

Moldova, la propunerea 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Preşedintele Republicii 

Moldova poate respinge 

o singură dată 

candidatura propusă de 

către Consiliul Superior 

al Magistraturii.”; 

Deciziile privind 

numirea judecătorilor şi 

cariera acestora trebuie 

să fie adoptate în baza 

unor criterii obiective, 

bazate pe merit şi a unei 

proceduri transparente, 

în condiţiile legii. 
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examenele de admitere şi de absolvire a Institutului 

Naţional al Justiţiei; 

c2) deleagă judecătorii pentru participare la 

seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în 

interes de serviciu; 

d) prezintă, anual, pînă la 31 martie, Institutului 

Naţional al Justiţiei propunerile privind numărul de 

locuri ce vor fi scoase la concursul de admitere pentru 

formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător 

în anul următor; 

e) examinează contestaţiile la hotărîrile 

colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi ale 

colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor. 

(3) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are următoarele competenţe 

în domeniul respectării disciplinei şi eticii 

judecătorilor: 

a) adoptă hotărîri privind petiţiile cetăţenilor în 

problemele ce ţin de etica judecătorilor; 

b) examinează contestaţiile hotărîrilor emise de 

colegiul disciplinar; 

c) în baza hotărîrii colegiului disciplinar, 

înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, după 

caz, Parlamentului propunerea privind eliberarea din 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei de 

judecată sau privind eliberarea din funcţia de judecător; 

  g) plasează pe pagina web din internet 

declaraţiile de avere şi interese personale ale 

judecătorilor şi le menţine pe tot parcursul anului. 

(4) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are următoarele competenţe 

în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti: 

a) audiază informaţia Ministerului Justiţiei 

referitoare la activitatea privind asigurarea 

organizatorică, materială şi financiară a instanţelor 

judecătoreşti; 

b) aprobă Regulamentul privind modul de 

repartizare aleatorie a dosarelor pentru examinare în 

instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, 

obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces; 

c) examinează, confirmă şi propune, în modul 

stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor 

instanţelor judecătoreşti; 

 

 

 

 

Lit. c) alin. (3) art. 4  de dat o redacție 

nouă, potrivit modificărilor propuse la 

alin. (1), după cum urmează: în baza 

hotărîrii  Colegiului disciplinar 

înaintează Preşedintelui Republicii 

Moldova propunerea privind eliberarea 

din funcţia de judecător. 

De întrodus lit.c)1  - În baza hotărîrii 

Colegiului disciplinar,  adoptă hotărîri 

privind eliberarea din funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei de judecată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea şi transferul 

judecătorilor se fac 

numai cu acordul 

acestora.” 

Astfel din alin.(5) nu 

rezultă care organ de stat 

va decide asupra carierei 

judecătorilor. 

Pentru a diminua la 

minimum implicarea 

Președintelui țării și a 

altor puteri de stat în 

activitatea justiției, CSM 

consider că în 

competența 

Președintelui țării 

urmează a fi atribuit 

doar dreptul de a numi 

judecătorii (inițial) , fără 

desemnarea instanței de 

judecată și respectiv de 

ai elibera din funcția 

deținută. 

Cariera de mai departe a 

judecătorului, urmează a 

fi efectuată doar în baza 

Hotărîrilor Plenului 

CSM, fără implicarea 

altor autorități de stat. 

Or, potrivit prevederilor 

alin. (3) art. 11 Legea nr. 

544 cu privire la statutul 

judecătorului: 

Peşedintele Republicii 

Moldova poate respinge 

o singură dată 

candidatura propusă de 

către Consiliul Superior 

al Magistraturii pentru 

numirea în funcţia de 

judecător.  Alin. (5) art. 

11 Legea nr. 544 la 

propunerea repetată a 

 

 

 

 

Nu se acceptă  

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

normele 

constituționale în 

această parte nu au 

fost modificate. 

Aspectele privind 

numirea și 

eliberarea din 

funcție a 

președinților și 

vicepreșetinților 

instanțelor de 

judecată vor fi 

promovate printr-un 

proiect de act 

normativ distinct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

d) prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, 

Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un 

raport asupra modului de organizare şi funcţionare a 

instanţelor judecătoreşti în anul precedent; 

e) aprobă structura aparatului Consiliului 

Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, 

transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, 

aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni 

disciplinare; 

f) acordă concediile de odihnă anuale 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor 

judecătoreşti. 

(5) În scopul realizării funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii poate avea şi alte competenţe 

în condiţiile legii. 

(6) În vederea realizării corespunzătoare a 

funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii 

aprobă acte normative întru executarea prevederilor 

legislaţiei din domeniul organizării şi funcţionării 

sistemului judecătoresc. 

(7) Consiliul Superior al Magistraturii 

întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale 

judecătorilor din instanţele judecătoreşti. 

 

 

 

 

 

 

 

CSM, Preşedintele 

Republicii Moldova 

emite un decret privind 

numirea în funcţia de 

judecător. 

Aceleași 

prevederi se conțin și la 

capitolul ce ține de 

promovarea în funcţia de 

judecător la o instanţă 

superioară, numirea în 

funcţia de preşedinte sau 

de vicepreşedinte de 

instanţă şi transferarea 

judecătorului la o 

instanţă de acelaşi nivel 

sau la o instanţă 

inferioară. 

Astfel, rolul 

Președintelui țării ar 

avea aparența de unul 

formal. Or, acesta este 

obligat să emită decretul 

respectiv, fără a avea 

împuterniciri de a 

respinge definitiv 

candidatura propusă de 

CSM.  

 

O altă variantă ar fi de 

lăsat în competența 

Președintelui Țării  și 

numirea în calitate de 

judecător (initial), cît și 

de  președinte, 

vicepreședinte -  în 

Curtea Supremă de 

Justiție, în baza hotărîrii 

CSM. 

Propunerea data  

urmează a fi acceptată în 

condițiile în care vor fi 

admise propunerile de 
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modificare a art.116 

alin. (3) și (4) din 

Constituție, propuse de 

către CSM. 

 26 Articolul 5. Preşedintele 

(1) Preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii este ales prin vot secret, pe durata 

mandatului, cu votul majorităţii membrilor Consiliului 

şi îşi exercită activitatea pe bază permanentă. 

(2) În absenţa preşedintelui, funcţiile lui sînt 

exercitate de un membru al Consiliului, numit prin 

hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii. 

(3) Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior 

al Magistraturii nu poate fi deţinută sau exercitată de 

către membrii de drept specificaţi la art.3 alin.(2) din 

prezenta lege. 

Alin. (1)  - după dispoziția 

,,Președintele…,, de completat cu 

dispoziția  ,,…și vicepreședintele sînt 

aleși din rîndul membrilor 

permamenți ai CSM…,, 

Alin. (2)  dispoziția ,,… un membru al 

Consiliului, numit prin hotărîre a 

Consiliului Superior al Magistraturii,, 

de substituit cu dispoziția ,, 

vicepreședintele CSM,,. 

 Nu se acceptă 

Propunerea nu se 

acceptă întrucît 

legea oferă un 

mecanism  de 

substituire a 

președintelui în 

cazul absenței 

acestuia. 

Astfel, potrivit 

art.5 alin. (2) al 

Legii 947/1996 (2) 

În absenţa 

preşedintelui, 

funcţiile lui sînt 

exercitate de un 

membru al 

Consiliului, numit 

prin hotărîre a 

Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

 27 Articolul 6. Atribuţiile Preşedintelui 

Preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii: 

a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului; 

b) coordonează activitatea Consiliului şi 

repartizează materialele spre examinare, desemnează 

un raportor pentru prezentarea materialelor examinate; 

c) reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor 

publice din ţară şi din străinătate; 

d) este ordonatorul mijloacelor financiare ale 

Consiliului; 

e) exercită alte atribuţii în condiţiile legii. 

De atribuit în competența Președintelui 

CSM dreptul de a acorda judecătorilor 

concedii, de a-i detașa pentru formare 

continua, în deplasare de serviciu. 

Aceste chestiuni nu 

necesită dezbateri 

publice și hotărîri 

colegiale. 

Nu se acceptă 

Propunerea este 

inoportună, or 

norma de la  art. 29 

alin. (3) al Legii nr. 

544 oferă o soluție 

mai reușită potrivit 

căreia concediul de 

odihnă anual se 

acordă 

judecătorilor de 

către preşedinţii 

instanţelor 

respective, în 

conformitate cu 

programul 

concediilor de 

odihnă anuale 
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aprobat de către 

aceştia. 

 

 28 Articolul 7. Organele care funcţionează în 

subordinea Consiliului Superior al Magistraturii 

(1) În subordinea Consiliului Superior al 

Magistraturii funcţionează: 

a) colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor; 

b) colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor; 

c) colegiul disciplinar; 

d) inspecţia judiciară. 

(2) Competenţa, modul de organizare şi de 

funcţionare a colegiilor sînt stabilite prin legi şi prin 

regulamentele aprobate de Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Art.7 - dispoziția  ,, în subordinea ,, 

de substituit  cu dispoziția ,,în cadrul,,  

Or, aceste organe 

funcționează de sine 

stătător. 

Se acceptă 

conceptual 

  

Pentru soluționarea 

aspectelor enunțate 

și uniformizarea 

terminologiei, 

proiectul propune 

următoarele 

modificări: 

 

La articolul 7: 

titlul articolului va 

avea următorul 

cuprins: „Organele 

specializate” ; 

alineatul (1) va avea 

următorul cuprins  

„(1) Organele 

specializate  sunt:” 

 

La art. 20 

la alineatul (7)  

cuvintele 

„colegiilor sau al 

organelor din 

subordinea 

acestuia” se 

substituie cuvintele 

„organelor 

specializate”. 

 

La articolul 22: 

titlul  articolului va 

avea următorul 

cuprins: „Examinarea 

contestațiilor 

împotriva organelor 

specializate”; 
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La articolul  271 

alineatul (1) cuvintele 

„din subordinea 

Consiliului” se 

substituie cu 

cuvintele 

„specializate” . 

 

La articolul 272 

alineatul (2) 

cuvintele „din 

subordinea 

acestuia” se 

substituie cu 

cuvintele 

„specializate” 

 

La articolul 7 

alineatul (7) din 

Legea nr. 178 din 25 

iulie 2014 cu privire 

la răspunderea 

disciplinară a 

judecătorilor 

(Monitorul Oficial 

al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 

238–246, art. 557) 

cu modificările 

ulterioare, cuvintele 

„subordonate 

acestuia” se 

substituie cu 

cuvîntul 

„specializate”. 

 

 

 

 

 

 29 Articolul 71. Inspecţia judiciară 

(1) Inspecţia judiciară este alcătuită din 5 

inspectori-judecători. 

Art. 71 -alin. (1) de completat cu 

dispoziția ,,…asistați de 5 asistenți,, , 

ori de substituit  dispoziția 5 

Art.71 alin.(1) -Aceste 

modificări sînt generate 

de volumul mare de 

Se acceptă parțial 
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(2) Durata mandatului de inspector-judecător 

este de 4 ani. Inspectorul-judecător poate să-şi exercite 

împuternicirile cel mult 2 mandate consecutiv. 

(3) Poate fi aleasă în funcţia de inspector-

judecător persoana care deţine diploma de licenţiat în 

drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în 

specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie 

ireproşabilă, în condiţiile stabilite la art.6 alin.(4) din 

Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului. Este declarat ales candidatul 

care a acumulat mai mult de jumătate din voturile 

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

(4) Inspecţia judiciară este condusă de către un 

inspector-judecător principal, desemnat de Consiliul 

Superior al Magistraturii, pe durata mandatului, din 

rîndul inspectorilor-judecători. Inspectorul-judecător 

principal este subordonat Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

(5) În exerciţiul atribuţiilor sale, inspectorul-

judecător beneficiază de inviolabilitatea prevăzută la 

art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

(6) Inspecţia judiciară are următoarele 

competenţe: 

a) verifică activitatea organizatorică a 

instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei; 

b) examinează petiţiile cetăţenilor în probleme 

ce ţin de etica judiciară, adresate Consiliului Superior 

al Magistraturii, solicitînd în mod obligatoriu 

explicaţia scrisă a judecătorului vizat în petiţie; 

b1) verifică sesizările privind faptele care pot 

constitui abateri disciplinare; 

c) verifică demersurile care au ca obiect acordul 

Consiliului Superior al Magistraturii privind pornirea 

urmăririi penale împotriva judecătorului; 

d) studiază temeiurile respingerii de către 

Preşedintele Republicii Moldova sau de către 

Parlament a candidaturii propuse de Consiliul Superior 

al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător 

sau pentru numirea în funcţia de vicepreşedinte ori de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea 

unei note informative Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

inspectori-judecători ,,  cu dispoziția 

,,7 inspectori judecători,,. 

-alin.(2) dispoziția ,,…4 ani,,  de 

substituit cu dispoziția  ,,…6 ani pentru 

un mandat,, 

Art.71 alin.(3) dispoziția ,,… 

specialitate juridică,,  de substituit cu 

dispoziția ,,… în funcție de judecător,,  

Alin.6 

-lit.b) de completat cu dispoziția  ,,… 

și întocmește Note informative în baza 

cererilor judecătorilor de apărare a 

onoarei și demnității, și în baza 

autosesizărilor CSM privind apărarea 

reputației profesionale a judecătorilor,, 

- lit.d)  de exclus dispoziția ,,… sau de 

către Parlament…,,  și dispoziția ,,… 

sau pentru numirea în funcţia de 

vicepreşedinte ori de preşedinte al 

instanţei judecătoreşti,,. 

 

 

 

lucru a inspectorilor-

judecători. 

 

 

 

Art.71 alin. (3)- calitatea 

de inspector judecător 

nu o poate deține o 

persoană care nu  este 

judecător. 

 

 

 

 

 

În proiet se 

propune: 

La articolul 71: 

la alineatul (1) va 

avea următorul 

cuprins: 

„(1) Inspecția 

judiciară este organ 

independent, 

constituit din 7 

inspectori-

judecători, care 

dispun de 

autonomie 

funcțională.”  

 

„(2) Durata 

mandatului de 

inspector-judecător 

este de 6 ani. 

Inspectorul-

judecător poate fi 

numit doar pentru  

un singur mandat.”  

 

Considerăm 

condițiile impuse de 

lege pentru 

deținerea fincției de 

inspector judecător 

(persoana care 

deţine diploma de 

licenţiat în drept sau 

echivalentul 

acesteia, cu o 

vechime în 

specialitatea juridică 

de cel puţin 7 ani şi 

o reputaţie 

ireproşabilă, în 

condiţiile stabilite la 

art. 6 alin. (4) din 

Legea nr. 544-XIII 
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(7) Asigurarea tehnico-materială a activităţii 

inspecţiei judiciare se efectuează de Consiliul Superior 

al Magistraturii în conformitate cu legea bugetului. 

[Art.71 completat prin Legea nr.107 din 28.05.2015, în 

vigoare 26.06.2015] 

din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul 

judecătorului.) 

suficiene pentru ca 

acesta să-și poată 

exercita atribuțiile. 

Exercitarea funcției 

nemijlocit de către 

inspector-judecător 

diminuează 

eficiența și 

obiectivitatea 

acestuia. 

 30 Articolul 72. Verificarea activităţii 

organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea 

justiţiei 

(7) Actul final al controlului se întocmeşte în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării 

obiecţiilor sau de la data expirării termenului pentru 

prezentarea acestora şi se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Alin. (7) după dispoziția ,,… pentru 

prezentarea acestora…,,  de completat 

cu dispoziția ,,…se examinează de 

Plenul CSM…,, 

 Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată, întrucăt 

inspecția judiciară 

activează în temeiul 

pricipiului 

independenței, din 

care motiv 

rapoartele acesteia 

nu necesită 

aprobarea de către  

plenul CSM. 

 

 31 Articolul 81. Transparenţa activităţii 

Consiliului Superior al Magistraturii 

 (2) Şedinţele Consiliului Superior al 

Magistraturii sînt publice, în afară de cazurile cînd, la 

cererea motivată a preşedintelui sau a cel puţin 3 

membri ai Consiliului, se hotărăşte, cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, ca şedinţele să fie închise şi cînd 

dezbaterea publică a chestiunilor incluse pe ordinea de 

zi ar putea să aducă atingere vieţii private a 

persoanelor. 

 (4) Agenda şedinţei Consiliului Superior al 

Magistraturii, proiectele de hotărîri şi materialele 

adiţionale care urmează a fi supuse examinării se 

plasează pe pagina web a Consiliului cu cel puţin 3 zile 

înainte de şedinţă. 

(5) Şedinţele Consiliului Superior al 

Magistraturii se înregistrează prin utilizarea 

Alin.(2) după dispoziția ,,… sau a cel 

puţin 3 membri ai Consiliului…,,  de 

completat cu dispoziția ,,…sau la 

cererea motivată a judecătorului, vizat 

în chestiunea supusă examinării,, 

 

Alin. (4) de exclus din dispoziția 

normei sintagma,,… proiectele de 

hotărîri şi materialele adiţionale care 

urmează a fi supuse examinării…,,  

Alin. (5) de exclus dispoziția ,,… care 

se plasează pe pagina web a 

Consiliului.,, 

----------------------------------------------- 

Alin.(7) de completat cu dispoziția ,,în 

cazurile  prevăzute de lege, la cererea  

persoanelor vizate  și în cazurile în 

 

 

 

 

 

 

Alin.(4) Proiectele de 

hotărîri nu pot fi 

publicate pe pagina web 

a CSM deoarece, 

hotărîrile se adoptă în 

cadrul ședințelor CSM, 

urmare dezbaterilor de 

Plenul CSM care este un 

organ colegial. Astfel, 

publicarea proiectului 

hotărîrii este imposibilă 

Se acceptă parțial 

La articolul 81 

alineatul  (2) va 

avea următorul 

cuprins: 

„(2) Ședințele 

Consiliului Superior 

al Magistraturii sînt 

publice cu excepția 

cazurilor în care la 

cererea motivată a 

președintelui sau a 

cel puțin trei 

membri se hotărăște 

ca ședințele să fie 

închise în vederea 

protejării 
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mijloacelor video şi audio şi se consemnează în 

procese-verbale, care se plasează pe pagina web a 

Consiliului. 

 (7) Hotărîrile adoptate de Consiliul Superior al 

Magistraturii şi de organele sale, opiniile separate ale 

membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale 

Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

care care este vizată activitatea 

judecătorilor, hotărîrile  se publică 

anonimizat,, 

dat fiind faptul că nu se 

poate cunoaște din timp 

soluția. 

 

În ce privește 

materialele adiţionale, 

acestea nu pot fi date 

publicității deoarece 

majoritatea din ele 

conțin date cu caracter 

personal, informație 

publicitatea căreia este 

restricționată prin lege.  

 

 

Alin.(5) -Ședințele 

CSM, de regulă, sînt 

publice, iar procesul 

verbal, înregistrat audio, 

se eliberează la mînă 

persoanelor cointeresate. 

De asemenea procesul-

verbal conține date cu 

caracter personal, 

informație- publicitatea 

căreia este restricționată 

prin lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informației ce 

constituie secret de 

stat sau în cazul în 

care, datorită unor 

împrejurări 

speciale, caracterul 

public poate 

prejudicia interesele 

justiției sau poate 

aduce atingere vieţii 

private a 

persoanelor. 

Hotărârea motivată 

cu privire la 

declararea ședinței 

închise se adoptă cu 

votul majorității 

membrilor 

prezenți.” 

 

La articolul 81 la 

alineatul  (4) după 

cuvintele „care 

urmează a fi supuse 

examinării” se 

completează cu 

cuvintele „în partea 

care nu conţin 

informaţii care nu 

pot fi publicate”. 

 

 

Propunerea de 

modificare a  

articolului 81  

alin.  (5) nu se 

acceptă pentru a nu 

aglomera activitatea 

CSM  prin 

eliberarea actelor la 

fiecare solicitant.  
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Alin. (7) Această cerință 

este impusă prin 

prevederile Legii 

nr.133/08.07.2011 cu 

privire la protecția 

datelor  cu caracter 

personal.  

Sînt cazuri cînd părțile 

la proces înaintează 

recuzare judecătorilor 

sancționați, invocînd 

existența hotărîrilor 

CSM în acest sens. 

 

Art. 81 alin. (7) va 

avea următorul 

cuprins: 

„(7) Hotărîrile 

adoptate de 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

organele 

specializate, 

inclusiv cele 

adoptate în cadrul 

ședințelor închise, 

opiniile separate ale 

membrilor 

Consiliului, precum 

şi rapoartele anuale 

ale Consiliului se 

publică pe pagina 

web a Consiliului 

Superior al 

Magistraturii. 

Hotărîrile 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

prin care acesta își 

expune acordul sau 

dezacordul pentru 

pornirea urmăririi 

penale în condițiile 

art. 19 alin. (4) din 

Legea nr. 544 din 

20 iulie 1995 cu 

privire la statutul 

judecătorului se 

publică pe pagina 

web a acestuia, cu 

anonimizarea 

datelor în privința 

identității 

judecătorului.” 

 32 Articolul 9. Durata mandatului 

(1) Durata mandatului de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii este de 4 ani. 

Alin.(1) - De concretizat dacă  durata 

de 4 ani este un termen institutional, 

ori pentru calitatea de membru. 

Potrivit alin.(1) art.122 

din Constituție Consiliul 

Superior al Magistraturii 

Nu se acceptă  

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 
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 De substituit 4 ani cu 6 ani. este alcătuit din 

judecători şi profesori 

titulari aleşi pentru o 

durată de 4 ani. 

Termenul de 6 ani a fost 

propus prin alt proiect 

de Lege, care a fost 

avizat de CSM prin 

Hotărîrea nr.403/19 din 

20.06.2017 

 

normele 

constituționale în 

această parte nu au 

fost modificate. 

 

 33 Articolul 18. Recuzarea şi autorecuzarea 

(1) Membrul Consiliului Superior al 

Magistraturii nu poate participa la examinarea 

problemei şi urmează să fie recuzat dacă există 

împrejurări care exclud participarea lui la examinare 

sau împrejurări ce ar trezi îndoieli privind 

obiectivitatea lui. În cazul în care există astfel de 

împrejurări, membrul Consiliului este obligat să 

declare autorecuzarea. 

(2) Pentru aceleaşi motive, recuzarea poate fi 

făcută de persoana a cărei problemă se examinează, 

precum şi de persoana care a prezentat materialele spre 

examinare. 

(3) Recuzarea trebuie să fie motivată prin cerere 

scrisă sau verbală. 

(4) Membrul recuzat al Consiliului Superior al 

Magistraturii nu participă la votarea cererii de recuzare. 

De completat cu alin.(5) cu următorul 

conținut : 

,,În caz de admitere a cererii de 

recuzare a mai multor membri ai CSM 

și devenirii ședinței nedeliberative,  

aceștea vor fi substituiți de membrii 

suplianți, prioritate avînd acel membru 

care a acumulat cel mai mare număr de 

voturi.  

Prin lege nu este 

reglementat  cum se va 

proceda în cazurile cînd 

ședințele Plenului CSM 

vor deveni 

nedeliberative pe motiv 

de imposibilitate de a 

aduna cvorumul. În 

acest caz urmează a fi 

invitați membrii 

supleanți. 

Se acceptă  

Articolul 18 se  

completează cu 

alin.(5) cu 

următorul conținut: 

,,Dacă urmare a 

admiterii cererii de 

recuzare a mai 

multor membri ai 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

ședința nu este 

deliberativă, aceștia 

se substituie de 

membrii supleanți, 

prioritate avînd 

membrul care a 

acumulat un număr 

mai mare de 

voturi.” 

 

 34 Articolul 19. Propunerea pentru numirea în 

funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte 

al instanţei judecătoreşti 

(1) Consiliul Superior al Magistraturii face 

propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, după 

caz, Parlamentului referitor la numirea în funcţia de 

judecător a candidaţilor pentru aceste funcţii, precum 

şi la numirea în funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti. 

(2) Selectarea candidaţilor pentru funcţia de 

judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al 

Denumirea articolului de  modificat 

după cum urmează: Selectarea și 

numirea în funcţia de judecător, 

demisia şi eliberarea din funcţie a 

judecătorului; numirea în funcție de  de 

preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşt,. 

Alin.(1)  - de exclus dispoziția ,,… sau, 

după caz, Parlamentului…,,  și 

dispoziția ,,… precum şi la numirea în 

Motivarea la la alin.(1) 

art.4 

Cu condiția că va fi 

modificat art.116 din 

Constituție. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

normele 

constituționale în 

această parte nu au 

fost modificate. 
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instanţei judecătoreşti se face de către Consiliul 

Superior al Magistraturii în baza hotărîrii colegiului 

pentru selecţia şi cariera judecătorilor. Hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii privind selectarea 

candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte 

sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti trebuie 

să fie motivată şi se adoptă prin votul deschis al 

membrilor Consiliului. 

 

 

(3) Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii cu propunerea respectivă de numire în 

funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte 

al instanţei judecătoreşti, dosarul personal al 

candidatului însoţit de curriculum vitae din care să 

rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de 

hotărîrea privind numirea în funcţie, se înaintează de 

către preşedintele Consiliului. 

(4) În cazul în care Preşedintele Republicii 

Moldova sau, după caz, Parlamentul respinge 

candidatura propusă, Consiliul Superior al 

Magistraturii, în condiţiile art.11 din Legea cu privire 

la statutul judecătorului, art.16 din Legea privind 

organizarea judecătorească şi art.9 din Legea cu privire 

la Curtea Supremă de Justiţie, poate propune aceeaşi 

sau altă candidatură pentru funcţia vacantă cu votul a 

două treimi din membrii săi. 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte 

al instanţei judecătoreşti,,  

 

Alin.(2) - dispoziția ,,…în baza…,,  de 

substituit cu dispoziția ,,…ținînd cont 

de hotărîrea colegiului pentru selecţia 

şi cariera judecătorilor și alte 

circumstanțe cunoscute CSM ce țin de 

compatibilitatea și oportunitatea 

acestei candidaturi,, 

 

Alin.(3) și alin. (4) de expus în 

următoarea redacție: 

(3)Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii cu propunerea respectivă 

de numire în funcţia de judecător,  

demisie,  eliberare din funcția de 

judecător, dosarul personal al 

candidatului însoţit de curriculum vitae 

din care să rezulte activitatea lui şi de 

proiectul de decret sau de hotărîrea 

privind numirea în funcţie, demisia sau 

eliberarea din funcție se înaintează 

Președintelui RM  de către preşedintele 

Consiliului. 

(4) În cazul în care Preşedintele 

Republicii Moldova respinge 

candidatura propusă, de numire în 

funcţia de judecător , Consiliul 

Superior al Magistraturii, în condiţiile 

art.11 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, art.9 din Legea cu 

privire la Curtea Supremă de Justiţie, 

poate propune aceeaşi candidature 

pentru funcţia vacantă cu votul a două 

treimi din membrii săi, sau altă 

candidature în condițiile legii,, 

 

De completat cu alin. (5) cu 

următorul conținut: 

Consiliul Superior al 

Magistraturii  selectează și numește în 

 

 

Competența de a selecta 

candidaţii pentru funcţia 

de judecător, de 

preşedinte sau de 

vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti , 

aparține CSM și nu 

Colegiului pentru 

selecţia şi cariera 

judecătorilor. CSM va 

ține cont nu doar de 

calificativul atribuit  

prin hotărîrea colegiului 

pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor, dar și de 

oportunitatea numirii în 

funcție a candidatului 

respectiv, precum și de 

de alte circumstanțe 

care-l caracterizează . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea nu se 

acceptă pe motiv că 

se propune 

modificarea art. 5 

din Legea nr. 154 

din 5 iulie 2012 

privind selecția, 

evaluarea 

performanțelor și 

cariera judecătorilor 

după cum urmează: 

alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) La selecția 

candidaților, care 

urmează a fi numiți 

pentru prima dată în 

funcția de judecător, 

media de concurs se 

calculează după 

cum urmează: cel 

puţin 50% se 

constituie din nota 

obținută la 

examenul susținut în 

fața Comisiei pentru 

examenele de 

absolvire a 

Institutului Național 

al Justiției și nu mai 

mult de 50% din 

punctajul acordat de 

colegiul pentru 

selecție și, după caz, 

de Consiliul 

Superior al 

Magistraturii.” 

 

la alineatul (3) 

cuvintele „colegiul 

pentru selecție va 
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funcție  preşedinții și  vicepreşedinții 

instanţelor judecătoreşti. 

(2) Selectarea candidaţilor 

pentru funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti 

se face de către Consiliul Superior al 

Magistraturii ținînd cont de hotărîrea 

Colegiului pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor și de alte circumstanțe 

avînd în vedere principiul oportunității.  

Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii privind numirea în funcția 

de preşedinte sau de vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti se adoptă prin 

votul deschis al membrilor Consiliului 

și se publică în MO. 

 

 

 

 

 

Motivarea ca la alin. (1) 

art. 4. 

ține cont, în mod 

obligatoriu, de 

hotărîrile colegiului 

de evaluare a 

performanțelor 

judecătorilor” se 

substituie cu 

cuvintele „ cel  

puțin 50% constituie 

rezultatul evaluării 

performanțelor și nu 

mai mult de 50% 

din media acordată 

de colegiul pentru 

selecție și, după caz, 

de Consiliul 

Superior al 

Magistraturii.” 

 

Aspectele privind 

numirea și 

eliberarea din 

funcție a 

președinților și 

vicepreședinților 

instanțelor de 

judecată vor fi 

promovate printr-un 

alt proiect de act 

normativ. 

 

 35 Articolul 20. Promovarea la o instanţă 

superioară, transferarea la o instanţă de acelaşi nivel 

sau la o instanţă inferioară, detaşarea, suspendarea, 

demisia şi eliberarea din funcţie a judecătorului 

(1) Chestiunile ce ţin de promovarea la o 

instanţă superioară, transferarea la o instanţă de acelaşi 

nivel sau la o instanţă inferioară, detaşarea, 

suspendarea, demisia şi eliberarea din funcţie a 

judecătorului sînt examinate de Consiliul Superior al 

Magistraturii în condiţiile legii. 

(2) Transferarea judecătorului la o instanţă de 

acelaşi nivel pe un termen limitat se efectuează de către 

În denumirea articolului de completat 

cu cuvîntul ,,sistarea,, 

 

Alin.(1)- după dispoziția ,,… 

suspendarea…,, de completat cu 

dispoziția  ,,…sistarea…,, 

Chestiunile ce ţin de promovarea la o 

instanţă superioară, transferarea la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 

inferioară, detaşarea, suspendarea, 

demisia sînt examinate de Consiliul 

Corespunde  proiectului 

de Lege prin care se 

propune  operarea 

completărilor și 

modificărilor în 

Constituția RM, acceptat 

prin Hotărîrea CSM 

nr.403/19 din 

20.06.2017 

 

 

 

Nu se acceptă 

Modificarea 

propusă este una de 

ordin tehnic și nu 

modifică conceptul 

proiectului, iar 

temenul de „sistare” 

este sinonim celui 

de „suspendare” 
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Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.20 

din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

(3) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie de 

către Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile 

art.241 din Legea cu privire la statutul judecătorului. 

(31) Transferarea judecătorului la o instanţă de 

acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea 

judecătorului la o instanţă superioară, numirea în 

funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti şi eliberarea lui din funcţie se fac în baza 

recomandărilor colegiului pentru selecţia şi cariera 

judecătorului. Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii privind transferarea judecătorului la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, 

promovarea judecătorului la o instanţă superioară, 

numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte 

al instanţei şi eliberarea lui din funcţie trebuie să fie 

motivată şi este adoptată prin votul deschis al 

membrilor Consiliului. 

(4) Hotărîrile privind transferarea pe un termen 

nelimitat a judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel 

sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului 

la o instanţă superioară, demisia şi eliberarea lui din 

funcţie, însoţite de curriculum vitae din care să rezulte 

activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîre, 

se înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, 

după caz, Parlamentului de către Preşedintele 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

(5) Suspendarea din funcţie a judecătorului se 

efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în 

condiţiile art.24 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului. 

(6) În cazul în care au decăzut circumstanţele 

care au servit ca temei pentru suspendarea din funcţie 

a judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii 

adoptă o hotărîre privind anularea suspendării lui din 

funcţie. 

(7) Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii privind suspendarea din funcţie sau 

anularea suspendării din funcţie a judecătorului se 

prezintă neîntîrziat Preşedintelui Republicii Moldova 

sau, după caz, Parlamentului. 

Superior al Magistraturii în condiţiile 

legii. 

 

 

 

Alin. 31- din propoziția  întîi de exclus 

dispoziția ,,… Transferarea 

judecătorului la o instanţă de acelaşi 

nivel sau la o instanţă inferioară…,, 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. (4) - de modificat după cum 

urmează: 

Hotărîrile privind transferarea 

pe un termen nelimitat a judecătorului 

la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară, promovarea 

judecătorului la o instanţă superioară, se  

adoptă de Plenul CSM cu votul 

majoritar, care se publică în MO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin.(7) - de exclus ,,Parlamentului,, 

 

 

 

 

 

 

Alin. 31 – pentru 

transferarea 

judecătorului la o 

instanţă de acelaşi nivel 

sau la o instanţă 

inferioară nu este nevoie 

de recomandările 

colegiului pentru 

selecţia şi cariera 

judecătorului. Or ,  în 

aceste cazuri judecătorul  

nu merge la promovare , 

ci continua să execute 

aceleași funcții, 

inclusive într-o instanță 

inferioară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 201 

alineatul (3) al Legii 

544 se completează 

cu propoziția 

„Același judecător 

nu poate fi în mod  

repetat transferat pe 

termen limitat în 

aceeași instanță în 

decursul a 2 ani de 

la expirarea 

ultimului transfer pe 

termen limitat.” 

În acest context 

propunerea 

formulată nu poate 

acceptată. 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

normele 

constituționale 

respective nu au fost 

modificate. 
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(8) Consiliul Superior al Magistraturii sistează 

demisia judecătorului şi dispune încetarea plăţii 

indemnizaţiei viagere lunare în condiţiile art.26 din 

Legea cu privire la statutul judecătorului. 

 36 Articolul 22. Examinarea contestaţiilor 

împotriva hotărîrilor colegiilor din subordinea 

Consiliului Superior al Magistraturii 

(1) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate 

de colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi 

colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor se 

examinează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării 

lor în Consiliul Superior al Magistraturii. 

(2) Data, ora şi locul examinării contestaţiilor se 

comunică din timp persoanelor interesate. 

(3) După examinarea contestaţiilor, Consiliul 

Superior al Magistraturii decide: 

a) menţinerea fără modificare a hotărîrilor 

colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, ale 

colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor; 

c) admiterea contestaţiei şi remiterea hotărîrii 

spre reexaminare colegiului pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor sau, după caz, colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor, în cazul în care s-a 

constatat încălcarea procedurii de selectare sau de 

evaluare. 

 (4) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate 

de colegiul disciplinar se examinează conform 

prevederilor Legii nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire 

la răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

 

 Din denumirea articolului de substituit 

cuvintele ,,din subordinea,, cu 

cuvintele ,,aflate în cadrul,, 

Alin.(1) – de substituit dispoziția ,,… 

se examinează în cel mult 30 de zile 

de la data înregistrării lor în Consiliul 

Superior al Magistraturii…,,  cu 

dispoziția ,,… se v-or numi spre 

examinare în cel mult 30 de zile de la 

data înregistrării lor în Consiliul 

Superior al Magistraturii…,, 

Alin. (3) lit.c) – de exclus dispoziția 

,,… în cazul în care s-a constatat 

încălcarea procedurii de selectare sau 

de evaluare”. 

Alin.(1) – termenul de 

30 zile pentru 

examinarea   nu este 

unul real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial  
Vezi argumetele din 

pct. 28. 

 

 

Astfel, la art. 22 

alin. (1) după 

sintagma „30 de 

zile” se completează 

cu cuvîntul 

„lucrătoare” 

 

 Se acceptă 

propunerea 

referitoare la fondul 

cauzei. Astfel, 

la articolul 23 

alin.(2) cuvintele 

„fără a da apreciere 

calităţii şi 

veridicităţii 

materialelor 

prezentate” se  

substituie cu textul 

„fără aşi aroga 

atribuţiile unei 

instanţe judiciare”. 
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Alin.(3) lit.c) – prin 

prisma jurisprudenței 

constante a CtEDO și a 

CC, CSM urmează  să 

examineze contestațiile 

și în fond nu doar sub 

aspectul de respectare a  

procedurii.  

A vedea Hotărîrea Curții 

Constituționale din 

27.06.2017 prin care a 

fost declarant 

neconstituțional textul ,, 

fără a da apreciere 

calității și veridicității 

materialelor prezentate,, 

dib art.23 alin.(2) Legea 

nr.947/19/07.96.    

 

 37 Articolul 23. Asigurarea inviolabilităţii 

judecătorului 

(1) Propunerea Procurorului General sau a 

prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului 

desemnat prin ordinul Procurorului General de pornire 

a urmăririi penale, de reţinere, de aducere silită, de 

arestare sau de percheziţie a judecătorului se 

examinează de către Consiliul Superior al Magistraturii 

imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare. 

(2) Consiliul Superior al Magistraturii 

examinează propunerea Procurorului General sau a 

prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului 

desemnat prin ordinul emis de Procurorul General doar 

sub aspectul respectării condiţiilor sau a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.23 alin(2) – de completat cu 

dispoziția ,,…în ședință închisă…,,;  

de exclus dispoziția ,,… fără a da 

apreciere calităţii şi veridicităţii 

materialelor prezentate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De adus în concordanță 

cu Hotărîrea Curții 

Constituționale din 

27.06.2017 prin care a 

fost declarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial 

La articolul 23 

alin.(2) cuvintele 

„fără a da apreciere 

calităţii şi 
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circumstanţelor prevăzute de Codul de procedură 

penală pentru dispunerea pornirii urmăririi penale, 

reţinerii, aducerii silite, arestării sau percheziţiei 

judecătorului, fără a da apreciere calităţii şi veridicităţii 

materialelor prezentate. 

(3) Procurorul General nu participă la 

deliberare. 

Notă: Se declară neconstituţional textul “fără a 

da apreciere calităţii şi veridicităţii 

materialelor prezentate” din articolul 23 

alineatul (2) conform Hot. Curţii 

Constituţionale nr. 23 din 27.06.2017, în 

vigoare 27.06.2017 

[Art.23 în redacţia Legii nr.177 din 25.07.2014, în 

vigoare 08.08.2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin. (3) – de exclus, în caz că v-or fi 

acceptate propunerile privind 

excluderea acestuia din membru de 

drept al CSM 

 

neconstituțional textul 

,,fără a da apreciere 

calității și veridicității 

materialelor prezentate,, 

din art. 23 alin. (2) 

Legea nr.947/19/07.96.    

veridicităţii 

materialelor 

prezentate” se  

substituie cu textul 

„fără aşi aroga 

atribuţiile unei 

instanţe judiciare”. 

 

 

Nu se acceptă 

propunerea de 

modificare a 

alineatului (3) 

întrucît normele 

constituționale în 

această parte nu au 

fost modificate 

 

 38 Articolul 24. Adoptarea de hotărîri 

(1) Consiliul Superior al Magistraturii adoptă 

hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, 

cu excepţia cazului prevăzut la art.19 alin.(4). 

(2) Votarea se efectuează în lipsa persoanei al 

cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi invitaţi. 

(3) Hotărîrea se expune în scris şi se semnează 

de preşedintele şedinţei. 

(4) În cazul în care un membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii face opinie separată, aceasta 

va fi motivată şi se va anexa la hotărîre fără a i se da 

citire. 

(5) În cazul în care Consiliul Superior al 

Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la art.22 

alin.(4), membrul Consiliului care a înaintat sesizarea 

privind faptele ce pot constitui abateri disciplinare nu 

participă la deliberare. 

[Art.24 modificat prin Legea nr.107 din 28.05.2015, în 

vigoare 26.06.2015] 

Art.24 alin. (2) – după dispoziția 

,,…se efectuează…,, de  completat cu 

dispoziția ,,…în camera de deliberare,,. 

 

 

 

Art.24 alin.(3) – se propune o redacție 

nouă după cum urmează: ,,În urma 

deliberării se adoptă dispozitivul 

hotărîrii. Dispozitivul hotărîrii se 

pronunță public, fapt, care se 

consemnează în procesul verbal.  

Hotărîrea se va redacta în termen de 

pînă la 30 de zile, cu excepția cazurilor 

prevăzute de lege și se semnează de 

preşedintele şedinţei”. 

 Se acceptă parțial 

Propunerea 

contravine articolul 

81 al Legii nr. 947 

din 19.07.1996 u 

privire la Consiliul 

Superior al 

Magistraturii   

referitor la 

transparenţa 

activităţii 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

La articolul 24 

alineatul (3) va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

urmare a deliberării 

pronunță public 

dispozitivul 

hotărîrii, fapt, care 

se consemnează în 

procesul-verbal. 
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Hotărîrea motivată 

care conține și 

numărul de voturi, 

se redactează în cel 

mult 30 de zile  și se 

semnează de 

președintele 

ședinței. 

 

 39 Articolul 25. Contestarea hotărîrilor 

Consiliului Superior al Magistraturii 

(1) Hotărîrile Consiliului Superior al 

Magistraturii pot fi contestate, la Curtea Supremă de 

Justiţie, de orice persoană interesată, în termen de 15 

zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă 

la procedura de emitere/adoptare. Contestaţiile se 

examinează de un complet format din 9 judecători. 

(2) Hotărîrile Consiliului Superior al 

Magistraturii adoptate în urma examinării 

contestaţiilor la hotărîrile colegiului disciplinar pot fi 

contestate la Curtea Supremă de Justiţie conform 

procedurii stabilite de Legea nr.178 din 25 iulie 2014 

cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

[Art.25 completat prin Legea nr.107 din 28.05.2015, în 

vigoare 26.06.2015] 

Art. 25 alin.(1) -  de exclus dispoziția 

,,… doar în partea ce se referă la 

procedura de emitere/adoptare.  De 

substituit dispoziția ,,…un complet 

format din 9 judecători…,,  cu 

dispoziția  ,,… un complet format din 

5 judecători…”. 

 Se acceptă 

La articolul 25 

alineatul (1) 

cuvintele: „doar în 

partea ce se referă la 

procedura de 

emitere/adoptare”, 

se exclud. 

 

Referitor la 

micșorarea 

numărului de 

judecători de la 9 la 

5, menționăm ca 

aceste aspecte au 

fost deja modificate 

prin Legea nr. 253 

din 01.12.2017 

pentru modificarea 

şi completarea unor 

acte legislative). 

 

 40 Articolul 26. Lucrările de secretariat 

(1) Lucrările de secretariat ale Consiliului 

Superior al Magistraturii se ţin de către angajaţii 

secretariatului. 

(2) Lucrările în şedinţă ale Consiliului Superior 

al Magistraturii se consemnează în proces-verbal şi se 

fixează în stenogramă. 

(3) În procesul-verbal se vor consemna: 

prezenţa membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a altor participanţi la şedinţă, 

conţinutul dezbaterilor şi hotărîrea adoptată, 

problemele puse la vot şi rezultatele votării. 

Art. 26 alin. (2) – de completat cu 

dispoziția ,,… se înregistrează 

audio…,, 

 

de exclus din conținutul alin. 2) 

sintagma ” şi se fixează în stenogramă” 

 

 

 

 

 

Modificările propuse la 

acest articol rezultă din 

faptul că ședințele 

Plenului CSM sînt 

înregistrate audio, 

respectiv, nu este 

necesar de a dubla 

procesele verbale, 

urmînd  ca acestea să  se  

simplificare. 

 

Se acceptă 

Articolul 26 

alineatul  (2) va 

avea următorul 

cuprins: 

„(2) Ședinţele 

Consiliului Superior 

al Magistraturii se 

înregistrează audio 

și se consemnează 

în proces-verbal.” 
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(4) Procesul-verbal se întocmeşte în decursul a 

3 zile, se semnează de preşedintele şedinţei şi de 

secretar. 

Art. 26 alin.(3) – de exclus dispoziția 

,,…conținutul dezbaterilor,,  și de 

schimbat cu locul  dispoziția ,,…. 

hotărîrea adoptată  …,,   cu dispoziția 

,,… problemele puse la vot şi 

rezultatele votării,,. 

Cu referire la necesitatea 

excluderii sintagma ” şi 

se fixează în 

stenogramă”, aceasta 

este generată de faptul 

că, CSM pe parcursul 

mai multor ani nu a putut 

angaja stenograf, chiar 

dacă de multe ori au fost 

anunțate concursuri, or, 

la moment nu există 

astfel de specialiși. 

 

alineatul  (3) va 

avea următorul 

cuprins: 

„(3) În procesul-

verbal se 

consemnează 

prezenţa membrilor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii şi a 

altor participanţi la 

şedinţă, chestiunile 

puse la vot şi 

rezultatele votării,  

hotărîrea 

adoptată.” 

 

 

 41 Articolul 27. Asigurarea activităţii Consiliului 

Superior al Magistraturii 

(1) Pentru asigurarea activităţii sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are buget propriu, care este 

parte integrantă a bugetului de stat. 

(2) Din contul bugetului Consiliului Superior al 

Magistraturii, membrii detaşaţi sînt salarizaţi în 

mărimea stabilită la art. 241 din Legea nr.544-XIII din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, iar 

membrii Consiliului din rîndul profesorilor de drept 

titulari primesc o indemnizaţie lunară în mărime de 

50% din salariul membrilor Consiliului din rîndul 

judecătorilor, cu excepţia persoanei alese în calitate de 

preşedinte al Consiliului. 

 

 

 

 

 

 

Art. 27 alin.(2) – de substituit 

dispoziția ,,… din rîndul profesorilor 

de drept titular,, cu dispoziția ,, din 

rîndul societății civile,, 

 Nu se acceptă 

 

 

 

 

Propunerea nu poate 

fi  acceptată atît 

timp cît nu au fost 

modificate normele 

constituționale. 

  

Legea nr.544-XIII din 20.07. 1996 cu privire la  statutul judecătorului 

  Conținutul actual al normei juridice Propuneri Motivarea Opinia 

Ministerului 

Justiției  

 42 Art. 6. Condiţii pentru a candida la funcţia de 

judecător 

(1) La funcţia de judecător poate candida 

persoana cu o reputaţie ireproşabilă, care deţine 

Alin. (1) lit.c) - După „ Institutul 

Naţional al Justiţiei” de completat cu 

sintagma „și a activat în instanță de 

judecată nu mai puțin de 2 ani în 

Propunerea data rezidă 

din faptul că absolvenții 

INJ nu întotdeauna 

cunosc îndeajuns 

activitatea instanțelor 

Nu se acceptă 

Art. 6 alin. (2) deja 

înaintează cerința 

față de durata 

experienței, care 
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cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi 

întruneşte următoarele condiţii: 

c) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei sau 

are vechimea în muncă prevăzută la alin.(2); 

 

-------------------------------------------------- 

Art. 6 Condiţii pentru a candida la funcţia de 

judecător 

(2) Se consideră vechime în muncă care oferă 

persoanei dreptul de a candida la funcţia de judecător 

activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în 

calitate de judecător sau judecător-asistent al Curţii 

Constituţionale, judecător în instanţele internaţionale, 

procuror, profesor de drept titular în instituţiile de 

învăţămînt superior acreditate, avocat, asistent judiciar 

sau grefier. 

 

calitate de grefier sau asistent 

judiciar.” 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

De adus în concordanță cu alin.(3) 

art.VIII Legea nr. 85/28.04.2016  

pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative. 

judecătorești din interior. 

Activitatea lor în funcția 

de grefier ori asistent 

judecătoresc ar ajuta la 

perfecționarea și formarea  

lor profesională în 

domeniul dat. 

------------------------------- 

Potrivit alin.(3) art.VIII 

Legea nr. 85/28.04.2016  

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative :   lista 

specialităţilor juridice 

care necesită o vechime în 

muncă de 7 ani pentru 

candidaţii la funcţia de 

judecător sau de procuror 

se aprobă de către 

Consiliul Superior al 

Magistraturii şi, respectiv, 

de către Consiliul 

Superior al Procurorilor. 

este de 5 ani. Nu 

este justificată 

reducerea 

termenului pentru 

asistentul judiciar 

sau grefier fără a 

modifica termenul 

pentru alte categorii. 

Or, nu putem 

favoriza aceste 

grupuri în 

comparație cu 

judecătorii Curţii 

Constituţionale, 

judecător în 

instanţele 

internaţionale, 

procuror, profesor 

de drept titular în 

instituţiile de 

învăţămînt superior 

acreditate. Totuși, în 

cazul în care se 

consideră necesar, 

curricula studenților 

de la INJ poate fi 

modificată la 

propunerea CSM, 

CSP și a altor 

instituții.  

---- 

Nu se acceptă.  

Art.VIII Legea nr. 

85/28.04.2016  

pentru modificarea 

şi completarea unor 

acte legislative, 

prevede că termenul 

de 7 ani va fi valabil 

începând cu 1 

ianuarie 2020.  
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 43 Art. 6 Condiţii pentru a candida la funcţia de 

judecător 

(3) Persoanele care au vechimea în muncă 

prevăzută la alin.(2), cu excepţia judecătorilor în 

instanţele internaţionale şi a judecătorilor Curţii 

Constituţionale, susţin un examen în faţa Comisiei de 

absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei conform 

procedurii şi condiţiilor prevăzute de Legea nr.152-

XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al 

Justiţiei. 

Alin.(3) – după diapoziția ,,…Curții 

Constituționale…,, de completat cu  

dispoziția „..și a persoanelor care au 

activat în calitate de judecător cel 

puțin 10 ani și și-au încetat activitatea 

din pricini neimputabile lor”. 

Sînt cazuri cînd 

judecătorii demisionează 

pe motiv de  sănătate;  

sînt numiți în funcții 

elective pe o perioadă 

concretă. Avînd în vedere 

practica lor în  domeniul 

efectuarii justiției, la 

revenirea în funcție a 

acestora, nu este  necesar 

susţinerea unui examen în 

faţa Comisiei de absolvire 

a Institutului Naţional al 

Justiţiei . 

Nu se acceptă. 

 Propunerea nu este 

clară și previzibilă. 

Până la moment, 

niciun judecător nu 

a fost eliberat din 

funcție din motive 

de sănătate (art. 25 

alin. (1) lit. j). 

Referitor la 

experiența de 

judecător de cel 

puțin 10 ani, norma 

nu este previzibilă – 

dacă această 

experiență este una 

cumulativă sau este 

pentru ultimii 10 

ani. Mai mult, 

legislația materială 

și procesuală a 

suferit schimbări 

sistemice în ultimii 

ani, în special 

începând cu 2012. 

Astfel, este necesar 

de asigurat calitatea 

înaltă a actului de 

justiție.  

Invocarea 

circurmstanței 

„numire în funcții 

electivă pe o 

perioadă concretă”, 

este o circumstanță 

la fel incertă – dacă 

aceasta se referă la 

adminsitrația 

publică locală sau 

centrală, parlament 

sau alte instituții. 
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 44 Art. 61. Verificarea stării de sănătate a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi a judecătorilor 

în funcţie 

 (2) Verificarea stării de sănătate a judecătorilor 

în funcţie are loc o dată la 5 ani. 

 

Alin. (2) - De exclus „5 ani”, de 

înlocuit cu dispoziția ,, … la 

necessitate, la inițiativa CSM,,. 

De concretizat că verificarea se 

efectuează la policlinica unde 

judecătorul se află la evidență. 

Varianata posibilă: Verificarea stării 

de sănătate a judecătorilor în funcție, 

are loc doar în cazul apariției 

premiselor dereglării sănătății de 

lungă durată, iar drept urmare a 

pierderii capacității normale  de 

muncă, la inițiativa CSM 

Or, necesitatea  verificării  

strării sănătății 

judecătorilor aflați în 

funcție odată la 5 ani, nu  

s-a dovedit a fi eficientă.  

Astfel, verificarea  în  

forma în care există,  este 

o procedură de lungă 

durată, neorganizată, 

judecătorii fiind nevoiți, 

în zile de lucru, cînd au 

fixate ședințe de judecată, 

să ocupe rînduri la diferite 

instituții medicale, și să 

treacă niște proceduri, de 

multe ori formale,  care 

nu reflectă starea  reală a 

sănătății acestora. 

Totodată, judecătorii sînt 

luați la evidență medical 

la locul de trai și este în 

interesul lor, ca  odată în 

an să consulte toți 

specialiștii, în scopul 

verificării stării sănătății. 

Poate este cazul, ca toți 

judecătorii să fie obligați 

să consulte specialiștii, la 

policlinica de la locul de 

trai, odată în an. 

Nu se acceptă. 

Stabilirea unei 

periodicități pentru 

verificarea stării de 

sănătate este 

similară altor 

proceduri la care 

sunt supuși 

judecătorii și alte 

persoane cu funcții 

de demnitate 

publică. Referitor la 

varianta alternativă 

propusă, este la fel 

incertă deoarece 

sunt utilizați termeni 

care ar putea crea și 

mai multe confunzii 

sau o discreție a 

CSM și cînd acesta 

consideră că starea 

de sănătate urmează 

să fie verificată și 

care sunt aceste 

circumstanțe.  

 

 45 Art. 62. Registrul participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti 

(1) Candidaţii la funcţiile vacante de judecător, 

de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti care întrunesc condiţiile prevăzute la art.6 

sînt înscrişi în Registrul participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti, denumit în continuare Registru. 

Alin.(1) - De introdus un alineat prin 

care de prevăzut: introducerea 

judecătorilor de rezervă din rîndul 

candidaților la funcția de judecător, 

care au susținut examenul de 

capacitate și care vor fi numiți 

temporar în funcție,  pentru perioada 

suspendării din funcție a 

judecătorilor, cu dreptul preferential 

de a fi numit în funcția de judecător, 

în aceasta ori altă instanță. 

 

Propunerea aceasta  se 

bazează pe faptul că, în 

toate instanțele din țară, 

sînt judecători care sînt 

suspendați din funcție  pe 

perioade îndelungate 

(concediu de maternitate, 

intentatt dosar penal, 

detașării…), iar în această 

perioadă, în locul acestora 

nu pot fi angajați alți 

judecători, decît prin 

transfer din alte instanțe, 

Nu se acceptă. 

Legislația în vigoare 

nu prevede isntituția 

judecătorilor numiți 

temporar în funcție, 

or legea în 

asemenea cazuri 

oferă soluția 

transferului 

temporar, iar în 

această perioadă 

urmează a fi 

organizat concursul 
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fapt ce generează 

probleme în activitatea 

acestor instanțe. 

Exemplu: în Judecătoria 

Chișinău, sînt permanent 

suspendați din funcție 

aproximativ 10-15 

judecători., din care motiv 

sarcina celorlați 

judecători crește 

considerabil.  

pentru suplinirea 

funcțiilor vacante în 

condițiile legii. 

 46 Art. 62. Registrul participanţilor la concursul 

pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de 

preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti 

(2) Registrul se ţine de către secretariatul 

Consiliului Superior al Magistraturii şi este compus din 

4 secţiuni: 

a) lista candidaţilor la funcţiile vacante de 

judecător; 

Alin.(2) - De completat cu dispozția 

„și a celor de rezervă”. 

 

 Dacă se acceptă 

propunerea făcută la alin. 

(1) art.62. 

Nu se acceptă. 

Vezi argumentele de 

la pct. 45. 

 47 Art. 9. Concursul pentru suplinirea funcţiilor de 

judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei 

judecătoreşti 

(7) La momentul depunerii setului de acte, 

solicitantul este informat despre iniţierea verificării 

conform Legii nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 

privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii 

publice şi despre obligaţia de trecere obligatorie a 

testării la poligraf conform Legii nr.269-XVI din 12 

decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf). Solicitantul este 

obligat să semneze declaraţia de verificare şi să 

prezinte consimţămîntul în scris privind trecerea 

testării la poligraf. 

 

Alin. (7) - De exclus această 

dispoziție pentru funcțiile de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al 

instanţei judecătoreşti . 
 

Odată ce candidatul la 

funcția de vicepreședinte, 

președinte al instanței a 

devenit judecător, acesta 

nu mai poate fi supus 

verificării conform Legii 

nr.271-XVI din 18 

decembrie 2008 obligaţiei  

de trecere obligatorie a 

testării la poligraf. 

Or, verificarea a avut loc 

la momentul numirii în 

funcție. Iar Legea 

nr.269/12.12.2008  

impune  testarea la 

poligraf doar la numirea 

în fincție a judecătorului.  

Se acceptă parțial 

La articolul  9 

inclusiv în vederea 

excutării hotărîrii 

Curții 

Constituționale nr. 

32 din 5 decembrie 

2017 privind 

excepția de 

neconstituționalitate 

a unor prevederi din 

Legea nr. 271-XVI 

din 18 decembrie 

2008 privind 

verificarea 

titularilor și a 

candidaților la 

funcții publice se 

propun următoarele 

modificări: 

- la alineatul 

(7) cuvîntul 

„solicitantul” se 
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substituie cu 

cuvintele 

„candidatul la 

funcția de 

judecător”, iar 

cuvintele „iniţierea 

verificării conform 

Legii nr. 271-XVI 

din 18 decembrie 

2008 privind 

verificarea 

titularilor şi a 

candidaţilor la 

funcţii publice şi 

despre” se exclud. 

la alineatul (8) 

cuvintele „şi/sau 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate” se 

exclud. 

 48 Art. 11. Numirea judecătorului în funcţie 

(1) Judecătorii judecătoriilor şi judecătorii 

curţilor de apel se numesc în funcţie, din numărul 

candidaţilor selectaţi prin concurs, de către 

Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaţii 

selectaţi, care întrunesc condiţiile specificate la art.6, 

se numesc în funcţia de judecător iniţial pe un termen 

de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, 

judecătorii sînt numiţi în funcţie pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă de 65 de ani. 

 

Alin. (1) - Se propune o nouă redacție 

a alin. (1) : 

,,Judecătorii  se numesc în funcţie, 

din numărul candidaţilor selectaţi 

prin concurs, de către Preşedintele 

Republicii Moldova, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Absolvenții INJ sînt numiți în funcție 

de judecători pe un termen de 3-5 ani 

în instanța selectată de  Consiliul 

Superior al Magistraturii, după care 

pot fi transferați la o instanță selectată 

de ei în baza  de concurs. 

 Candidaţii selectaţi, care întrunesc 

condiţiile specificate la art.6, se 

numesc în funcţia de judecător pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă de 65 

de ani. 

 

În scopul de a diminua 

imixiunea Președintelui 

Țării în activitatea puterii 

judecătorești se propune 

ca Președintele Țării să 

dețină dreptul doar de a 

numi initial judecătorii  în 

funcţie,  la propunerea 

CSM, fără a desemna 

instanța în care  aceștea 

urmează să activeze.  

Absolvenții INJ urmează 

a fi selectați de CSM 

pentru instanțele de 

judecată unde sînt locuri 

vacante, fără a se ține 

cont de preferințele 

acestora, avînd în vedere 

lipsa  permanentă de 

judecători în unele 

instanțe din raioane. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este 

clară și întră în 

contradicție cu 

conceptul 

proiectului, or 

conform propunerii 

de completare a art. 

9 cu alin. (9) cu 

următorul cuprins: 

„(9) Candidații își 

aleg funcțiile scoase 

la concurs în 

ordinea 

descrescătoare a 

mediei de concurs 

care se calculează 

conform art. 5 al 

Legii nr. 154 din 5 

iulie 2012 privind 

selecția, evaluarea 

performanțelor și 
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Cariera de mai departe a 

judecătorului va ține de 

competența CSM. 

Această propunere 

corespunde și proiectului 

de Lege prin care se 

propune  operarea 

completărilor și 

modificărilor în 

Constituția RM, acceptat 

prin Hotărîrea CSM 

nr.403/19 din 20.06.2017 

cariera 

judecătorilor. În 

cazul punctajului 

egal, primul își 

alege funcția 

candidatul care a 

obținut rezultate 

mai mari la 

examenul susţinut în 

faţa Comisiei pentru 

examenele de 

absolvire a 

Institutului Naţional 

al Justiţiei. În cazul 

în care doi sau mai 

mulți candidați cu 

rezultate egale 

pretind la aceeași 

funcție, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii va lua 

decizia prin hotărîre 

motivată. 

Rezultatele 

concursului se 

publică pe pagina 

web oficială a 

Consiliului Superior 

al Magistraturii în 

termen de 2 zile 

lucrătoare de la 

finalizarea 

acestuia” 

 49 Art. 11. Numirea judecătorului în funcţie 

(2) Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt 

numiţi de către Parlament, la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

Alin.(2) - De  substituit cuvîntul 

„Parlament” cu ,,Președintele RM,, 

Altă variant e ca CSM să numească 

judecătorii Curții Supreme de Justiție. 

  

Motivarea ca la alin.(1) 

art.11. 

Dacă se acceptă variant 

nouă a alin.(1) art.11, este 

necesar de a exclude 

alin.(2) art.11. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît  

normele 

Constituționale  în 

această parte nu au 

fost modificate. 



 

47 
 

 50 Art. 11. Numirea judecătorului în funcţie 

 (3)Preşedintele Republicii Moldova poate 

respinge o singură dată candidatura propusă de către 

Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în 

funcţia de judecător pe 5 ani sau pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă şi numai în cazul depistării unor 

probe incontestabile de incompatibilitate a 

candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare de către 

acesta a legislaţiei sau de încălcare a procedurilor 

legale de selectare şi promovare a lui. 

Alin. (3) - De exclus  dispoziția ,, 

…pe 5 ani sau…,, 

Aceiași motivare Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît  

normele 

Constituționale  în 

această parte nu au 

fost modificate. 

 51 Art. 13. Evaluarea performanţelor judecătorilor 

(1) Performanţele judecătorilor se evaluează în 

scopul aprecierii nivelului de calificare şi abilităţilor 

profesionale ale judecătorilor. 

(2) Judecătorii în funcţie sînt supuşi evaluării 

periodice a performanţelor o dată la 3 ani. 

(3) În condiţiile legii, judecătorii în funcţie sînt 

supuşi evaluării performanţelor şi în cazul: 

a) numirii în funcţie pînă la atingerea plafonului 

de vîrstă; 

b) promovării la o instanţă superioară; 

c) numirii în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei; 

d) transferării la o instanţă de acelaşi nivel sau 

la o instanţă inferioară. 

(4) Judecătorii pot fi supuşi evaluării 

performanţelor şi în mod extraordinar în cazul în care 

hotărîrile judecătoreşti adoptate de ei pun la îndoială 

nivelul de calificare şi abilităţile lor profesionale. 

(5) Performanţele judecătorilor se evaluează de 

către colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor în temeiul prezentei legi, al Legii nr.154 

din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor şi al 

regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii. 

(6) Nu sînt supuşi evaluării performanţelor 

judecătorii detaşaţi în interes de serviciu, judecătorii 

instanţelor internaţionale şi judecătorii aflaţi în 

concediu de maternitate sau în concediu pentru 

îngrijirea copilului. 

(7) Procedura şi criteriile de evaluare a 

performanţelor judecătorilor sînt stabilite în 

regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii. 

De exclus: 

- alin. (2): de substituit termenul de 3 

ani cu 5 ani;  

-lit.a) alin.(3): numirii în funcţie pînă 

la atingerea plafonului de vîrstă;  

-lit.d) art.(3): transferării la o instanţă 

de acelaşi nivel sau la o instanţă 

inferioară. 

 

 

 

  

Or, judecătorii vor fi 

supuși evaluării la 

numirea în funcție, 

moment ce va corespunde 

cu cel de numire în 

funcție  pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă. 

Totodată, nu este necesar 

ca judecătorii să fie 

supuși evaluării la 

transferarea acestora la o 

instanță de același nivel 

ori la o instanță 

inferioară, pe motiv că 

dacă  rezultatul va fi  unul  

negativ,  judecătorul nu 

va fi transferat dar va  

continua să activeze în 

instanța precedentă (după 

caz în cea superioară, ce 

este un absurd). 

Nu se acceptă 

Propunerea nu 

este suficient 

argumentată. 

Termenul de 3 

ani nu este excesiv, 

or candidații noi  

numiți nu întrunesc 

experiență suficientă 

pentru a fi evaluați. 

Concomitent, 

avînd în vedere că 

inclusiv transferul 

are loc prin concurs 

evaluarea acestora 

este imperativă 

pentru valabilitatea 

concursului, din care 

considerent 

propunerea nu poate 

fi acceptată. 
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 52 Art. 14. Drepturile judecătorilor 

(1) Judecătorii au dreptul: 

a) să beneficieze de drepturile şi libertăţile 

consacrate de Constituţia şi legislaţia Republicii 

Moldova; 

b) să fie aleşi în organele autoadministrării 

judecătoreşti; 

c) să beneficieze, în procesul înfăptuirii justiţiei, 

de drepturile procesuale stabilite de legislaţia 

procesuală; 

d) să întemeieze sindicate şi să se afilieze la 

sindicate sau la alte organizaţii naţionale sau 

internaţionale pentru reprezentarea intereselor lor, 

pentru perfecţionare profesională şi apărarea statutului 

lor; 

e) să beneficieze de instruire continuă în mod 

gratuit, în limitele stabilite de lege; 

f) să participe la elaborarea de publicaţii ori 

studii de specialitate, de lucrări literare sau ştiinţifice, 

cu excepţia celor cu caracter politic; 

g) să fie membri ai unor comisii de examinare 

sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor 

documente interne sau internaţionale; 

h) să fie membri ai societăţilor ştiinţifice sau 

academice, precum şi ai asociaţiilor sau fundaţiilor care 

au scop ştiinţific ori profesional. 

 

Alin. (1) - De completat după lit. h) 

cu un punct nou:  

-Să fie asigurat cu spațiu locativ de 

serviciu; ori cu dreptul de a beneficia 

de credit preferențial în condiții 

avantajoase, în scopul de a-și procura 

locuință. 

În urma implimentării 

Legii nr.76 din 

21.04.2016  cu privire la 

reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti,  sistemul 

instanţelor judecătoreşti 

din Republica Moldova s-

a reorganizat, fiind 

comasate cite 2-4 

instanțe, iar drept urmare 

judecătorii  sînt puși în 

situația să circule dintr-un 

raion în altul, nefiind 

asigurați cu spațiu locativ. 

Totodată, salariul acestora 

nu le permite să procure 

apartamente noi, ori să 

închirieze spațiu locativ. 

Nu se acceptă  

Conform notei 

informative a Legii 

nr.76 din 21.04.2016 

cu privire la 

reorganizarea 

instanţelor 

judecătoreşti, la 

reorganizarea 

instanțelor 

Judecătorești s-a luat 

în calcul inclusiv 

amplasarea  

geografică a  

judecătoriilor, 

distanța dintre  

acestea, 

infrastructura 

drumurilor și 

transporturilor. 

Astfel, 

judecătoriile 

comasate, din punct 

de vedere  

administrativ, au 

devenit parte a  

judecătoriei nou 

create și sunt 

menținute ca sedii 

ale acesteia în 

diferite raioane din 

circumscripția 

judecătoriei 

respective. 

 53 Art.15. Obligaţiile judecătorilor 

(1) Judecătorii sînt obligaţi: 

i) să-şi verifice starea de sănătate în condiţiile prevăzute 

la art.61. 

De exclus A vedea motivarea la 

alin.(2)  art. 61. 
Nu se acceptă 

Stabilirea unei 

periodicități pentru 

verificarea stării de 

sănătate este 

similară altor 

proceduri la care 

sunt supuși 

judecătorii și alte 
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persoane cu funcții 

de demnitate 

publică.  

 

 54 Art. 20. Cariera judecătorilor 

(2) Promovarea în funcţia de judecător la o 

instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte 

sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea 

judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea 

performanţelor judecătorului în condiţiile art.13 al 

prezentei legi, Legii nr.154 din 5 iulie 2012 privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor şi regulamentelor Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

Alin.(2) - De exclus sintagma „ la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară” 

A se vedea motivarea 

propusă la art.13. 
Nu se acceptă 

Avînd în vedere că 

transferul are loc 

prin concurs aceasta 

face parte din 

cariera 

judecătorului, iar la 

orice schimbare a 

locului de muncă al 

judecătorului  este 

necesar concursul 

care fără evaluarea 

performanțelor nu 

este posibil. 

 55 Art. 20. Cariera judecătorilor 

 (3) Judecătorii pot solicita transferarea la o 

instanţă de acelaşi nivel doar după expirarea a 5 ani de 

la numirea în funcţie, iar judecătorii care deţin funcţia 

de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti pot solicita transferarea la o instanţă de 

acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară doar după 

expirarea mandatelor respective sau revocarea din 

funcţie. 

 

Alin. (3) - De completat cu dispoziția 

„dacă legea nu prevede altfel”  
Implementarea Legii nr. 

76/21.04.16 cu privire la 

reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti, a generat 

transferarea judecătorilor 

la alte instanțe, în lipsa 

stagiului de 5 ani. 

Nu se acceptă 

Legea nu prevede 

excepții în acest 

sens. Noul sistem de 

numire al 

judecătorilor va 

permite soluționarea 

rapidă a problemei 

vacanțelor în 

sistemul 

judecătoresc. 
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 56 Art. 20. Cariera judecătorilor 

(4) Promovarea în funcţia de judecător la o 

instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte 

sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea 

judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară se fac numai cu consimţămîntul lui, 

la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, de 

către Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, 

de Parlament. 

De exclus sintagma „ …se fac numai 

la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii, de către Preşedintele 

Republicii Moldova sau, după caz, de 

Parlament” și de completat  cu 

dispoziția ,,… se face printr-o Hotărîre 

a CSM, în urma votului deschis, cre se 

apublică în MO 

A se vedea motivarea la 

alin. (1) art.11 

 

 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

nu au fost 

modificate 

prevederile 

Constituționale în 

această parte 

 57 Art. 20. Cariera judecătorilor 

(6) Judecătorul se consideră promovat în funcţia 

de judecător la o instanţă superioară, se consideră 

numit în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de 

instanţă sau se consideră transferat la o instanţă de 

acelaşi nivel ori la o instanţă inferioară la data 

publicării decretului respectiv al Preşedintelui 

Republicii Moldova sau a hotărîrii respective a 

Parlamentului. 

 

-------------------------------------------------- 

Articolul 201. Transferul pe termen limitat al 

judecătorilor în alte instanţe 

(1) În cazul în care instanţele judecătoreşti nu 

pot funcţiona normal din cauza incapacităţii din motive 

de sănătate a judecătorilor de a-şi exercita atribuţiile 

timp de 6 luni, din cauza existenţei unor posturi 

vacante, din cauza volumului mare de activitate al 

instanţei judecătoreşti sau din alte asemenea cauze, 

preşedintele instanţei judecătoreşti poate solicita 

Consiliului Superior al Magistraturii transferul pe 

termen limitat al judecătorilor din cadrul altor instanţe. 

(2) Transferul pe termen limitat al judecătorilor 

în alte instanţe, în cazurile specificate la alin.(1), se 

admite cu consimţămîntul scris al acestora, prin 

hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Judecătorul se consideră transferat pe termen limitat 

doar după publicarea hotărîrii Consiliului Superior al 

Magistraturii în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

De substituit dispoziția : 

,,…decretului respectiv al 

Preşedintelui Republicii Moldova sau 

a hotărîrii respective a Parlamentului „ 

cu diuspoziția  „ … hotărîrii 

respective a Consiliului Superior al 

Magistraturii”. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

Se propune completarea art. 201 cu 

alin.6) cu următorul conținut: 

În cazul în care judecătoria nu poate 

funcționa din cauza lipsei 

judecătorilor în sediile unei instanțe 

(principal și secundare) din cauza 

incapacităţii din motive de sănătate a 

judecătorilor de a-şi exercita 

atribuţiile timp de 6 luni, din cauza 

existenţei unor posturi vacante, din 

cauza volumului mare de activitate al 

instanţei judecătoreşti sau din alte 

asemenea cauze, preşedintele 

instanţei judecătoreşti poate solicita 

Consiliului Superior al Magistraturii 

transferul pe termen limitat al 

judecătorilor din cadrul  unui sediu în 

alt sediu. 

A se vedea motivarea la 

alin. (1) art.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

Întroducerea acestei 

norme este necesară la 

etapa implimentării Legii 

nr.76 cu privire la 

reorganizarea instanțelor 

judecătorești, avînd în 

vedere faptul că există 

sedii secundare ale 

instanțelor judecătorești 

în care activează cite 1-2 

judecători și este 

imposibil de  constituit 

completele din 3 

judecători în cazurile 

prevăzute de lege pentru 

examinarea dosarelor 

penale. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

candidatura acestuia 

poate fi respinsă de 

către Președinte. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial 

Propunerea intră în 

contradicție cu 

conceptul instituției 

transferului pe 

termen limitat. 

Concomitent, 

articolul 201 

alineatul (3) se 

completează cu 

propoziția „Același 

judecător nu poate fi 

repetat transferat pe 

termen limitat în 

aceeași instanță în 

decursul a 2 ani de 

la expirarea 

ultimului transfer pe 

termen limitat.” 
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(3) Transferul pe termen limitat al judecătorilor 

se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni, care 

poate fi prelungită, cu consimţămîntul scris al acestora, 

cu încă cel mult 6 luni. 

(4) În cazul expirării perioadei transferului pe 

termen limitat sau în cazul consumării situaţiilor ce au 

servit drept temei pentru transferul judecătorului în altă 

instanţă, acesta revine în instanţa în care a activat cu 

titlu permanent. 

(5) Pe perioada transferului pe termen limitat în 

alte instanţe, judecătorii beneficiază de toate drepturile 

prevăzute de lege pentru funcţia în care sînt transferaţi. 

În cazul cînd salariul prevăzut pentru funcţia în care a 

fost transferat este mai mic, judecătorul beneficiază de 

salariul stabilit pentru funcţia ocupată anterior 

 

 

 

Transferul judecătorului în interes de 

serviciu poate fi dispusă pentru o 

perioadă de cel mult 60 de zile 

calendaristice, fără acordul 

acestuia. Această perioadă poate fi 

prelungită pentru o perioadă de pînă 

la un an calendaristic numai cu 

acordul scris al salariatului. 

Judecătorilor deplasaţi în 

interes de serviciu li se garantează 

menţinerea locului de muncă (a 

funcţiei) şi a salariului mediu, precum 

şi compensarea cheltuielilor legate 

de deplasarea în interes de serviciu 

care constau din: 

a)cheltuielile de călătorie tur-

retur; 

b) cheltuielile de cazare; 

c) diurna; 

d) alte cheltuieli ce ţin de 

deplasare. 

(2) Modul şi mărimea 

compensării cheltuielilor legate de 

deplasările în interes de serviciu se 

aprobă de Guvern 

La moment nu există 

cadrul legal, care ar 

permite CSM să 

deplaseze judecătorii în 

caz de necessitate. 

 

Prevederile 

referitoare la 

garanțiile la care 

face referire autorul 

propunerii se 

regăsec în alte acte 

normative. 

 58 Articolul 24. Suspendarea din funcţie 

(1) Judecătorul poate fi suspendat din funcţie, 

prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, 

dacă: 

Alin. (1) – de completat după 

sintagma „ …suspendat din funcţie” 

cu sintagma „…la cerere sau din 

oficiu”. 

Dispoziția actuală a 

alin.(1) nu este clară și 

generează discuții. 

Se acceptă 

La articolul 24 

alineatul (1) după 

cuvintele 

„suspendat din 

funcţie” se 

completează cu 

cuvintele „la cerere 

sau din oficiu”. 

 59 Articolul 24. Suspendarea din funcţie 

 (11) Judecătorul este suspendat de drept din 

funcţie pînă la eliberarea sa din funcţie dacă: 

a) evaluarea performanţelor sale a eşuat – din 

ziua adoptării hotărîrii corespunzătoare a colegiului de 

evaluare a performanţelor judecătorilor; 

b) colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din 

funcţie – din ziua adoptării hotărîrii corespunzătoare a 

colegiului disciplinar; 

Alin. (11) - de  completat cu o literă 

nouă după cum urmează ,,Dacă după 

expirarea termenului de 5 ani nu a fost 

numit în funcție pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă.,, 

 

 

Această completare de 

efectuat doar în cazul în 

care nu v-a fi  acceptată 

propunerea CSM la alin. 

(3) art.11. și nu v-or fi 

operate modificări la 

alin.(2) art.116 din 

Constituția RM. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

nu au fost 

modificate 

prevederile 

Constituționale în 

această parte. 
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c) Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat 

propunerea pentru numirea sa în funcţie pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă – din ziua adoptării 

hotărîrii corespunzătoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

Opinia CSM este că la 

numirea în funmcție a 

judecătorului el trebuie 

numit pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă, fără 

termenul  de 5 ani. 

 60 Articolul 24. Suspendarea din funcţie 

 

De introdus alin. (7) cu următorul 

conținut: 

„În perioada suspendării din funcție 

judecătorul poate să se angajeze la alt 

lucru cu excepția funcțiilor publice” 

Propunerea se bazează pe 

faptul că judecătorii 

suspendați din funcție pe 

temei de intentare a 

dosarelor penale, pe   o 

perioadă îndelungată, sînt 

lipsiți de  posibilitatea de 

a se angaja la alt lucru,  

astfel fiind lipsiți de 

dreptul la un trai decent,  

pe motiv de lipsă a 

surselor financiare . 

Nu se acceptă 

Conform art. 24 

alin. (2) În cazul 

suspendării din 

funcţie a 

judecătorului, 

salariul acestuia se 

plăteşte în condiţiile 

legii 

 61 Articolul 241. Detaşarea judecătorului 

 (4) În cazul detaşării judecătorului în Consiliul 

Superior al Magistraturii, salariul acestuia se stabileşte 

la nivelul salariului judecătorului Curţii Supreme de 

Justiţie. În cazul detaşării judecătorului în inspecţia 

judiciară, în cadrul secretariatului Consiliului Superior 

al Magistraturii sau în cadrul Institutului Naţional al 

Justiţiei, acestuia i se menţine salariul mediu anterior 

pentru întreaga perioadă de activitate. 

 

Alin.(4) -  Propoziția a doua de  

substituit cu dispoziția : ,,Salariul 

inspectorului-judiciar și al 

inspectorului judiciar principal se 

stabilește conform art.II.  Legea 

nr.185/26.07.2007 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.947-XIII din 

19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii,  

 

Potrivit prevederilor art.II 

din Legea 

nr.185/26.07.2007 

inspectorii-judecători sînt 

salarizaţi la nivelul stabilit 

pentru judecătorii de la 

curţile de apel. 

CSM  prin Hotărîrea 

nr.240/12 din 28.03.2017 

și-a expus opinia  asupra  

proiectului de Lege prin 

care s-a propus operarea 

modificărilor în mai multe 

legi,  la compartimentele 

care vizează salarizarea 

inspectorilor-judecători.  

Nu se acceptă 

Conceptul cu privire 

la salarizarea 

inspecției judiciare a 

constituit obiectul de 

regelemenate al unui 

alt proiect de 

modificare a 

cadrului legal care a 

a fost deja adoptat de 

Parlament  în a II-a 

lectură prin Legea 

nr. 48 din 

23.03.2018 pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative. 

 62 Articolul 25. Eliberarea judecătorului din 

funcţie 

(1) Judecătorul este eliberat din funcţie de 

organul care l-a numit în cazul: 

a) depunerii cererii de demisie; 

 

De completat cu sintagma „sau  

cererii din proprie inițiativă” 

Sînt judecători care au 

activat în sistem  un 

termen scurt (3 luni,  un 1 

an) , s-au care doresc să 

se elibereze din funcție  în 

perioada cînd au fost 

suspendați și nu au temei 

pentru a pleca în demisie, 

Nu se acceptă 

Cererea de demisie 

acoperă inclusiv 

situația eliberării din 

proprie inițiativă. 
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în sensul stabilit de art.26, 

respectiv, este necesar ca 

aceștea să dețină dreptul 

de a se elibera din funcția 

deținută în baza cererii 

din propria inițiativă. 

 63 Articolul 25. Eliberarea judecătorului din 

funcţie 

(1) Judecătorul este eliberat din funcţie de 

organul care l-a numit în cazul: 

k) expirării împuternicirilor în legătură cu 

nenumirea judecătorului pînă la atingerea plafonului 

de vîrstă, precum şi în legătură cu atingerea de către 

acesta a plafonului de vîrstă; 

De exclus propoziția „ expirării 

împuternicirilor în legătură cu 

nenumirea judecătorului pînă la 

atingerea plafonului de vîrstă, 

precum şi…”. 

 

Propunerea data urmează 

a fi acceptată dacă vor fi 

operate modificările 

propuse la alin.(2)  

art.116 din Constituție. 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

prevederile 

Constituționale  în 

această parte nu au 

fost modificate. 

 64 Articolul 25. Eliberarea judecătorului din 

funcţie 

 

(1) Judecătorul este eliberat din funcţie de 

organul care l-a numit în cazul: 

a) depunerii cererii de demisie; 

b) stabilirii necorespunderii evidente funcţiei 

deţinute, ca rezultat al evaluării performanţelor; 

d) transferului într-o altă funcţie în condiţiile 

legii; 

f) comiterii unei abateri disciplinare specificate 

la în Legea nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor; 

g) pronunţării hotărîrii definitive de 

condamnare; 

g1) stabilirii, prin actul de constatare rămas 

definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei 

persoane terţe a unui act juridic, luării sau participării 

la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de 

interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei 

privind reglementarea conflictului de interese; 

g2) nedepunerii declaraţiei de avere şi interese 

personale sau refuzului de a o depune, în condiţiile 

În lit.k) de exclus dispoziția 

,,…expirării împuternicirilor în 

legătură cu nenumirea judecătorului 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă, 

precum şi…,, 

 

De adus în concordanță cu Hotărîrea 

Curții Constituționale nr.12 din 

12.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propunerea data urmează 

a fi acceptată dacă v-or fi 

operate modificările 

propuse la alin.(2)  

art.116 din Constituție. 

 

 

 

Prin Hotărîrea nr.12 din 

12.05.2016 Curtea 

Constituțională a decis că,  

,,în sensul articolului 116 

alin. (2) și alin. (4) din 

Constituție,  judecătorul 

Curții Supreme de Justiție 

al cărui mandat a expirat 

odată cu atingerea 

plafonului pentru limită 

de vârstă își exercită 

activitatea până la 

numirea unui nou 

judecător. 

    2. În sensul articolului 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate 

fi acceptată întrucît 

prevederile 

Constituționale  în 

această parte nu au 

fost modificate. 
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art.27 alin.(8) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu 

privire la Autoritatea Naţională de Integritate; 

g3) dispunerii de către instanţa de judecată, prin 

hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate. 

h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova; 

i) nerespectării prevederilor art.8; 

j) constatării incapacităţii de muncă, dovedite 

prin certificat medical; 

k) expirării împuternicirilor în legătură cu 

nenumirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă, precum şi în legătură cu atingerea de către acesta 

a plafonului de vîrstă; 

l) constatării, prin hotărîre judecătorească 

definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a 

incapacităţii de exerciţiu. 

-------------------------------------------------- 

Articolul 25. Eliberarea judecătorului din 

funcţie 

 (2) Propunerea privind eliberarea judecătorului 

din funcţie este înaintată de Consiliul Superior al 

Magistraturii Preşedintelui Republicii Moldova sau, 

după caz, Parlamentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Alin.(2) - De exclus dispoziția  

„…Parlamentului” și de introdus 

dispoziția ,,… se consideră eliberat la 

data publicării decretului, ori din data 

indicate în decret,, 

136 alin. (1) din 

Constituție, judecătorul 

Curții Constituționale al 

cărui mandat a expirat își 

exercită activitatea până 

la depunerea 

jurământului de către 

judecătorul nou-numit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

Propunerea data urmează 

a fi acceptată dacă vor fi 

operate modificările 

propuse la alin.(2)  

art.116 din Constituție. 

 

 65 Articolul 25. Eliberarea judecătorului din 

funcţie 

 (31) Eliberarea din funcţie a judecătorului în 

baza temeiurilor specificate la alin.(1) lit.b), f), g) şi i) 

atrage lipsirea acestuia de dreptul la indemnizaţia unică 

de concediere, prevăzută la art.26 alin.(3), şi la 

stabilirea pensiei în condiţiile art.32. Judecătorii care 

cad sub incidenţa prezentului alineat vor avea dreptul 

la pensie pentru limită de vîrstă conform condiţiilor 

generale stabilite de Legea nr.156-XIV din 14 

octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de 

stat. 

Art.(31)  - din dispoziția acestui 

aliniat de exclus: 

-lit. b) : stabilirii necorespunderii 

evidente funcţiei deţinute, ca rezultat 

al evaluării performanţelor 

-lit. f) - comiterii unei abateri 

disciplinare specificate la în Legea 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a 

judecătorilor 
 

Or, dacă judecătorul a 

avut o activitate 

impecabilă timp de  10-30 

ani , iar în ultimul an de 

activitate, drept 

consecință a unor 

circumstanțe grele, care 

nu-i pot fi imputabile,  au 

apărut  temeiuri de a fi 

aplicate prevederile  lit.b) 

ori f) alin. (31) din Lege -

acesta nu poate fi lipsit 

Nu se acceptă 

Judecătorul are 

oportunitatea de a 

anticipa situația 

descrisă de autorul 

propunerii prin 

demisionare în 

conformitate cu  art. 

26 al Legii nr. 

544/1995.  
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 de indemnizaţia unică de 

concediere, prevăzută la 

art.26 alin.(3), şi stabilirea 

pensiei în condiţiile 

art.32, care se acordă 

judecătorului pentru anii 

lucrați ( ca regula este 

activitatea  pe întreaga 

vieață, de pînă la 30 ani) 

și nu pentru ultimul an 

lucrat. 

O soluție corectă ar fi 

excluderea acestui an 

din stagiul de muncă 

care acordă dreptul la 

aceste privelegii. 

În caz contrar 

sancțiunea de decădere 

din aceste drepturi este 

disproporțională în 

raport cu aportul adus 

de judecător prin 

activitatea sa  de mai 

mulți ani. 

 66 Articolul 261. Menţinerea împuternicirilor 

judecătorului 

Împuternicirile judecătorului transferat, detaşat, 

suspendat în perioada examinării de către acesta a unei 

cauze penale sau civile aflate în faza de terminare se 

menţin pînă la încheierea judecării cauzei respective. 

De completat cu sintagma „în baza 

unei hotărîri a Consiliului Superior 

al Magistraturii”. 

Pentru a fi claritate. Se acceptă 

Articolul 261 se 

completează cu 

sintagma „în baza 

unei hotărîri  

motivate a 

Consiliului Superior 

al Magistraturii”. 

 67 Articolul 28. Salarizarea judecătorului 

 

Alin. (2)   - de introdus  o  dispoziție 

nouă ,, Drepturile salariale ale 

judecătorului nu pot fi diminuate,,. 

Aceste prevederi 

corespund standardelor 

internaționale 

Nu se acceptă  

Salarizarea  

judecătorilor este 

bazată pe salariul 

mediu pe economie 

realizat în anul 

precedent celui de 

gestiune drept 

unitate de referinţă, 

iar orice modificare 

a acestuia atrage 
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consecințele 

respective. 

Standardele 

internaţionale nu 

exclud posibilitatea 

diminuării salariilor 

judecătorilor în 

cazul unor situatii 

excepţionale şi dacă 

aceasta nu are drept 

scop subminarea 

independenţei 

judecătorului.  

 68  Articolul 29. Concediul judecătorului 

(4) Concediul de odihnă anual se acordă 

judecătorului Curţii Supreme de Justiţie în 

conformitate cu programul aprobat, cu cel puţin două 

săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic, 

de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie. 

Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie concediul de 

odihnă anual se acordă prin hotărîre a Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie. Vicepreşedinţilor preşedinţi ai 

colegiilor, vicepreşedinţilor colegiilor şi judecătorilor 

Curţii Supreme de Justiţie concediul de odihnă anual se 

acordă de către Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. 

 

De exclus „Plenul Curții Supreme de 

Justiției” și de atribut acest drept 

Președintelui CSJ. 

Or, dreptul la odihnă 

anual este un drept stabilit 

prin lege, care nu este 

necesar de a fi pus în 

discuție la ședința 

Plenului CSM. 

Potrivit art.16 Legea 

nr.789/26.03.96 cu privire 

la Curtea Supremă de 

Justiţie, competența  

Plenului CSM este: 

b) sesizează din 

oficiu sau la propunerea 

altor instanţe judecătoreşti 

Curtea Constituţională 

pentru a se pronunţa 

asupra constituţionalităţii 

actelor juridice; 

c) examinează 

rezultatele generalizării 

practicii judiciare şi 

adoptă hotărîri cu caracter 

explicativ; 

d) întru asigurarea 

uniformizării practicii 

judiciare, emite, la 

solicitarea instanţelor 

judecătoreşti, avize 

consultative în cazul 

Se acceptă parțial  

Articolul 29 

alin. (4) al Legii nr. 

544  se exclude. 
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apariţiei problemelor 

legate de aplicarea legii; 

e) constituie, după 

caz, colegii conform 

categoriilor de cauze, 

determină durata 

activităţii lor; 

f) confirmă 

componenţele colegiilor; 

g) confirmă 

componenţa Consiliului 

Ştiinţific Consultativ; 

i) aprobă 

Regulamentul cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea Curţii 

Supreme de Justiţie, îl 

modifică şi îl 

completează; 

j) exercită alte 

atribuţii prevăzute de lege. 

 

 69 Articolul 30. Asigurarea judecătorului cu 

locuinţă 

[Art.30 exclus prin Legea nr.90-XVIII din 04.12.2009, 

în vigoare 18.12.2009] 

 

 

1) Se propune de expus 

dispoziția acestei norme după cum 

urmează : Statul va asigura 

judecătorii cu locuință de serviciu ori 

cu credit preferential în condiții 

avantajoase în acest scop. 

2) În perioada în care 

judecătorul nu este asigurat cu 

locuință de serviciu acestuia i se va 

achita  lunar plata necesară pentru 

închirierea  spațiului locativ. 

Urmare a implementării 

Legii nr.76 cu privire la 

reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti,  sistemul 

instanţelor judecătoreşti 

din țară s-a reorganizat, 

fiind comasate cîte 2-4 

instanțe, iar drept urmare 

judecătorii  sînt puși în 

situația să circule dintr-un 

raion în altul, nefiind 

asigurați cu spațiu locativ. 

Salariul acestora  nu le 

permite închirierea s-au 

procurarea 

apartamentelor. 

Potrivit alin. (1) art.21 

Legea nr.75/30.04.2015 

locuinţele de serviciu se 

acordă persoanelor şi 

membrilor familiilor lor 

Nu se acceptă  

Conform notei 

informative a Legii 

nr.76 din 

21.04.2016  cu 

privire la 

reorganizarea 

instanţelor 

judecătoreşti,  

sistemul instanţelor 

judecătoreşti din 

Republica Moldova, 

la reorganizarea 

instanțelor 

Judecătorești s-a 

luat în calcul 

inclusiv amplasarea  

geografică  a  

judecătoriilor,  

distanța  dintre  

acestea, 
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dacă nu deţin o locuinţă 

în proprietate în aceeaşi 

unitate administrativ-

teritorială la momentul 

încheierii contractului de 

locaţiune. 

 

 

infrastructura  

drumurilor  și 

transporturilor. 

Astfel, judecătoriile 

comasate, din punct 

de  vedere  

administrativ, au 

devenit parte  a  

judecătoriei nou 

create și sunt 

menținute  ca sedii 

ale acesteia în 

diferite raioane din 

circumscripția 

judecătoriei 

respective 

. 

Denumirea 

Autorului 

avizului 

Nr.  Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Institutul 

Național al 

Justiției din 

Republica 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Modificarea Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 (Capitolul III, art. 

9-11), Legii cu privire la Procuratură (Capitolul V, art. 19, art.20) și a Legii privind Institutul 

Național al Justiției nr. 152 din 08 iunie 2006 (Capitolul III, art. 13, art.14), astfel incât admiterea 

la cursurile de formare inițială a candidaților, să fie echivalată cu numirea 

judecătorului/procurorului în funcție (admiterea în profesie), iar din momentul înmatriculării la 

cursuri să înceapă a curge termenul stagiului profesional. În acest context, se cere și modificarea 

art. 15 al Legii privind Institutul Național al Justiției nr. 152 din 08 iunie 2006 (Condițiile pentru 

înscrierea la concursul de admitere), prin introducerea cerinței de prezentare a certificatului 

privind efectuarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), precum și 

certificatul de cazier privind integritatea profesională eliberat de Centrul Național Anticorupție 

și/sau Serviciul de Informație și Securitate. 

 

Nu se acceptă  

Admiterea la cursurile de formare inițială 

a candidaților nu poate fi echivalată cu 

numirea judecătorului/procurorului în funcție 

(admiterea în profesie), or raționamentul este 

că aceștia au nevoie de cunoștințele care 

urmează a fi asimilate urmare a audierii 

cursurilor pentru a fi buni profesioniști.  

Persoana care este înmatriculată la 

Institutul Național al Justiției nu are 

certitudinea absolvirii și stabilităţii în funcţie 

din care motiv nu poate judeca cauze. 

Mai mult, prin oferirea audienților INJ  a 

dreptului de  examinare a cauzelor nu se  va 

asigura principiul independenței celui 

împuternicit cu această misiune, fiind contrar 

art. 6 a Convenției Europene pentru 

Dreepturile Omului. 

  

71 Modificarea Legii privind Institutul Național al Justiției nr. 152 din 08 iunie 2006 (art. 20 

Drepturile și obligațiile audienților cursurilor de formare inițială și art. 24  Stagiile de practică), 

în sensul acordării audienților INJ candidați la funcția de judecător a drepturilor procesuale de a 

examina pe perioada stagiului anumite categorii de cauze civile și penale de o complexitate 

Nu se acceptă  

Vezi argumentele din pct. 70. 
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redusă, iar candidaților la funcția de procuror – a drepturilor de întocmi acte procesuale 

(ordonanțe, rechizitorii etc.) pe anumite categorii de infracțiuni mai puțin grave. 

 

72 Modificarea prin completare a Legii cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20 iulie 1995, 

astfel încât absolvenții Institutului Național al Justiției în mod primordial să selecteze funcțiile 

scoase la concurs în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, funcțiile rămase libere în urma 

selectării de către absolvenți INJ urmând a fi propuse candidaților la funcția de judecător în baza 

vechimii în muncă.  

Se acceptă parțial 

Legea nr. 544/ 1995, art. 9 se completează cu 

alin. (9) cu următorul cuprins: 

(9) Candidații își aleg funcțiile scoase la 

concurs în ordinea descrescătoare a mediei 

de concurs care se calculează conform art. 5 

al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind 

selecția, evaluarea performanțelor și cariera 

judecătorilor. În cazul punctajului egal, 

primul își alege funcția candidatul care a 

obținut rezultate mai mari la examenul 

susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de 

absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. 

În cazul în care doi sau mai mulți candidați 

cu rezultate egale pretind la aceeași funcție, 

Consiliul Superior al Magistraturii va lua 

decizia prin hotărîre motivată. Rezultatele 

concursului se publică pe pagina web oficială 

a Consiliului Superior al Magistraturii în 

termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea 

acestuia.”.  

 

73 Concretizarea referitor la art. V din prezentul proiect al Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (privind reforma sistemului judecătoresc), și anume în ceea ce ține de 

modificarea art. 5 al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorului, că amendamentele noi propuse sunt incidente doar persoanelor care 

candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă. 

Nu se acceptă 

Amendamentele noi propuse pentru alin. (2) 

și (3) art. 5 al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 

privind selecția, evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorului, reglementează separat 

procedurile pentru prima numire în fincția de 

judecător a persoanei și pentru promovarea la 

o instanţă judecătorească superioară, numirea 

în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte 

de instanţă judecătorească sau transferul la o 

instanţă judecătorească de acelaşi nivel ori la 

o instanţă judecătorească inferioară  

 

Centru de 

Resurse 

Juridice din 

Moldova 

74 Conform Legii nr. 85 din 24 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, 

începând cu 1 ianuarie 2020, la examenele pentru persoanele care candidează la funcția de 

judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pot participa doar persoanele care au 

acumulat până la data respectivă o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în specialitățile juridice. 

Lista specialităților juridice care necesită o vechime în muncă de 7 ani pentru candidații la funcția 

Nu se acceptă 

Modificarea propusă derivă din necesitatea 

executării acțiunii L7 (c), compartimentul 

„reforma internă” titlul II din  Planul naţional 

de acţiuni pentru implementarea Acordului de 
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de judecător sau de procuror se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii și, respectiv, 

de către Consiliul Superior al Procurorilor (art. VIII, alin. (2) și (3)). Respectiv, nu este oportună 

și necesară introducerea unei excepții în Legea nr. 544 în anul 2017, în contextul în care CSM va 

decide asupra listei specialităților juridice eligibile.  

Introducerea modificării propuse nu se justifică nici din punct de vedere al clarității și scopului 

urmărit. Formatorii la Institutul Național al Justiției pot avea subiecte foarte înguste juridice, iar 

unii nu au subiecte juridice. Modificarea propusă va deschide calea de accedere în profesie a unor 

persoane fără pregătirea suficientă, inclusiv juridică, și nu este clar de ce. Alin. (2) din art. 6 din 

Legea nr. 544, în versiunea actuală, acoperă suficient specialitățile juridice care pot candida la 

asemenea funcții responsabile cum sunt cele de judecător și procuror doar în baza vechimii de 

muncă și cel puțin până acum nu au fost atestate sau discutate public necesitatea lărgirii cercului 

persoanelor eligibile din motive justificate. 

Propunem excluderea prevederii de modificare a art. 6 alin.(2) din  Legea nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (la alineatul (2) după cuvintele „ profesor de drept 

titular în instituțiile de învățământ superior acreditate” se completează cu cuvintele „formator 

al Institutului Național al Justiției pentru sistemul judecătoresc și al procuraturii”. 

) 

Asociere Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–2019, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472  din 

30.12.2016. 

Concomitent, modificarea propusă nu va 

deschide calea de accedere în profesie a unor 

persoane fără pregătirea suficientă, or 

conform proiectului, pot candida la asemenea 

funcții responsabile cum sunt cele de 

judecător și procuror doar persoanele care 

predau disciplinele din domeniul dreptului  

Cu privire la specialitățile juridice care 

necesită o vechime în muncă de 7 ani pentru 

candidații la funcția de judecător sau de 

procuror care se aprobă de către Consiliul 

Superior al Magistraturii și, respectiv, de către 

Consiliul Superior al Procurorilor, 

menționăm că în temeiul Legii nr. 85 din 24 

aprilie 2016 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, începând cu 

1 ianuarie 2020, la examenele pentru 

persoanele care candidează la funcția de 

judecător sau de procuror în temeiul vechimii 

în muncă pot participa doar persoanele care au 

acumulat până la data respectivă o vechime în 

muncă de cel puțin 7 ani în specialitățile 

juridice cu excepțiile stabilite de Legea nr. 

544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului și de Legea nr. 3 din 

25 februarie 2016 cu privire la Procuratură. 

Respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii 

și Consiliul Superior al Procurorilor urmează 

să aprobe  Lista specialităților juridice 

suplimentare celor deja existente în 

legislație, care necesită o vechime în muncă 

de 7 ani pentru candidații la funcția de 

judecător sau de procuror cu excepția celor 

stabilite la art. 5 alin. (2) al Legii 1995/544 

(Se consideră vechime în muncă care oferă 

persoanei dreptul de a candida la funcţia de 

judecător activitatea acesteia pe parcursul 

ultimilor 5 ani în calitate de judecător sau 

judecător-asistent al Curţii 
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Constituţionale, judecător în instanţele 

internaţionale, procuror, profesor de drept 

titular în instituţiile de învăţămînt superior 

acreditate, avocat, asistent judiciar sau 

grefier.) și respectiv art. 20 alin.(3) al Legii 

2016/3 (Persoana care nu a absolvit cursurile 

de formare inițială a procurorilor din cadrul 

Institutului Național al Justiției poate candida 

la funcția de procuror dacă are o vechime de 

cel puțin 5 ani în funcțiile de procuror sau 

judecător în instanțele judecătorești 

naționale sau internaționale, de ofițer de 

urmărire penală, de avocat, de Avocat al 

Poporului, de consultant al procurorului, 

de asistent judiciar în instanța de judecată, 

de asemenea în funcțiile de specialitate 

juridică din aparatul Curții 

Constituționale, al Consiliului Superior al 

Procurorilor, al Consiliului Superior al 

Magistraturii, al Ministerului Justiției, al 

Ministerului Afacerilor Interne, al 

Centrului Național Anticorupție, al 

Serviciului Vamal sau în funcția de 

profesor titular de drept în instituțiile de 

învățămînt superior acreditate).  

 75 Propunem completarea Legii nr. 544 la articolul 6 alin. (1) cu o condiție nouă pentru a candida la 

funcția de judecător, și anume o notă minimă de absolvire a Institutul Național al Justiției (INJ în 

continuare). Înmatricularea la INJ, fie participarea la examenul organizat de INJ pentru 

specialiștii cu vechime în muncă, nu trebuie să constituie o garanție în sine că persoana va deveni 

judecător. În cazul obținerii rezultatelor insuficiente la studii sau la examen (în cazul specialiștilor 

cu vechime în muncă), aceștia nu ar trebui să fie admiși la concursul pentru a deveni judecător. 

Menținerea sistemului actual nu motivează suficient audienții la INJ să studieze foarte bine, fiind 

de la admiterea la INJ oarecum deja siguri că vor deveni judecători având în vedere investițiile 

bugetare. O asemenea abordare nu este corectă. La fel, și candidații la funcția de judecător cu 

vechime în muncă nu sunt motivați suficient de studia și a obține rezultate bune la examen.  

Se propune admiterea la concurs doar a candidaților care au obținut la INJ o notă mai mare de 7.5 

(șapte întreg și cinci). Această normă va stimula studenții să obține rezultate mai bune la studii. 

Pe de altă parte, această normă va asigura numirea în calitate de judecător doar a persoanelor care 

posedă cunoștințe și abilități suficiente pentru a activa într-o funcție atât de responsabilă cum este 

cea de judecător. 

Propunem reformularea art. 6 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 544, după cum urmează: 

(c) a absolvit Institutul Național al Justiției cu media generală mai mare de 7.5 sau a obținut o 

notă mai mare de 7.5 la examenul în fața Comisiei de absolvire a Institutul Național al Justiției 

Nu  se acceptă  

Condiția privind admiterea la concurs doar a 

candidaților care au obținut la INJ o notă mai 

mare de 7.5, este inoportună,  întrucât 

completarea propusă la art. 5 cu alin. (2)  al 

Legii 154 / 2012 prin care la selecția 

candidaților, care urmează a fi numiți pentru 

prima dată în funcția de judecător, media de 

concurs se calculează după cum urmează: cel 

puţin 50% se constituie din nota obținută la 

examenul susținut în fața Comisiei pentru 

examenele de absolvire a Institutului 

Național al Justiției și nu mai mult de 50% din 

punctajul acordat de colegiul pentru selecție 
și, după caz, Consiliul Superior al 

Magistraturii  deja constituie un temei de 

stimulare a audienților la  obținerea 

rezultatelor mai bune la studii.   



 

62 
 

pentru persoana care candidează la funcția de judecător care are vechimea în muncă prevăzută 

la alin. (2); 

 

 76 Candidații la funcția de judecător care nu participă la concurs urmează a fi excluși din Registru. 

Această normă este propusă în vederea ordonării procesului de numire în funcție a judecătorilor. 

Candidații la funcția de judecător urmează a fi numiți în bază de merit conform evaluării 

Colegiului de Selecția și Cariera Judecătorilor (în continuare Colegiul de Selecție sau CSCJ). In 

cadrul concursului, ei nu au o altă discreție decât să își aleagă din funcțiile vacante disponibile, 

în ordinea punctajului descrescător obținut. Candidatii cu cel mai bun punctaj vor alege primii. 

Candidatul nu poate refuza alegerea pe motiv ca nu îi plac funcțiile rămase (la concurs fiind scoase 

toate funcțiile vacante). Prin aceste prevederi se va asigura un sistem de numire a judecătorilor 

transparent și în bază de merit. De asemenea, vor fi excluse riscurile de corupție pe care le prezintă 

sistemul actual și anume anunțarea concursurilor separate pentru fiecare funcție, cu posibila 

informare arbitrară a candidaților și participarea arbitrară sau după preferințe a acestora. De 

asemenea, în contextul în care sunt investiți bani publici semnificativi în pregătirea candidaților 

la funcția de judecător în cadrul INJ, aceștia urmează să-și asume responsabilitatea de a participa 

la concursuri, nu posibilitatea de a participa arbitrar la concursuri după preferințe.  

Dacă se acceptă propunerea, urmează a fi exclus și art. 9 alin. (5), propunere inclusă mai jos în 

tabel. 

Propunem completarea art. 62 al Legii nr. 544 cu un nou alineat după cum urmează:  

(6) Candidații la funcția de judecător care nu participă la concursul următor, sunt  excluși din 

Registru 

 

Nu se accesptă 

Conceptul propus deja se regăsește la art. 

27  și 29 din Legea 152/2006 privind Institutul 

Naţional al Justiţiei.  

Concomitent, pentru spor de claritate și 

pentru a  lărgi cercul subiecților cu drept de 

înaintare a acțiunii privind încasarea bursei 

achitate pe perioada formării inițiale  a 

absolvenților Institutului se propun 

următoarele modificări pentru art. 27 al Legii 

152/2006: 

 

La articolul 27: 

la alineatul (2): 

propoziția a 3-a se completează cu 

următoarele cuvinte „ , Consiliului Superior al 

Magistraturii, după caz, Consiliului Superior 

al Procurorilor sau a Ministerului Justiției.”;  

propoziția a 4-a va avea următorul cuprins  

„Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Consiliul Superior al Procurorilor informează 

Institutul și Ministerul Justiției despre 

persoanele care nu şi-au onorat  

angajamentele,  precum și despre înaintarea 

acțiunilor  privind  restituirea bursei achitate 

în condițiile legii pe perioada formării 

inițiale.”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Absolventul Institutului Național de 

Justiție  care a activat în funcția de judecător, 

procuror  sau în altă funcție publică mai puțin 

de 3 ani de la numire este obligat să restituie 

bursa achitată în condițiile legii pe perioada 

formării inițiale. În cazul refuzului de a 

restitui bursa primită, aceasta se încasează în 

baza hotărîrii judecătorești, la cererea 

Institutului,  Consiliului Superior al 

Magistraturii, după caz, Consiliului Superior 

al Procurorilor sau a Ministerului Justiției, cu 
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respectarea procedurii de informare prevăzute 

la alin.(2).”. 

 

 77 Susținem propunerea Ministerului Justiției de a prevedea organizarea periodică a 

concursurilor pentru toate funcțiile vacante, așa cum este propus în proiectul supus 

consultărilor publice. Totuși, recomandăm completarea art. 9 alin. (3) cu prevederea ce ține 

de organizarea concursurilor de două ori pe an, de regulă, și nu o dată la fiecare 3 luni, din 

următoarele considerente. 

 

1. În anul 2015, CSM a anunțat 18 concursuri pentru posturile vacante de judecător, în 2014 – 27 

de concursuri, iar în 2013 – 13 concursuri. Numărul mare de concursuri pentru posturile vacante 

anunțate de fiecare dată la momentul apariției lor este confuz și nu oferă o previzibilitate pentru 

potențialii candidați. Pe de altă parte, nu toate funcțiile vacante sau care în curând vor deveni 

vacante, sunt scoase la concurs simultan. Aceasta creează aparența că anumite funcții vacante nu 

sunt scoase la concurs în mod deliberat.  

 

2. Un alt aspect problematic al concursurilor pentru numire sau promovare a judecătorilor ține de 

lipsa oricărei clarități cu privire la durata concursurilor și interimatul unor funcții-cheie. 

Anunțarea concursurilor pentru ocuparea funcției vacante de judecător, de președinte sau de 

vicepreședinte de instanță este publicată în Monitorul Oficial în termen de până la 30 de zile, de 

la care se calculează termenul de depunere a actelor, de asemenea de 30 de zile. De regulă, de la 

data depunerii cererilor candidaților pentru participare la concurs și până la numirea în funcție, 

durează o perioadă de aproximativ șase luni. În cazul instanțelor cu un număr de judecător mai 

mic de șase judecători vacanța funcțiilor durează de mai mulți ani. Astfel, putem concluziona că 

stabilirea unui număr de două concursuri pe an nu afectează situația curentă. Ocuparea funcțiilor 

administrative în instanțele judecătorești, la fel, durează aproximativ șase luni.  

 

3. Stabilirea regulii generale de două concursuri pe an va ordona candidații la funcția de judecător 

să-și planifice participarea la concurs (eventual pentru acumularea unui număr de ore) și 

depunerea actelor pentru evaluarea performanțelor la colegiile CSM, iar Colegiul de selecție și 

Colegiul de evaluare a performanțelor vor putea să-și planifice activitatea din timp.  

 

4. Stabilirea sistemului de organizarea a concursului de două ori pe an, are următoarele avantaje: 

a) va fi mult mai previzibil pentru candidații la funcția de judecător sau la promovare, care vor 

putea mai bine să-și planifice cariera. 

b) va crește transparența concursurilor de numire şi promovare a judecătorilor; 

c) va crea premise pentru micșorarea sarcinii de muncă a secretariatului și a membrilor CSM 

prin organizarea unor concursuri planificate din timp, indiferent de candidații care participă 

la concurs. 

 

5. Organizarea periodică a concursurilor pentru ocuparea funcției de judecător va reduce 

oportunitățile de corupție la selectarea judecătorilor și anume posibilele aranjamente pentru unii 

Se acceptă 

La articolul 9 alin. (3) Legea nr. 544-XIII din 

20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului va avea următorul cuprins : 

„(3) Consiliul Superior al Magistraturii 

organizează concursul pentru funcțiile 

vacante de judecător, de regulă de 2 ori pe an 

iar, pînă la anunțarea concursului, publică 

informația cu privire la toate funcțiile vacante 

de judecător sau care pot deveni vacante în 

următoarele 6 luni. Toate funcțiile de 

judecător anunțate vacante sau care pot 

deveni vacante se scot la următorul 

concurs.”. 
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candidați de a participa anume la unele și nu alte concursuri. Având în vedere nivelul corupției în 

Republica Moldova, acest argument este deosebit de important. 

 

6. Regula de organizare a concursurilor de două ori pe an nu este totuși absolută. Din aceste 

considerente am propus sintagma „de regulă”. În cazul în care CSM va considera că este nevoie 

de concursuri mai frecvente, o va putea face. Cu toate acestea, va fi obligatoriu ca la concurs să 

fi scoase toate funcțiile vacante la ziua anunțării concursului sau care vor deveni vacante în 

viitoarele 6 luni. Scoaterea la concurs a funcțiilor care vor deveni vacante în viitoarele 6 luni va 

avea loc cel mai frecvent în cazul funcțiilor de președinte/vicepreședinte al instanței, precum și 

în cazul judecătorilor care se vor pensiona în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. Aceasta 

va asigura suplinirea la timp a vacanțelor, evitarea situațiilor de exercitare a atribuțiilor de 

președinte/vicepreședinte după expirarea termenului mandatului, precum şi pregătirea 

câștigătorului concursului de preluarea funcției. 

 

Notă: ca exemplu de practică pozitivă cu privire la aplicarea propunerii de mai sus în alte state 

poate fi adusă România, unde este implementată organizarea concursului de două ori pe an și 

numirea în funcție a candidatului cu cea mai mare evaluare/punctaj, acesta având dreptul 

preferențial de alegere a postului vacant scos la concurs.  

 

Adițional, formulările propuse clarifică următoarele circumstanțe și facilitează procesul de 

organizare și desfășurare a concursurilor la funcțiile vacante din sistemul judecătoresc: 

- Înlocuirea termenului „anunță” cu sintagma „ organizează concursul pentru funcțiile 

vacante, de regulă, de două ori pe an și, până la anunțarea concursului, publică ” este 

propusă pentru a asigura că CSM analizează, discută în cadrul ședințelor și adoptă o hotărâre 

în acest sens, dată fiind importanța unei proceduri transparente și clare de selectare a 

judecătorilor.  

- Introducerea termenelor „în sistemul judecătoresc” pentru a asigura că toate funcțiile 

vacante de la toate nivelele instanțelor judecătorești sunt scoase la concurs în mod simultan 

și nu separat.  

- Introducerea termenului „ până la anunțarea concursului ”  va asigura că CSM va scoate la 

concurs posturile vacante și să înceapă procedurile de selecție sau promovare a candidaților 

nu doar după ce s-a constatat, precedată de o analiză ca urmare a monitorizări demisiilor 

judecătorilor (de ex. ca urmare a atingerii plafonului de vârstă) sau necesitatea de a 

suplimenta sau reduce pe viitor numărul de posturi vacante într-o instanță de judecată; 

Înlocuirea termenului de „3 luni” cu „6 luni” se propune pentru a eficientiza procedurile, în special 

având în vedere că media perioadei de anunțare a unui concurs și până la numirea și intrarea în 

funcție a judecătorului durează 6 luni. 

Propunem reformularea articolului 9 alineatul (3) după cum urmează: 

„(3) Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru funcțiile vacante, de 

regulă, de două ori pe an și, până la anunțarea concursului, publică informația cu privire la toate 

funcțiile vacante în sistemul judecătoresc sau care vor deveni vacante în următoarele 6 luni. 

Toate funcțiile anunțate se scot la următorul concurs.”; 
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 78 La articolul 9 alin. 5 al Legii nr. 544/1995 

„(5) Persoanele înscrise în Registru vor informa în scris secretariatul Consiliului Superior al 

Magistraturii despre participarea sau despre refuzul de a participa la concursul pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti.” 

Propunem excluderea articolul 9 alin. 5 în contextul propunerii făcute referitoare la art. 62. 

Argumentele sunt expuse mai sus. Reiterăm argumentul principal și anume 

responsabilitatea pe care o au absolvenții INJ de a participa la concurs și lipsa unei 

justificări pentru ca aceștia arbitrat să nu participe la toate concursurile anunțate. 

 

Se acceptă 

La articolul 9 se exclude alin. (5) în contextul 

propunerii anterioare de completare a  art. 62  

cu alin.(6). 

 

 79 La articolul 9 Legea nr. 544 se completează cu aliniatul (9) al cu următorul cuprins: 

„(9) Candidații selectează funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a mediei obținute. 

În caz de egalitate a mediilor, primul va selecta funcția candidatul care a obținut rezultate mai 

mari la examenul susținut în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiției din. 

Rezultatele concursului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii 

în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.” 

Propunem modificarea aliniatului (9) după cum urmează :  

„(9) Candidații selectează își aleg funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a 

punctajului mediei obținut la Colegiul de Selecția şi Cariera Judecătorilor. În cazul punctajului 

egal de egalitate a mediilor, la numirea în funcție, primul va selecta își alege funcția candidatul 

care a obținut rezultate mai mari la absolvirea Institutului Național al Justiției sau la examenul 

susținut în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiției, iar la celelalte concursuri 

primul își alege funcția candidatul care a obținut punctaj mai mare la evaluarea performanțelor. 

din  . În cazul în care doi sau mai mulți candidați cu rezultate egale pretind la aceeași funcție, 

Consiliul Superior al Magistraturii va lua decizia prin hotărîre motivată. Rezultatele concursului 

se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 2 zile 

lucrătoare de la finalizarea acestuia.” 

 

Susținem propunerea Ministerului Justiției de a prevedea expres dreptul preferențial al 

candidaților care au obținut cele mai bune rezultate de a alege din posturile vacante scoase 

la concurs, așa cum se propune în art. 9 alin. (9) din proiect. Pentru claritate, recomandăm 

includerea acestor prevederi nu în alin. (9) art., ci într-un alineat nou (spre ex, alin. (3) din art. 

10). De asemenea, pentru a fi clar că acest drept se referă atât la numirea în funcție, cât și la 

promovare, propunem următoarele modificări, incluse în coloana a doua a tabelului cu privire la 

art. 9 alin. (9):  

- înlocuirea sintagmei „media” cu „punctajul” și prin completarea cu sintagmele „la 

numirea în funcție”, „celelalte concursuri”, „Colegiul pentru selecția şi cariera 

judecătorilor”, și „punctajul mai mare la evaluarea performanțelor” pentru a reglementa 

și modalitatea de promovare în funcție a judecătorilor pe principii similare selecției și 

anume în baza punctajului cel mai mare, cu excepția cazurilor când Consiliul Superior 

al Magistraturii motivat ia o altă hotărâre. De asemenea, cuvântul „punctaj” este utilizat 

în cazul Colegiilor de Selecție și Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, iar cuvântul 

„medie” nu va fi clar în acest context. În versiunea proiectului expediat pentru consultări 

nu este suficient de clar dacă alin. (9) se referă la numirea în funcția sau și la celelalte 

Se acceptă parțial 

Articolul  9 al Legii nr. 544 se completează 

cu alin. (9) cu următorul cuprins: 

 

„(9) Candidații își aleg funcțiile scoase la 

concurs în ordinea descrescătoare a mediei 

de concurs care se calculează conform art. 5 

al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind 

selecția, evaluarea performanțelor și cariera 

judecătorilor. În cazul punctajului egal, 

primul își alege funcția candidatul care a 

obținut rezultate mai mari la examenul 

susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de 

absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. 

În cazul în care doi sau mai mulți candidați 

cu rezultate egale pretind la aceeași funcție, 

Consiliul Superior al Magistraturii va lua 

decizia prin hotărîre motivată. Rezultatele 

concursului se publică pe pagina web oficială 

a Consiliului Superior al Magistraturii în 

termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea 

acestuia.” 
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concursuri (promovări în funcții administrative sau la o instanță superioară sau 

transferuri);  

- de asemenea, recomandăm includerea sintagmei „la absolvirea Institutului Național al 

Justiției sau la examenul susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al 

Justiției” pentru a fi clar că în cazul absolvirii INJ se ia rezultatul sau media atât de la 

cursuri, cât și de la examen, conform reglementărilor legislației relevante INJ, iar la 

candidații cu vechime în muncă se iau în considerație rezultatele examenului  susținut în 

fața Comisiei de absolvire a INJ, conform reglementărilor actuale; 

- Recomandăm includerea următoarei fraze „În cazul în care doi sau mai mulți candidați 

cu rezultate egale pretind la aceeași funcție, Consiliul Superior al Magistraturii va lua 

decizia prin hotărâre motivată.” – pentru a avea o bază legală pentru CSM să decidă în 

cazurile în care candidații au rezultate egale. 

Stabilirea expresă a dreptului candidatului cu cel mai înalt punctaj de a-și alege instanța are 

următoarele avantaje:  

a) va stabili un cadru legal și instituțional clar pentru societate și judecători, evitând 

suprapunerea competențelor dintre CSM și Colegiul de Selecție;  

b) având în vedere practica CSM de până acum, conform căreia nu este luat în considerare 

punctajul oferit de  Colegiul de Selecție , noul sistem va exclude suspiciunile că numirile 

în sistemul judecătoresc se fac pe alte criterii decât cele enunțate în Regulamentele CSM 

și va spori încrederea în sistemul judiciar și în CSM; 

va asigura numirea judecătorilor în bază de merit și va stimula cei mai buni candidați să participe 

la concursurile pentru funcțiile de judecători. Or la moment se pare că există o reticență în acest 

sens. Numirea judecătorilor în bază de merit și nu baza unor relații personale sau alte calități decât 

activitatea profesională sunt cruciale pentru asigurarea unui sistem judecătoresc independent și 

imparțial. Acest fapt rezultă şi din alin. 1 al art. 10. Atât timp cât cariera judecătorului nu se va 

baza pe meritele profesionale, judecătorii vor rămâne vulnerabili atât la influențele din afara 

sistemul, cât și influențele ierarhice din interiorul sistemului. 

 

 

 80 Propunem completarea art. 9 al Legii nr. 544 cu un nou alineat (10), care va avea următorul 

cuprins: 

„(10) La ședința următoare, Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui 

Republicii Moldova sau Parlamentului, după caz, numirea în funcție a candidaților desemnați în 

urma concursului. Consiliul Superior al Magistraturii refuză să facă propunerea de numire în 

funcție a unui candidat dacă constată că acesta este incompatibil cu funcția de judecător.” 

Propunem includerea unui nou alineat la art. 9, alin. (10), pentru a clarifica modalitatea de 

executare a mecanismului prin care candidații care își aleg funcția sunt ulterior propuși de CSM 

pentru numirea în funcția aleasă.  

De asemenea, propunem includerea unei prevederi pentru a permite CSM să refuze numirea 

candidaților incompatibili cu funcția de judecători, în cazul în care apare informație nouă după 

hotărârea Colegiului de Selecție. CSM este organul responsabil în ultimă instanță de 

administrarea sistemului judecătoresc, inclusiv numirile judecătorilor. Acesta trebuie să aibă 

dreptul de a refuza propunerea candidaților care sunt incompatibili cu funcția de judecător, chiar 

Se acceptă 

Se completează 9 al Legii nr. 544 cu un nou 

alineat (10), care va avea următorul cuprins: 

(10) Consiliul Superior al Magistraturii 

propune Președintelui Republicii Moldova, 

după caz Parlamentului, numirea în funcție a 

candidaților desemnați în conformitate cu 

rezultatele concursului. Consiliul Superior al 

Magistraturii refuză să efectueze propunerea 

de numire în funcție a unuia din acești 

candidați dacă constată că acesta este 

incompatibil cu funcția de judecător. Refuzul 

trebuie să fie motivat. 
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dacă aceștia au fost evaluați de Colegiul de Selecție. CSM ar putea obține informații despre 

incompatibilitate abia după evaluarea de către Colegiul de Selecție. Lipsa unei norme exprese 

care ar permite CSM-ului să nu propună candidații aflați în stare de incompatibilitate determină 

CSM-ul să propună chiar și candidații care incompatibili, ceea ce nu este corect. Norma aceasta 

este menită pentru cazuri excepționale de a permite CSM-ului să prevină numirea unei persoane 

incompatibile cu funcția de judecător.  

Proiectul de lege propune o prevedere similară la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 947. Considerăm 

însă că această prevedere importantă trebuie inclusă în Legea nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului, aceasta fiind legea de bază cu privire la eligibilitatea și numirea judecătorilor. 

 81 Propunem o nouă redacție a art. 19 alin. (6) al Legii nr. 544, după cum urmează:  

„(6) Judecătorul este supus sancțiunilor contravenționale conform legislației în vigoare. 

Judecătorul informează în mod obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii despre sancțiunea 

contravențională aplicată.” 

Propunem excluderea prevederii conform căreia sancțiunea contravențională pentru judecători se 

aplică doar de instanțele de judecată, din următoarele considerente:  

Prevederea actuală din art. 19 alin. (6) al Legii nr. 544 lărgește nejustificat imunitatea 

judecătorilor în cauze contravenționale, deoarece prevede pentru judecători un sistem separat de 

aplicare a sancțiunilor contravenționale doar de către instanțele de judecată. 

Marea majoritate a sancțiunilor contravenționale nu sunt aplicate de judecători, ci de către organe 

administrative. Este nerezonabil ca orice procedură contravențională împotriva judecătorului, 

cum ar fi de exemplu încălcările în domeniul circulației rutiere, să nu fie examinate de poliție, ci 

de către instanța de judecată. Aceasta îngreunează substanțial procedura și creează facilități care 

sunt greu de explicat prin raționamente logice. 

Legislația actuală prevede suficiente pârghii pentru protecția judecătorului împotriva abuzurilor, 

inclusiv în cazuri flagrante, cum ar fi eliberarea după identificare, imposibilitatea arestării sau 

urmăririi penale decât cu autorizarea Procuraturii Generale și printr-o procedură complicată, etc. 

Acestea, și nu menținerea unor proceduri care fac foarte grea sancționarea judecătorilor în cauze 

întemeiate, trebuie folosite. Mai mult, dacă judecătorul nu este de acord cu sancțiunea 

contravențională aplicată de organul administrativ, el o poate mereu contesta în justiție. 

Codul contravențional nu prevede o procedură specială de examinare a cauzelor împotriva 

judecătorilor, atunci când sancțiunea în aceste cauze împotriva altor persoane este aplicată de alte 

autorități. Aceasta poate determina un blocaj procesual. 

O cercetare a CRJM a stabilit că, în general, imunitatea judecătorilor pentru abateri minore este 

extrem de greu de justificat. 

Prevederea propusă asigură de fapt independența judecătorului și evită expunerea publică a 

acestuia pentru cauze minore. Judecătorul în mod individual va informa CSM despre aplicarea 

sancțiunii contravenționale, nu organele oficiale, care ar putea constitui o presiune adițională 

nejustificată asupra judecătorului. Spre exemplu, în cazul unei contravenții rutiere, în special celor 

minore, judecătorul poate achita amenda imediat și doar informa post-factum judecătorul, fără a 

crea o situație specială din încălcarea comisă. 

 

 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu poate fi acceptată pe motiv că 

aceasta a constituit obiectul sesizării Curții 

Constituționale asupra căruia Curtea s-a 

expus prin Hotărîrea  nr. 26 din 11 noiembrie 

2014 pentru controlul constituționalității unor 

prevederi legale referitoare la imunitatea 

judecătorului. 

Astfel, prin Hotărârea nr.26 din 11  noiembrie 

2014 Curtea Constituțională a declarat 

neconstituţionale prevederile art. 19 alin. (52) 

şi (53) din Legea cu  privire la statutul 

judecătorului, în redacţia Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative nr.177 din 25 iulie 2014. 

Potrivit art. 19 alin. (52) din Legea 

menţionată, prin derogare de la prevederile 

Codului contravenţional al   Republicii 

Moldova în partea ce   vizează examinarea 

cauzelor contravenţionale de către agentul  

constatator, în cazul în care  judecătorul 

refuză să semneze procesul-verbal cu privire 

la  contravenţie sau dacă acesta solicită 

expres, prin menţiune în procesul-verbal cu 

privire la contravenţie, examinarea cauzei de 

către instanţa de judecată, dosarul 

contravenţional se  transmite pentru 

examinare şi  soluţionare instanţei de judecată 

de la locul unde a fost săvîrşită fapta. 

Alineatul (53) stabilea că judecătorul reţinut, 

în cazul în care este bănuit că a săvîrşit o 

contravenţie, urmează a fi eliberat imediat 

după identificare şi întocmirea procesului-

verbal de către agentul constatator, cu  
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informarea Consiliului Superior al 

Magistraturii despre faptul reţinerii. Curtea a 

menţionat că este incontestabil faptul că 

judecătorii sunt responsabili de săvîrşirea 

faptelor contravenţionale. Totodată, în 

vederea asigurării independenţei 

judecătorilor, este necesară garanţia 

examinării faptelor contravenţionale şi 

aplicării   sancţiunilor contravenţionale faţă 

de aceştia de către instanţele de judecată. 

Curtea a mai menţionat că prevederile 

Codului contravenţional nu instituie un 

termen de întocmire a procesului-verbal, or, 

fiecare faptă contravenţională se 

individualizează distinct. 

În aceste condiţii, Curtea a  constatat că 

reţinerea judecătorului  pentru întocmirea 

procesului-verbal   ar putea genera o reţinere 

excesivă   susceptibilă să aducă atingere 

independenţei judecătorului prin  crearea unor 

presiuni în privinţa  acestuia. Respectiva 

situaţie duce la anihilarea prevederii legale de 

eliberare imediată a judecătorului după 

identificare. 

Redacţia existentă la moment prin care 

Judecătorul poate fi supus sancţiunilor 

contravenţionale numai de către instanţa de 

judecată. Instanţa de judecată informează în 

mod obligatoriu Consiliul Superior al 

Magistraturii despre faptul sancţionării 

contravenţionale a judecătorului, oferă 

posibilitatea tragerii judecătorilor la 

răspundere  contravenţională de către instanţa 

de judecată și în acelaşi timp lipseşte 

judecătorii care au săvîrşit  contravenţii  de 

orice posibilitate să se eschiveze  de  

răspundere pentru faptele săvîrșite în afara 

exercitării actului de justiţie. 

Or, imunitatea acordată judecătorilor prin 

norma citată nu  comportă un caracter absolut.  

 

 82 Propunem modificarea art. 20 alin. (4) al Legii nr. 544/1995 după cum urmează:  Nu se acceptă 
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(4) Promovarea în funcția de judecător la o instanță superioară, și numirea în funcția de președinte 

sau de vicepreședinte de instanță și transferarea judecătorului la o instanță de același nivel sau la 

o instanță inferioară se fac numai cu consimțământul lui în urma unui concurs, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii, de către Președintele Republicii Moldova sau, după caz, de 

Parlament. Transferarea judecătorului între instanțe de același nivel sau la o instanță inferioară se 

face, numai cu consimțământul lui în urma unui concurs, de către Consiliul Superior al 

Magistraturii prin hotărâre. 

Propunem modificarea procedurii de numire a judecătorilor în funcție și anume numirea de către 

Președinte doar în calitate de judecător la un anumit grad de jurisdicție, fără a specifica instanța 

concretă, astfel încât Consiliul Superior al Magistraturii să poată repartiza judecătorii per instanță 

în funcție de necesitățile reale ale sistemului și în funcție de meritele judecătorului concret, 

inclusiv prin transferul între instanțele de același nivel și la o instanță inferioară, din următoarele 

considerente:  

1. Această prevedere ține să asigure implementarea exactă a prevederilor art. 116 alin. (2) 

al Constituției, care prevede că „Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de 

Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în 

condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie…”. Astfel, Constituția 

nu prevede numirea judecătorului în funcție într-o anumită instanță, iar competența de distribuire 

a posturilor de judecător în sistemul judecătoresc, conform Legii nr. 514, aparține CSM.  

2. CSM este organul de autoadministrare al sistemului judecătoresc și are competența de a 

stabili numărul de posturi de judecători per instanță, dar această competență e limitată de faptul 

că Președintele numește judecătorul concret într-o instanță anumită și orice modificare presupune 

o procedură adițională birocratică în care inutil este implicată instituția Președintelui. Mai mult, 

deși legislația prevede instituția rezervei judecătorești, aceasta nu este aplicată din cauza 

procedurii birocratice de numire a judecătorului într-o instanță anumită. Acordarea CSM-ului 

dreptului de a numi judecătorii într-o instanță anumită, conform procedurii și criteriilor prevăzute 

de lege, va asigura și o activitate mai eficientă a acestuia. 

De asemenea, propunem înlocuirea sintagmei „cu consimțământul lui” cu sintagma „prin 

concurs” pentru a reglementa clar și exact că promovările și transferurile judecătorilor au loc doar 

prin concurs. Acest sistem va asigura transparența și promovările și transferurile în bază de merit. 

 

Excluderea consimțământului la modificarea 

raporturilor de muncă ale judecătorilor 

contravine art. 116 alin. (5) din Constituție 

RM. 

 83 Pentru conformitate cu propunerea de mai sus referitoare la art. 20 alin. (4) al Legii nr. 544/1995, 

propunem modificarea art. 20 alin. (6) după cum urmează:  

(6) Judecătorul se consideră promovat în funcția de judecător la o instanță superioară, și se 

consideră numit în funcția de președinte sau de vicepreședinte de instanță sau se consideră 

transferat la o instanță de același nivel ori la o instanță inferioară la data publicării decretului 

respectiv al Președintelui Republicii Moldova sau a hotărârii respective a Parlamentului. 

Judecătorul se consideră  transferat la o instanță de același nivel ori la o instanță inferioară la data 

publicării hotărârii respective a Consiliului Superior al Magistraturii  în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu se acceptă în contextul 

neacceptării propunerii de mai sus. 

 84 Propunem completarea art. 20 al Legii nr. 544/1995,  cu un nou alineat, cu următorul cuprins: Se acceptă  
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„(41) Prevederile articolului 9 alin. (9)-(10) se aplică, în mod corespunzător, concursurilor pentru 

promovarea în funcția de judecător la o instanță superioară, numirea în funcția de președinte sau 

de vicepreședinte de instanță și transferarea judecătorului.” 

Propunem completarea art. 20 cu prevederi exprese ce țin de respectarea punctajului acordat la 

evaluarea candidaților la promovări și transfer din următoarele considerente.  

1. Concursurile de promovare în funcție și de transfer a judecătorilor urmează să fie organizate în 

mod similar concursurilor de numire a judecătorilor și anume respectarea principiului de 

promovări / transferuri în bază de merit. 

2. Practica ultimilor ani arată că CSM deseori a ignorat punctajul oferit de Colegiului de Selecție 

la promovarea judecătorilor.  În perioada ianuarie 2013 – mai 2017, din cei 55 de judecători 

propuși de CSM pentru promovare la curțile de apel, 17 (31%) au fost candidați unici. În doar 16 

concursuri organizate când au existat mai mulți candidați, 23 judecători (61%) din cei promovați 

aveau punctaj mai mare și 15 candidați (39%) au fost promovați cu punctaj mai mic. Tot în acea 

perioadă, din cei 13 judecători propuși de CSM pentru promovarea la Curtea Supremă de Justiție, 

unul a fost ales în cadrul unui concurs la care a participat un singur candidat (8%). În restul 12 

concursuri în care au existat mai mulți candidați, șapte (58%) din cei promovați au avut un punctaj 

mai mare decât contracandidații lor și cinci (42%) - un punctaj mai mic. Din cei 70 de candidați 

propuși de CSM pentru promovare la funcții administrative în cadrul judecătoriilor, 45 (65%) 

sunt judecători care au participat în concurs cu un singur candidat și doar 25 de judecători (35%) 

au fost aleși în baza concursurilor cu doi și mai mulți participanți la concurs. Din cei 25 de 

candidați, 17 candidați (68%) au fost promovați cu un punctaj mai mare, iar opt candidați (32%) 

- cu un punctaj mai slab decât alți participanți la concurs. Tot în acea perioadă, CSM a propus 

spre numire în funcții administrative în curțile de apel 11 judecători, dintre care 10, adică 91%, 

au fost candidați unici, iar doi au fost aleși în concursuri cu mai mulți candidați, însă ambii au 

avut un punctaj mai mic oferit de Colegiul de Selecție decât ceilalți candidați .  

Ignorarea de către CSM a punctajului oferit de Colegiul de Selecție are un impact negativ asupra 

încrederii în justiție, cât și încrederii judecătorilor în CSM și maniera de numire, dând un semnal 

alarmant că pentru numire și promovare contează relațiile personale cu membrii CSM și nu 

rezultatele evaluării complexe de Colegiului de Selecție. Această problemă se confirmă de 

rezultatele unui sondajul reprezentativ din decembrie 2015 în rândul judecătorilor . Conform 

acestuia, 62% din judecători sunt de acord și 34% nu sunt de acord cu afirmația că mecanismul 

de numire inițială a judecătorilor în funcție este unul corect şi bazat pe merite. Totodată, 54% din 

judecători sunt de acord și 43% nu sunt de acord cu afirmația că modul de promovare al 

judecătorilor este unul corect şi bazat pe merite. Un procent atât de mare al judecătorilor care nu 

consideră că numirea și promovarea judecătorilor are loc în bază de merite poate sugera despre 

carențele în procesul de numire și promovare a judecătorilor. Pe termen lung, o atare stare de 

lucruri poate să ducă la lipsa oricărui interes din partea judecătorilor de a respecta criteriile de 

evaluare a performanțelor (care sunt luate în considerare de Colegiul de Selecție) și a criteriilor 

de promovare în funcție. 

Probele încrederii joase a judecătorilor înșiși în sistemușl de promovare a judecătorilor sunt 

oferite de cifrele / practica din ultimii ani.  Astfel, din 32 de concursuri organizate pentru numirea 

în funcții administrative la curțile de apel în perioada ianuarie 2013 – mai 2017, 20 de concursuri 

(63%) anunțate fie nu s-au depus cereri, fie candidații s-au retras. În celelalte 12 concursuri care 

Articolul 20 al Legii nr. 544/1995 se 

completează cu alineatul (41) cu următorul 

cuprins: 

 

„(41) Prevederile articolului 9 alin. (10) se 

aplică, în mod corespunzător, concursurilor 

pentru promovarea în funcția de judecător la 

o instanță superioară.” 
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au avut loc, în 10 concursuri (83%) a participat câte un singur candidat. Tot în acea perioadă, din 

cele 13 concursuri organizate pentru numirea în funcții administrative la Curtea Supremă de 

Justiție, în cinci concursuri (38%) nu s-au depus cereri. În două concursuri (15%) candidații nu 

au întrunit numărul necesar de voturi din partea CSM. În restul șase concursuri (sau 46%) a existat 

doar un singur candidat. CSM a propus șase candidați în toate cele șase concursuri care au avut 

loc și în toate aceste concursuri a participat câte un singur candidat.  

În concluzie, reieșind din practica curentă și din pericolul iminent creat de sistemul actual de 

promovare în funcție a judecătorilor, propunem prevederea expresă în legislație a respectării 

rezultatelor evaluării de către  Colegiul de Selecția și Cariera Judecătorilor la promovarea și 

transferul judecătorilor. Astfel se va asigura un cadru legal clar cu privire la promovările în bază 

de merit. 

 

 85 Propunem completarea art. 201 al Legii nr. 544/1995  după cum urmează (inserarea unei 

sintagme și excluderea altei sintagme în alin. (2) și completarea cu un alineat nou 41):  

(2) Transferul pe termen limitat al judecătorilor în alte instanțe, în cazurile specificate la alin. (1), 

se admite cu consimțământul scris al acestora, avizul președintelui instanței judecătorești unde 

activează și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul se 

consideră transferat pe termen limitat doar după publicarea hotărârii Consiliului Superior al 

Magistraturii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 (41)După expirarea termenului de transfer limitat prevăzut la alin. (2) și (4), același judecător nu 

poate fi transferat repetat în aceeași instanță în decursul a doi ani de la expirarea ultimului transfer. 

Propunem completarea prevederilor art. 201, pe următoarele motive: 

1. Este necesar de a avea avizul președintelui instanței unde activează candidatul pentru transferul 

pe termen limitat al judecătorilor în alte instanțe. În mai multe cazuri de transfer temporar, 

președinții instanțelor unde activau candidații transferați au dezaprobat transferul unor judecători 

pe motiv că aceasta va cauza un volum sporit de muncă al judecătorilor din instanța inițială, unde 

și la acel moment sarcina de muncă era mare, comparabilă cu unele instanțe din mun. Chișinău. 

Mai mult, CSM a admis transferul unui judecător de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Rîșcani 

din mun. Chișinău pentru ca peste două luni, președintele Judecătoriei Bălți să solicite transferul 

temporar al unui judecător de la o altă instanță la Judecătoria Bălți. Aceste transferuri de fapt 

denotă solicitări intenționate de a asigura transferul unor anumiți judecători la Chișinău.  

2. În perioada de monitorizare a CSM (2012 – 2016), președinții instanțelor care au solicitat CSM 

transferul temporar al judecătorului au indicat numele concret al judecătorilor pe care-i vor 

transferați. CSM a acceptat de fiecare dată transferul judecătorilor propuși, fără vreun anunț 

adresat judecătorilor din judecătoriile din raza municipiului Chișinău sau din instanțele cu un 

volum mai mic de lucru, care ar dori să fie transferați temporar în alte instanțe. Astfel, se creează 

impresia că transferurile temporare sunt folosite doar pentru anumiți judecători. 

3. Instituția transferului temporar aplicat de CSM de fapt nu-și atinge scopul – nu epuizează 

problema sistemică din unele instanțe judecătorești, deoarece nu se observă o tendință de transfer 

temporar al judecătorilor din instanțe cu volum mic de lucru. Din contra, unele transferuri creează 

o insuficiență de număr de judecători pentru examinarea cauzelor în instanțele de unde sunt 

transferați judecătorii vizați.  

Se acceptă parțial 

 

Articolul 201 alineatul (3) al Legii nr. 

544/1995 se completează cu propoziția 

„Același judecător nu poate fi în mod  repetat 

transferat pe termen limitat în aceeași instanță 

în decursul a 2 ani de la expirarea ultimului 

transfer pe termen limitat.” 

   Propunerea referitoare la includerea 

obligativității avizului președintelui instanței 

judecătorești unde activează judecătorul care 

urmează a fi transferat pe termen limitat într-

o altă instanță nu poate fi acceptată, or  

Consiliul Superior al Magistraturii  este 

organul profesional de administrare 

judecătorească  și nu președintele instanței de 

judecată.  
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4. Propunem excluderea sintagmei „Judecătorul se consideră transferat pe termen limitat doar 

după publicarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova” din alin. (2), deoarece este vorba de o hotărâre cu caracter individual, care ar trebui să 

intre în vigoare din momentul adoptării, în special avându-se în vedere caracterul temporar al 

transferului.  

5. Este necesar de prevăzut că judecătorul transferat pe două termene consecutive nu poate fi 

transferat repetat. Se observă o tendință clară de transfer temporar al unor anumiți judecători, care 

sunt menținuți în funcția transferată de mai mulți ani sub instituția transferului temporar, cu 

perioade mici de întrerupere în instanța unde au fost numiți inițial. Acest lucru pare a fi mai 

degrabă un transfer permanent deghizat, evitând concursurile de ocupare a funcțiilor vacante 

anunțate în special pentru instanțele din mun. Chișinău. CSM urmează să mărească numărul 

judecătorilor în unele instanțe judecătorești în măsura în care transferurile temporare vor fi 

aplicate mult mai rar. 

 

 86 Propunem excluderea art. 25 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544/1995  

 

Propunem excluderea motivului de eliberare din funcție a judecătorului pentru motivul 

„nerespectării prevederilor art. 8” din Legea nr. 544 deoarece această prevedere este foarte vagă 

și poate fi utilizată abuziv, cu efecte negative asupra independenței judecătorilor. Nu orice 

încălcare a prevederilor art. 8 trebuie să ducă automat la eliberarea din funcție a judecătorilor. 

Legislația actuală nu prevede nici procedura și nici principiile aplicabile normei respective. Orice 

abatere de la art. 8 al Legii ar trebui investigată disciplinar. În caz că este justificată eliberarea din 

funcție, această sancțiune disciplinară va fi impusă, iar judecătorul va fi eliberat în temeiul alin. 

1 lit. f).  În acest context propunem excluderea prevederii. Art. 25 și Legea nr. 178 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor conțin suficiente motive de eliberare din funcție a 

judecătorilor, fără însă a avea procedura clar definită pentru toate aceste motive. 

 

 

 

Nu se acceptă 

Norma nu presupune automat eliberarea din 

fincție a judecătorului, or pentru 

nerespectarea interdicțiilor și 

incompatibilităților de la art. 8 din Legea nr. 

544/1995, Legea  178/2014 prevede la 

efectuarea procedurii disciplinare (art. 4, alin. 

(1) lit. l). 

 

 

 

 

 

 87 Propunem introducerea unei noi prevederi în art. 4 alin. (1) al Legii nr. 947, după cum 

urmează: 

h) deține și publică registrul judecătorilor în funcție. 

 

din următoarele considerente: 

Conform art. 1 alin. (1), CSM exercită autoadministrarea judecătorească. Totodată, art. 81 al Legii 

cu privire la CSM prevede că activitatea CSM trebuie să fie transparentă. La acest moment nu 

există nici o informație despre judecătorii care sunt în funcție. CSM publică periodic doar 

registrele candidaților - funcția de judecător, la transfer, la funcția de președinte/vicepreședinte și 

numire/promovare. Astfel, menținerea și publicarea registrului judecătorilor în funcție va asigura 

transparența informațiilor despre judecătorii în funcție 

 

 

Nu se acceptă 

 

Este inutilă completarea  Legii nr. 947 art. 4 

alin. (1) cu lit. h) cu conținutul descris întrucît 

considerăm asigurat principiul transparenței 

în partea ce ține de informația cu privire la 

judecătorii în funcție, prin publicarea agendei 

ședințelor fiecărei instanțe de judecată pe site-

ul acestora.  
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 88 Propunem modificarea denumirii art. 7 și a alin. (1) al Legii nr. 947 al aceluiași articol 

după cum urmează:  

„Articolul 7. Organele specializate care funcționează în sistemul judecătoresc 

(1) În sistemul judecătoresc funcționează următoarele organe specializate:” 

 

din următoarele considerente:  

 

1. Denumirea art. 7 alin. (1) trebuie să fie coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1). În cazul în 

care din titlul articolului sunt excluse sintagmele „în subordinea”, atunci această prevedere trebuie 

să fie uniformă pe întreg proiect de lege.  

 

2. Propunem excluderea sintagmei „organe care funcționează în subordinea Consiliului Superior 

al Magistraturii” cu sintagma „organe specializate care funcționează în cadrul sistemului 

judecătoresc” din următoarele considerente:  

a) Sintagma „organe specializate în sistemul judecătoresc” reflectă sensul și scopul acestor 

organe, care nu sunt create pentru CSM, ci pentru sistemul judecătoresc;  

b) Sintagma „în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii” nu este nici conformă 

legislației naționale și standardelor internaționale relevante, nici situației de fapt. Spre exemplu, 

Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor în art. 8 alin. (1) prevede 

expres că, Colegiul disciplinar este un organ independent. Standardele relevante, spre exemplu 

Recomandările OSCE/ODIHR de la Kyiv, recomandă clar constituirea unui organ disciplinar 

independent (p. 26). Astfel, cu privire la disciplina judecătorilor, este foarte clar că atât legislația 

internațională, cât și cea națională prevede existența unui organ independent și nu în subordinea 

CSM. Proiectul de lege nu poate fi contrar acestor prevederi. Cât privește celelalte organe, cel 

puțin Legea nr. 154 prevede în art. 15 alin. (1) că, Colegiul de evaluare a performanțelor 

judecătorilor se constituie „pe lângă” CSM. Sintagma „pe lângă” nu este deloc una reușită din 

punct de vedere juridic, dar sigur nici nu înseamnă subordonarea Colegiului față de CSM. Și un 

alt argument ține de practica stabilită până acum. Nici unul din cele trei organe – Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor și 

Colegiul disciplinar – nu au activat ca organe subordonate CSM-ului. Însăși modul de numire a 

membrilor, și anume alegerea judecătorilor de către colegii acestora și numirea celorlalți membri 

prin concurs public, nu poate fi interpretată ca organe aflate în subordinea CSM. De fapt, doar 

Inspecția Judiciară activează ca un organ subordonat CSM-ului. Acesta este unul din punctele 

cele mai slabe ale structurii organelor specializate din sistemul judecătoresc și o serie de analize 

naționale și internaționale recomandă revizuirea statului Inspecției Judiciare în vederea asigurării 

independenței funcționale a acesteia. Proiectul de lege este o bună ocazie pentru a remedia această 

problemă. Cât privește cele trei colegii, acestea deja sunt independente de jure și de facto și 

proiectul de lege urmează doar să clarifice acest lucru prin excluderea sintagmei eronate „în 

subordinea” CSM-ului.  

 

În concluzie, modificările propuse vin doar să clarifice cadrul legal și practica actuală, conformă 

și standardelor internaționale relevante. 

 

 Se acceptă parțial 

 

Vezi argumentele din pct. 28. 
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 89 La articolul 71 al Legii nr. 947: 

alineatul (2) a doua propoziție va avea următorul cuprins „Inspectorul-judecător poate fi numit 

pentru cel mult un singur mandat. ”.  

alineatul (3) prima propoziție se completează cu cuvintele „și care nu a exercitat funcția de 

judecător pe parcursul ultimilor 5 ani și nu are la momentul depunerii setului de acte rude pînă 

la gradul II în această funcție.”. 

De exclus modificările propuse, cu excepția următoarei sintagme din alin. (3): „ și nu are la 

momentul depunerii setului de acte rude pînă la gradul II în această funcție”. 

 

Propunem excluderea modificărilor propuse la art. 71 din următoarele considerente:  

1. Limitarea mandatului inspectorului-judecător la doar unul, fără a extinde durata acestuia, nu 

este justificată. Patru ani nu este un mandat exagerat. Dacă inspectorul-judecător este corect și 

profesionist, limitarea la un singur mandat va crea doar deficiențe inutile în identificarea noilor 

candidați. Respectiv, propunem excluderea interdicției de a deține mai mult de un mandat. 

Alternativ, propunem extinderea mandatului inspectorilor-judecători la 7 ani. În așa caz, 

interdicția pentru a deține mai mult de un mandat consecutiv este justificată. Dacă se acceptă 

alternativa, atunci legea trebuie să prevadă clar că se interzice exercitarea a două mandate 

consecutive, și nu interdicția generală de a mai deține vreun mandat.  Altfel se limitează 

nejustificat posibilitatea unui judecător în funcție să mai exercite vreodată funcția de judecător-

inspector pe parcursul carierei sale de judecător.  

 

2. Propunem excluderea modificării referitoare la art. 71 alin. (3), deoarece această prevedere nu 

este oportună și nici justificată. Funcția de inspector-judecător este cel mai adecvat realizată de 

judecătorii cu experiență. Ei cunosc cel mai bine munca de judecător și cel puțin majoritatea 

inspectorilor judecători trebuie să fie judecători. Astfel, excluderea posibilității de a candida la 

funcția de inspector-judecător pentru persoanele care au exercitat funcția de judecător în ultimii 

5 ani practice exclude posibilitatea numirii în această funcție cheie din sistemul judecătoresc a 

judecătorilor care activează sau au activat recent în funcția de judecător. De fapt, o asemenea 

prevedere este contrară principiului independenței judecătorilor, conform căruia verificările și 

sancțiunile trebuie să fie aplicate de un organ în care majoritatea sunt judecători. Inspecția 

Judiciară exercită funcții cheie din sistem și asupra componenței acesteia se aplică principiile 

generale referitoare la componența organelor de administrare judecătorească. Nici  nota 

informativă nu explică raționamentul excluderii judecătorilor în funcție de a candida la funcția de 

judecător-inspector. Simplul fapt al suspiciunii de existență al factorului coruptibilității în 

sistemul judecătoresc nu argumentează formularea propusă în art. 71 alin. (3).  

 

Se acceptă parțial 

 

Se acceptă propunerea de extindere a 

mandatului inspectorilor-judecători pînă la 6  

ani. 

  

Astfel,  la articolul 71: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Durata mandatului de inspector-

judecător este de 6 ani. Inspectorul-judecător 

poate fi numit doar pentru  un singur 

mandat.” 

 

Condiția „și care nu a exercitat funcția de 

judecător pe parcursul ultimilor 3 ani”  a fost 

intenționat introdusă în vederea evitării 

conflictului de interese.  

 

Mai mult, în proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii 178/2014 s-

a propus modificarea mai multor prevederi 

referitaoare la abținerea și recuzarea 

inspectorilor-judecători precum și declararea 

conflictului de interese.  

Proiectul menționat a fost remis Guvernului 

spre examinare prin scr. nr. 03/ 4944 din 

27.04.2018  

  

 

 

 

 

 

90 Propunem expunerea art. 81 alin. (2) al Legii nr. 947 într-o nouă redacție, după cum 

urmează: 

„(2) Şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii sînt publice, în afară de cazurile în care se 

hotărăște ca ședințele să fie închise în vederea protejării informației ce constituie secret de stat 

sau în cazul în care, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze 

interesele justiției. Hotărârea cu privire la declararea ședinței închise se adoptă cu votul majorității 

Se acceptă 

Art. 81 alin. (2) al Legii nr. 947 se expune în 

următoarea redacție: 

 

„(2) Ședințele Consiliului Superior al 

Magistraturii sînt publice cu excepția 
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membrilor prezenți, la cererea motivată a președintelui sau a cel puțin 3 membri ai Consiliului, și 

este motivată”. 

 

Propunem modificarea art. 81 alin. (2) al Legii nr. 947 în vederea asigurării unui cadru legal clar 

cu privire la organizarea ședințelor CSM și anume clarificarea circumstanțelor în care ședința 

închisă poate fi declarată închisă și instituirea obligației de a motiva hotărârea de declarare a unei 

ședințe închise.  

 

Principalele argumente ale propunerii sunt următoarele:  

a. Versiunea actuală a art. 81 alin. (2) al Legii nr. 947 nu clarifică situațiile în care 

președintele sau cel puțin 3 membri al CSM pot solicita declararea ședinței închise, sintagma „la 

cererea motivată” fiind mult prea vagă. Codurile de procedură civilă și penală sunt mult mai 

exacte și considerăm că CSM tot ar trebui să aibă anumite limite rezonabile cu privire la situațiile 

în care pot fi declarate ședințe închise.  

Versiunea actuală a art. 81 alin. (2) al Legii nr. 947 nu prevede obligația de a motiva în scris 

declararea ședinței închise. În practică, hotărârea cu privire la declararea ședinței închise se ia în 

deliberare și nu se motivează în hotărâre. Această practică nu este conformă principiului de 

activitate transparentă a CSM-ului. 

 

cazurilor în care la cererea motivată a 

președintelui sau a cel puțin trei membri se 

hotărăște ca ședințele să fie închise în 

vederea protejării informației ce constituie 

secret de stat sau în cazul în care, datorită 

unor împrejurări speciale, caracterul public 

poate prejudicia interesele justiției sau poate 

aduce atingere vieţii private a persoanelor. 

Hotărârea motivată cu privire la declararea 

ședinței închise se adoptă cu votul majorității 

membrilor prezenți.”. 

 91 Propunem excluderea prevederii de completare  a articolului 19 alineatul (2)  al Legii nr. 

nr. 947 cu propoziție: „Consiliului Superior al Magistraturii poate refuza înaintarea 

propunerii de numire a candidatului în funcție, dacă constată existența temeiurilor de 

incompatibilitate a candidatului cu funcția de judecător, președinte sau vicepreședinte al 

instanței judecătorești.”, în cazul în care se acceptă includerea acesteia la art. 9 alin. (10) 

din Legea nr. 544. 

  

 

Se acceptă 

Modificarea  propusă pentru a  articolul 19 

alineatul (2) din Legea nr. 947 a fost exclusă 

din proiect 

 92 Propunem reformularea art. 20 alin. (32), al Legii nr. 947 după cum urmează: 

„(32) Promovarea într-o instanță superioară, transferarea la o instanță de același nivel, numirea în 

funcție de președinte sau de vicepreședinte de instanță a membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii și a membrilor Colegiului pentru Selecția și Cariera Judecătorilor și a supleanților 

acestora, selectați din rîndul judecătorilor se interzice  detașării acestora în cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii pe parcursul exercitării mandatului în perioada exercitării mandatului 

respectiv și timp de 6 luni după încetarea calității de membru.”. 

Susținem propunerea Ministerului Justiției de a limita promovarea și transferul judecătorilor 

membri ai CSM pe parcursul mandatului acestuia. Propunem doar ca să fie exclusă interdicția 

respectivă față de membri supleanți, deoarece aceștia nu exercită nemijlocit funcția de membru 

al CSM și limitarea posibilității de a fi promovați au transferați ar descurca nejustificat judecătorii 

să candideze pentru funcția de membru supleant al CSM. Practica din ultimii ani deja arată un 

interes limitat, probabil instituit din cauza unor alegeri și numiri mai puțin motivate și 

transparente, al judecătorilor de a participa la concursuri pentru funcțiile cheie din sistemul 

judecătoresc și la alegerile pentru asemenea funcții.  

Se acceptă parțial 

 

Alineatul (32) al articolului 20 va avea 

următorul cuprins: 

 

„(32) Participarea la concursul pentru 

promovarea într-o instanță superioară, 

transferarea la o instanţă judecătorească de 

același nivel a membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii din rîndul 

judecătorilor, precum și a judecătorilor 

detașați la Institutul Național al Justiției și 

Secretariatul Consiliului Superior al 

Magistraturii se interzice pe perioada 

exercitării mandatului și timp de 6 luni după 

încetarea calității de membru sau, după caz, 
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De asemenea, propunem extinderea interdicției și pentru membrii Colegiului pentru Selecția și 

Cariera Judecătorilor, având în vedere faptul că aceștia sunt cei responsabili de cariera 

judecătorilor și practic este foarte dificil de a asigura imparțialitatea și obiectivitatea membrilor 

în cazul evaluării unui dintre membri colegi.  

 

De asemenea, propunem extinderea interdicției până la 6 luni după încetarea calității de 

membru, așa încât judecătorul să revină la locul de unde a fost detașat și cel puțin jumătate de 

an să activeze până la o eventuală promovare sau transferare. 

 

expirarea termenului pentru care a fost 

detașat. ”. 

 

 

 93 Propunem modificarea Legii nr. 947 la art. 24 alin. (2)  după cum urmează: 

(2) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la articolul 

22 alineatul (4) sau examinează chestiunea în şedinţă închisă, votarea se efectuează în lipsa 

persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi invitaţi. 

 

Propunem modificarea art. 24 alin. (2) al Legii nr. 947 prin limitarea procedurii de adoptare a 

hotărârilor CSM în deliberare doar în cazul în care Plenul CSM examinează o contestație 

disciplinară sau când este vorba de ședința închisă, din următoarele considerente:  

 

1. Adoptarea hotărârilor în deliberare este o procedură specifică instanțelor de judecată. CSM este 

organ de autoadministrare judecătorească și are funcții quasi-judiciare doar în cazul în care 

examinează contestațiile în cauzele disciplinare ale judecătorilor. De aceea, propunem limitarea 

acestei proceduri doar la situațiile în care CSM apare ca instanță disciplinară. 

 

2. Deși nu prevede expres, în practică prevederea art. 24 alin. (2) al Legii nr. 947 a fost interpretată 

de-a lungul anilor ca însemnând adoptarea hotărârilor de către CSM în deliberare, similar 

instanțelor de judecată. Adoptarea hotărârilor CSM în deliberare știrbește semnificativ din 

transparența activității CSM. În mai multe rapoarte de monitorizare și documente de politici , 

CRJM a indicat asupra practicii CSM de adoptare a hotărârilor în deliberare. Rezultatele 

monitorizării activității CSM din 2010 până în iunie 2016 arată că votarea hotărârilor de către 

membrii CSM are loc aproape în toate cazurile în ședință închisă, adică în deliberare. Nu au loc 

deliberări doar la discutarea chestiunilor tehnice de o importanță minoră. În „deliberare” sunt 

discutate inclusiv chestiuni ce țin de alocarea mijloacelor financiare, conferirea titlurilor onorifice 

judecătorilor, notele Inspecției Judiciare privind controlul activității instanțelor judecătorești, etc. 

Formularea din p. 11.2. din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea CSM confirmă 

discreția absolută a CSM cu privire la adoptarea hotărârilor în deliberare, prevăzând următoarele: 

„Plenul adoptă hotărâri fără deliberare în cazul în care este oportun. Chestiunile ce nu necesită a 

fi dezbătute în deliberare se examinează deschis”. Astfel, nici Legea nr. 947, nici Regulamentul 

CSM nu clarifică care sunt circumstanțele în care se aplică procedura de deliberare, lăsându-se 

totalmente la discreția CSM. O atare practică nu este compatibilă cu un organ public transparent 

și responsabil.  

 

3. Adoptarea hotărârilor în deliberare este de fapt contrară art. 81 al Legii nr. 947, care prevede că 

activitatea CSM trebuie să fie transparentă, iar șal Legii se înregistrează prin utilizarea mijloacelor 

Nu se acceptă 

Autorul propunerii interpretează eronat 

principiul transparenței în activitatea 

Consiliului Superior al Magistraturii 

consfințit la art. 81 al Legii nr. 947/1996.  

Concomitent, practica internațională (ex. 

România) este similară 

Astfel, prin legea României nr. 317 din 1 iulie 

2004 privind Consiliul Superior al 

Magistraturii Hotărârile Consiliului Superior 

al Magistraturii, în plen şi în secţii, se iau prin 

vot direct şi secret şi se motivează. 

 



 

77 
 

video şi audio. Nu are nici un sens declararea ședințelor publice, transmiterea audio și video a 

acestora atât timp cât chestiunile se discută în secret. CSM are opțiunea de a organiza ședințe 

publice sau închise, în cazurile justificate. Mai sus am propus clarificarea acestor aspecte. În 

cazurile în care chestiunile discutate vor necesita discuții fără participarea persoanelor externe, 

CSM va putea declara ședință închisă, cu obligația de a-și motiva hotărârea respectivă. 

 

 94 Suplimentar propunerii de a completa art. 24 alin. (3) al Legii nr. 947, propunem 

completarea alineatului cu o nouă propoziție, după cum urmează:  

„Hotărîrea motivată se expune în scris şi se semnează de președintele ședinței. În hotărâre 

se indică numărul membrilor care au votat pro și contra.” 

 

Propunem prevederea expresă a obligației CSM de a indica numărul de voturi în hotărârile sale 

pentru claritate și precizie, în special reieșind din faptul că unele norme solicită un cvorum 

special (spre exemplu, la numirile repetate) și din faptul că în practică sunt mai multe hotărâri 

care trezesc dubii cu privire la întrunirea numărului necesar de voturi.  

CSM nu are o practică unitară în ceea ce privește indicarea numărului de voturi cu care a fost 

adoptată hotărârea invocându-se că acestea au fost adoptate cu votul majorității sau unanim al 

membrilor CSM. Această prevedere va exclude dubiile că unele hotărâri au fost adoptate cu un 

număr mai mic de voturi decât cel stabilit de lege. Indicarea opțiunii de vot pentru  hotărârea 

adoptată nu reprezintă o divulgare a secretului deliberării în sensul art. 11 alin. (1) lit. d) a Legii 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.  

Practica de indicare a numărului de voturi a hotărârilor adoptate sunt indicate de mai multe 

instituții – Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ș.a. 

 

 

Propunem  înlocuirea sintagmei „la deliberare” cu sintagma „la examinarea contestației” 

art. 24 alin. (5) după cum urmează: 

(5)  În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la art.22 

alin.(4), membrul Consiliului care a înaintat sesizarea privind faptele ce pot constitui abateri 

disciplinare nu participă la deliberare examinarea contestației. 

 

Propunem înlocuirea sintagmei „la deliberare” cu sintagma „la examinarea contestației” în art. 

24 alin. (5) al Legii nr. 947 din următoarele considerente. La examinarea contestației cu privire 

la hotărârea Colegiului disciplinar, CSM apare ca un organ quasi-judiciar, adică trebuie să fie 

independent și neutru. Membrul CSM care a depus sesizarea disciplinară deja are o poziție clară 

față de fapta pretinsă a judecătorului și nu poate fi considerat ca neutru. Membrul respectiv 

poate depune contestația, unde își argumentează poziția și poate fi citat, dacă e nevoie, să-și 

susțină poziția, dar nu poate participa la examinarea contestației pentru a nu afecta 

imparțialitatea CSM-ului. Această propunere reiese clar și din Opinia comună nr. 755/2014 

referitoare la proiectul de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a Republicii 

Moldova, elaborată de Comisia Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la 

Veneția), Directoratul pentru Drepturile Omului (DHR) al Directoratului General pentru 

Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei și Oficiul OSCE pentru Instituții 

Se acceptă parțial 

Art. 24 alin. (3) al Legii nr. 947 va avea 

următorul cuprins: 

,,(3) Consiliul Superior al Magistraturii 

urmare a deliberării pronunță public 

dispozitivul hotărîrii, fapt, care se 

consemnează în procesul-verbal. Hotărîrea 

motivată care conține și numărul de voturi, se 

redactează în cel mult 30 de zile  și se 

semnează de președintele ședinței.”  

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

 

Modificarea propusă prin proiect este 

conformă recomandărilor Comisiei de la 

Veneţia. 
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Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), adoptată de Comisia de la Veneția la a 98-a 

sesiune plenară, 21-22 martie 2014, disponibilă la: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)006-e. 

 

 

 95 Propunem modificarea art. 25 alin. (2) al Legii nr. 947 după cum urmează:  

Propunem modificarea art. 25 alin. (2) al Legii nr. 947 după cum urmează:  

„(2) Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii adoptate în urma examinării contestațiilor la 

hotărîrile colegiului disciplinar pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiție, cu privire la 

chestiuni de fond şi procedură, conform procedurii stabilite de Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu 

privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.” 

Propunem clarificarea faptului că hotărârile CSM adoptate pe cauzele disciplinare, în urma 

examinării contestațiilor cu privire la hotărârile Colegiului disciplinar, se contestă atât pe fond, 

cât și pe procedură. Din punctul nostru de vedere, acest lucru reiese clar din abordarea complexă 

a prevederilor actuale ale art. 25 alin. (2) al Legii nr. 947 și din Legea nr. 178 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, care este ulterioară modificărilor efectuate la art. 25 alin. 

(1) al Legii 947, care limitează contestarea celorlalte hotărâri ale CSM doar la contestarea în 

procedură. Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) aplică selectiv prevederile actuale, 

uneori examinând contestațiile disciplinare atât în fond, cât și în procedură, alteori doar în 

procedură.  Standardele internaționale recomandă clar prevederea unui remediu judiciar în 

cauzele disciplinare ale judecătorilor, de aceea interpretarea limitativă la examinarea 

contestațiilor pe cauzele disciplinare doar în procedură de CSJ ar fi contrară CEDO.  Respectiv, 

propunem prevederea expresă a posibilității de contestare pe fond și pe procedură pentru a asigura 

accesul la justiție deplin al judecătorilor pe cauze disciplinare, cât și o practică uniformă a CSJ în 

materie disciplinară.  

 

Aceleași recomandări le-am făcut în contextul consultării publice de către Ministerul Justiției a 

proiectului de lege de modificare a art. 40 al Legii nr. 178 (proiectul nr. 390, supus consultărilor 

în aprilie 2017, opinia CRJM disponibilă la  http://www.crjm.org/wp-

content/uploads/2017/04/2017-04-20-Opinie-CRJM-Proiect-MJ-nr.-390.pdf).   

Se acceptă parțial  
 

Proiectul propune următoarea modificare: 

La articolul 25  alineatul (1) al Legii nr. 

947/1996  cuvintele: „doar în partea ce se 

referă la procedura de emitere/adoptare”, se 

exclud 

 96 Propunem modificarea art. 5 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind 

selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor care vor avea următorul cuprins:  

„(2) La selecția candidaților, care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător, 

media de concurs se calculează după cum urmează: cel puțin 70% 50% se constituie din nota 

obținută la examenul susținut în fața Comisiei de absolvire absolvirea  Institutul Național al 

Justiției și cel mult 30%  50% din media acordată de Colegiul pentru selecție.”  

Nu se acceptă 

Obiectul de reglementare al proiectului nu 

este acordarea unor preferințe prin oferirea 

evaluărilor realizate Institutlui Național al 

Justiției unui rol  net superior altor calități, 

abilități, experiențeei în alte funcții juridice 

etc. Proiectul propune un echilibru între 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)006-e
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la alineatul (3) cuvintele „colegiul pentru selecție va ține cont, în mod obligatoriu, de hotărîrile 

colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor” se substituie cu cuvintele „nu mai  puțin 

de 50% cel puțin 70% constituie rezultatul evaluării activității și  nu mai mult de 50% cel mult 

30% din media acordată de Colegiul pentru selecție” 

 

Susținem propunerea Ministerului Justiției de a reglementa prin lege punctajul minim ce 

urmează a fi alocat mediei studiilor/examenului de absolvire al Institutului Național al Justiției 

(la numirea în funcție) și rezultatelor evaluării performanțelor judecătorilor (celelalte 

concursuri) din punctajul total ce urmează a fi stabilit de Colegiul de Selecție la numirea în 

funcție și la celelalte concursuri ce țin de cariera judecătorilor. În același timp, considerăm 

important prevederea a minimului de 70% din punctajul total pentru nota  obținută la absolvirea 

Institutului Național al Justiției (la numirea în funcție) și minim 70% din punctajul total pentru 

evaluarea performanțelor judecătorilor (celelalte concursuri).  

 

Aceste norme for contribui la fortificarea rolului INJ și al evaluării performanțelor judecătorilor 

şi, respectiv, va stimularea candidații la funcţia de judecător să studieze la INJ, iar judecătorii în 

funcție să-și exercite profesionist activitatea. Actualmente, studiile de la INJ constituie doar 

30% din rezultatul concursului , aceasta proporţie, care nu rezistă niciunei critici, a fost stabilită 

de CSM. In consecinţă, persoanele care doresc să devină judecători sunt reticenţi să urmeze 

studiile la INJ. În mod similar, punctajul oferit pentru evaluarea performanțelor nu este mai 

mare de 40%, ceea ce nu stimulează judecătorii să aprecieze mecanismul evaluării 

performanțelor ca fiind unul relevant și important. 

punctajul rezultat de la studiile la INJ și cel 

oferit în baza altor criterii, conform Hotărîrii 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 211/8 

din 5 martie 2013.  

În același timp, nu este relevant argumentul 

precum calcularea mediei de concurs din 

minimul de 70% din punctajul total pentru 

nota obținută la absolvirea Institutului 

Național al Justiției va stimula candidații la 

funcţia de judecător să studieze la Institutul 

Național al Justiției, iar judecătorii în funcție 

să-și exercite profesionist activitatea, or un 

stimul în acest sens o va constitui 

prevederea prevăzută la propunerea de 

modificare a articolului 5 al Legii 154/2012 

prin care, la selecția candidaților, care 

urmează a fi numiți pentru prima dată în 

funcția de judecător, media de concurs se 

calculează după cum urmează: cel puţin 50% 

se constituie din nota obținută la examenul 

susținut în fața Comisiei pentru examenele de 

absolvire a Institutului Național al Justiției și 

nu mai mult de 50% din punctajul acordat de 

colegiul pentru selecție și, după caz 

Consiliului Superior al Magistraturii . 

 97 Propunem completarea Art. VII după cum urmează: 

 

Art. VII. - Restricțiile cu privire la numirea în funcție de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii și inspector-judecător se aplică inclusiv persoanelor care au exercitat și/sau 

exercită împuternicirile mandatelor respective la data adoptării prezentei legi. 

Propunem înlocuirea termenului „moment” cu „data adoptării prezentei legi” pentru claritate. 

Dacă s-a avut altceva în vedere de autor, atunci textul normei urmează a fi reformulat să fie clar 

și previzibil. 

 

Se acceptă parțial 

Textul normei se modifică  astfel: 

„Art. VIII. – Dispoziții finale și tranzitorii 

(1) Prezenta lege intră în vigoare de la data 

publicării, cu excepția art. III pct.4, alin.1 în 

partea ce ține de numărul inspectorilor-

judecători, care intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2019. 

(2) Restricțiile cu privire la numirea în 

funcțiile de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii și inspector-judecător se aplică 

inclusiv persoanelor care au exercitat și/sau 

exercită împuternicirile mandatelor 

respective la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

Ministru             Victoria IFTODI 


