Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr._____
din____________
privind aprobarea proiectului Legii pentru
modificarea Constituției Republicii Moldova
Guvernul HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii
Moldova, solicitînd asupra lui Avizul Curții Constituționale și prezentîndu-le
ulterior Parlamentului spre examinare.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Ministrul justiției

Proiect

Lege
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova
Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională
Art. I - Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 116:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție, în condițiile legii,
pînă la atingerea plafonului de vîrstă, de Președintele Republicii Moldova, la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Republicii Moldova
poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al
Magistraturii.”;
alineatele (3) și (4) se abrogă;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Deciziile privind numirea judecătorilor și cariera acestora trebuie să fie
adoptate în baza unor criterii obiective, bazate pe merit și a unei proceduri
transparente, în condițiile legii. Promovarea sau transferul judecătorilor se face
doar cu acordul acestora.”;
se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins :
„(51) Judecătorii pot avea doar imunitate funcțională în condițiile legii.”.
2. Articolul 121 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie consultat obligatoriu în
procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării bugetului de stat în partea
ce ține de alocarea mijloacelor financiare destinate instanțelor judecătorești și este
în drept să prezinte amendamente la actele remise pentru consultare.”.
3. Secțiunea a 2-a din Capitolul IX se completează cu articolul 1211 cu
următorul cuprins:

„Articolul 1211
Rolul
Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței autorității
judecătorești.”.
4. Articolul 122 va avea următorul cuprins:
„Articolul 122
Componența
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din judecători, aleși de
Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentînd toate nivelele instanțelor
judecătorești și din persoane care se bucură de o înaltă reputație profesională și
morală, cu experiență în domeniul dreptului care nu activează în cadrul organelor
puterii legislative, executive sau judecătorești și nu sunt afiliate politic.
(2) Procedura și condițiile de alegere sau numire a membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii se stabilesc prin lege care trebuie să asigure că judecătorii
reprezintă cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii.
(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși sau numiți
pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deține două mandate. ”.
5. Articolul 123 alineatul (1), se completează cu propoziția: „Consiliul
Superior al Magistraturii își exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul
organelor sale specializate.”.
Art. II. – Judecătorii în privința cărora la data intrării în vigoare a prezentei
legi nu a expirat termenul inițial de numire în funcție de judecător, se consideră
numiți pînă la atingerea plafonului de vîrstă prin efectul prezentei legi.
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