
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea  

Legii nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 514/1995 privind organizarea 

judecătorească a fost elaborat de Ministerul Justiției. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalitățile urmărite. 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 514/1995 privind organizarea 

judecătorească a  fost  elaborat  în  vederea  executării  Hotărârii  Curții 

Constituționale nr. 7 din 24 martie 2020, avînd drept scop remedierea carențelor 

legislative referitoare la funcționarea normelor privind selectarea și determinarea 

judecătorului care va exercita atribuțiile judecătorului de instrucție în cazul în 

care niciun judecător nu-și exprimă acordul. 

Temei pentru inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege 

menționat a servit Hotărârea Curții Constituționale nr. 7 din 24 martie 2020 prin 

care a fost declarat neconstituțional articolul 15
1
 alin. (5) din Legea nr. 514 din 6 

iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în redacția Legii nr. 265 din 23 

noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative care prevede că „În 

cazul în care niciun judecător nu-şi exprimă acordul pentru exercitarea 

atribuțiilor judecătorului de instrucție sau mai mulți judecători își exprimă 

acordul în acest sens, candidatura judecătorului va fi determinată de către 

președintele instanței judecătoreşti”.  

 În jurisprudența sa (HCC nr. 18 din 2 iunie 2014 și HCC nr. 2 din 9 

februarie 2016), Curtea a statuat că în calitate de deținător al autorității 

judecătoreşti, judecătorul trebuie să-şi poată exercita funcția în deplină 

independență în raport cu toate constrângerile de natură socială, economică şi 

politică, şi chiar în raport cu alți judecători şi în raport cu administrația 

judecătorească, iar inamovibilitatea judecătorului este o garanție a bunei-

administrări a justiției şi o condiție sine qua non a independenței şi a 

imparțialității judecătorului. Ea nu este stabilită numai în interesul judecătorului, 

ci şi în cel al justiției. Inamovibilitatea este o puternică garanție a independenței 

judecătorului, fiind o măsură de protecție a acestuia. Potrivit acestui principiu, 

judecătorul nu poate fi nici revocat, nici retrogradat, nici transferat într-un post 

echivalent, nici avansat fără consimțământul său. 

În acest context, Curtea Constituțională în hotărârea sa, a examinat 

prevederile articolului 15
1
 alin. (5) prin prisma a două aspecte: (I) dacă 

mecanismul de selectare și determinare a judecătorului de instrucție respectă 

cerința cu privire la acordul judecătorului pentru transfer și (II) dacă mecanismul 

de selectare și determinare a judecătorului de instrucție de către președintele 



instanței de judecată este clar și dacă asigură un echilibru corect între, pe de o 

parte, necesitatea asigurării independenței judecătorului și, pe de altă parte, 

necesitatea administrării justiției în mod eficient. 

În primul caz, Curtea a reținut că inamovibilitatea judecătorului nu este un 

principiu absolut, prin urmare există cîteva cazuri care justifică o derogare de la 

regula generală, care prevede că transferarea judecătorilor se face numai cu 

acordul acestora. În acest sens, Curtea face referire la punctul 3.4 din Carta 

Europeană cu privire la statutul judecătorului care stabilește trei excepții de la 

principiul inamovibilității judecătorului, și anume: dacă transferul are loc în 

legătură cu aplicarea unei sancțiuni disciplinare, dacă transferul este necesar în 

legătură cu modificarea legală a organizării judiciare sau dacă transferul este 

temporar și are ca scop sprijinirea unui tribunal învecinat. Cu referire la 

încălcarea principiului inamovibilității judecătorului, Curtea a reținut că norma 

contestată este constituțională sub aspectul articolului 116 alin. (5) din 

Constituție, observând că „ , având în vedere durata limitată a mandatului, 

Curtea admite că desemnarea judecătorului de instrucție de către Consiliu în 

situația invocată se încadrează în cea de-a treia excepție de la principiul 

inamovibilității judecătorului, deoarece „transferul este temporar și are ca scop 

sprijinirea unui tribunal vecin”.”.  

Cu referire la cel de-al doilea aspect analizat de Curte, aceasta a examinat 

consolidarea unui echilibru proporțional dintre asigurarea independenței 

judecătorului și administrarea justiției în mod eficient. Prin urmare, au fost 

identificate trei garanții care pun în valoare independența judecătorului și anume: 

obligația judecătorului de instrucție de a urma cursuri de formare ; diminuarea 

graduală a volumului de lucru pe durata cursurilor de formare ; posibilitatea de a 

contesta hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Pe de altă parte, Curtea a 

enumerat alte cinci elemente care pun în valoare administrarea eficientă a 

justiției: nu obligă președintele instanței judecătorești să țină cont de situația 

particulară a judecătorului care ar exclude transferul acestuia; nu-l obligă pe 

președintele instanței să-și motiveze demersul; permite selectarea și determinarea 

discreționară a judecătorului; nu prevede o limită în exercitarea mandatelor 

consecutive de către judecătorul de instrucție; nu prevede posibilitatea selectării 

și determinării mai multor candidați.  

Astfel, Curtea a conchis că mecanismul de selectare și desemnare a 

judecătorilor de instrucție favorizează administrarea eficientă a justiției, fiind 

necesară optimizarea acestuia în scopul stabilirii unei ponderi relativ egale pentru 

independența judecătorului.  

Remarcăm că, în scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, atât 

administrarea justiției în mod eficient, cât și independența judecătorului trebuie 

puse în valoare prin prisma unor garanții egale sub aspect calitativ și cantitativ. 

Prin urmare, proiectul urmărește eliminarea arbitrarului și funcționarea 

mecanismului de selectare și desemnare a judecătorilor de instrucție într-o 

manieră echilibrată.   



 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Astfel, Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească va 

suporta următoarele intervenții: 

Articolul 15
1
 urmează a fi dat într-o nouă redacție, în vederea 

perfecționării mecanismului de selectare și desemnare a judecătorilor de 

instrucție. Prin prisma modificărilor operate, se va stabili că judecătorul de 

instrucție este numit de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea 

președintelui instanței judecătorești,  pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea 

de a exercita două mandate consecutive, astfel încât nu va fi posibilă selectarea și 

determinarea fără consimțământ și în mod repetat a aceluiași judecător pentru 

exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucţie. De asemenea, majorarea 

duratei mandatului de la 3 la 5 ani va face posibilă implementarea unei stabilități 

funcționale a acestui mecanism. 

O altă prevedere instituită constă în faptul că președintele instanței de 

judecată, printr-un demers motivat, va propune Consiliului Superior al 

Magistraturii cel puțin 2 candidaturi pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului 

de instrucţie. Totodată, un alt alineat din proiectul de lege va stabili anumite 

criterii de care președintele instanței judecătorești va ține cont, în mod 

obligatoriu la determinarea candidaturii judecătorului de instrucție și a 

judecătorilor supleanți și anume: nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile 

profesionale, vechimea în funcţia de judecător, specializarea în materie penală, 

circumstanțele  personale obiective ale judecătorului care ar împiedica 

exercitarea deplină și eficientă a atribuțiilor judecătorului de instrucție, 

indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător. 

Președintele instanței de judecată urmează să-și motiveze demersul în baza 

calităților profesionale ale candidatului sau să motiveze dacă situația particulară 

a judecătorului îi permit acestuia să candideze, contrar voinței sale. În acest 

context, trebuie de precizat faptul că normele vizate stabilesc o garanție 

suplimentară în favoarea independenței judecătorului, prevăzând anumite situații 

care ar putea exclude determinarea și selectarea în funcția de judecător de 

instrucție  (e.g. sarcina; creșterea de unul singur a unui minor; îngrijirea unui 

membru de familie etc.).   

Aceste norme contribuie la extinderea marjei de discreție a Consiliului 

Superior al Magistraturii în procesul de selectare a judecătorului de instrucție. De 

altfel, dreptul discreționar trebuie să urmărească un scop legitim, ceea ce nu 

permite ca exercitarea acestuia să se facă arbitrar, adică trebuie să se respecte 

principiul oportunităţii, care este secund în raport cu principiul legalităţii. 

Subsecvent, menționăm că proiectul de lege stabilește obligația în sarcina 

Consiliului Superior al Magistraturii de a motiva hotărârea prin care se stabilește 

judecătorul de instrucție, indicând care sunt considerentele care au stat la baza 

selectării unuia dintre candidați precum și cele care au stat la baza respingerii 

celorlalte candidaturi.  



De asemenea, noile prevederi vor reglementa posibilitatea Consiliului 

Superior al Magistraturii de a respinge toate candidaturile înaintate de către 

președintele instanței judecătorești în cazul în care acestea nu întrunesc într-o 

măsură suficientă exigențele necesare pentru exercitarea atribuțiilor de judecător 

de instrucție. Astfel, în cazul în care candidaturile înaintate au obținut 

calificativul „insuficient” sau „bine” la ultimele evaluări ale performanțelor 

judecătorului, candidaturile înaintate activează în funcția de judecător pentru o 

perioadă mai mică de 2 ani sau în cazul în care selectarea candidaturilor înaintate 

de către președintele instanței judecătorești nu a fost motivată în cuprinsul 

demersului, Consiliul Superior al Magistraturii poate respinge toate 

candidaturile. 

Remarcăm faptul că un element nou al proiectului prevede procedura 

înaintării repetate de către președintele instanței judecătorești a candidaților 

respinși de către Consiliul Superior al Magistraturii. Prin urmare, candidații 

respinși de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu excepția celor respinși în 

cazul în care candidatura lor nu a fost motivată, pot fi înaintați repetat de către 

președintele instanței judecătorești doar după epuizarea tuturor candidaturilor pe 

care președintele instanței judecătorești le consideră potențial eligibile și 

oportune prin prisma criteriilor de determinare a judecătorului de instrucție și a 

judecătorilor supleanți. 

Tot prin intermediul proiectului se propune stimularea judecătorilor de a 

exercita funcția de judecător de instrucție prin acordarea unei garanții 

suplimentare care va stabili după expirarea mandatului de judecător de instrucție, 

posibilitatea de a opta pentru materia de specializare în cadrul instanței 

judecătorești în care activează, în limita locurilor disponibile.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu implică cheltuieli din bugetul de stat. 

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 

vigoare 

Proiectul de lege impune aducerea actelor normative ale Consiliului Superior 

al Magistraturii în concordanță cu prevederile acestuia. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe 

platforma www.particip.gov.md. 
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