
Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 514/1995 

 privind organizarea judecătorească 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Articolul I. - Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 58, art. 641) cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 15
1
 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 15
1
. Judecătorul de instrucție 

(1) Judecătorul de instrucție este numit cu consimțămîntul acestuia, de către 

Consiliul Superior al Magistraturii la propunerea președintelui instanței 

judecătorești din rîndul judecătorilor instanței respective, pentru un mandat de 5 

ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive. 

 

(2) În vederea desemnării judecătorului de instrucție, președintele instanței 

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

Magistraturii cel puțin 2 candidaturi dintre judecătorii instanței judecătorești, 

precum şi unul sau mai mulţi judecători supleanți pentru exercitarea atribuţiilor 

judecătorului de instrucţie în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către 

judecătorul desemnat. 

 

(3) În cadrul procesului de determinare a candidaturilor pentru ocuparea 

postului de judecător de instrucție și a judecătorilor supleanți, președintele instanței 

judecătorești va ține cont, în mod obligatoriu, de următoarele criterii de bază: 

a) nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale; 

b) vechimea în funcţia de judecător; 

c) specializarea în materie penală, după caz; 

d) circumstanțele  personale obiective ale judecătorului care ar împiedica 

exercitarea deplină și eficientă a atribuțiilor judecătorului de instrucție; 

e) indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de 

judecător. 

 

(4) În cazul în care niciun judecător nu-şi exprimă acordul pentru exercitarea 

atribuţiilor judecătorului de instrucţie sau mai mulţi judecători își exprimă acordul 

în acest sens, decizia cu privire la candidaturile pentru exercitarea atribuţiilor 

judecătorului de instrucţie este luată de către preşedintele instanţei judecătorești. 

 

(5) Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei 

judecătorești: 



a) cu cel puţin 3 luni pînă la expirarea mandatului judecătorului de instrucţie 

în exerciţiu, numeşte, în modul stabilit la alin. (1), judecătorul care va exercita 

atribuţiile judecătorului de instrucţie, precum şi unul sau mai mulţi judecători 

supleanți care vor exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie în cazul 

imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către acesta; 

b) în cazul apariţiei vacanţei funcţiei de judecător de instrucţie, în termen de 

cel mult 30 de zile de la survenirea acesteia, numeşte, conform procedurii stabilite 

la alin. (1), un alt judecător care va exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie. 

 

(6) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prin care se numește 

judecătorul de instrucție din lista candidaților înaintați de președintele instanței 

judecătorești, precum și hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prin care se 

resping toți candidații înaintați, se motivează, indicându-se considerentele avute în 

vedere. 

 

 (7) Hotărârea prin care se resping toate candidaturile înaintate de președintele 

instanței judecătorești poate fi adoptată în situația când Consiliul Superior al 

Magistraturii, analizând candidaturile depuse prin prisma criteriilor prevăzute la 

alin. (3) și a motivării președintelui instanței judecătorești, constată că acestea nu 

întrunesc într-o măsură suficientă exigențele necesare pentru exercitarea 

atribuțiilor de judecător de instrucție, în particular când: 

a) candidaturile înaintate au obținut calificativul „insuficient” sau „bine” la 

ultimele evaluări ale performanțelor judecătorului; 

b) candidaturile înaintate activează în funcția de judecător pentru o perioadă mai 

mică de 2 ani; 

c) selectarea candidaturilor înaintate de către președintele instanței judecătorești 

nu a fost motivată în cuprinsul demersului. 

 

(8) Înaintarea repetată de către președintele instanței judecătorești a candidaților 

respinși de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu excepția situației de la alin. 

(7) lit. c), poate fi realizată doar după epuizarea tuturor candidaturilor pe care 

președintele instanței judecătorești le consideră potențial eligibile și oportune prin 

prisma criteriilor prevăzute la alin. (3). În demersul prin care se înaintează repetat 

candidatura respinsă inițial, președintele instanței judecătorești va menționa expres 

și va motiva acest fapt, iar în situația în care, în cadrul instanței judecătorești mai 

sunt judecători care nu au fost nominalizați, se indică motivele pentru care 

președintele instanței judecătorești nu consideră oportună înaintarea acestora. 

 

(9) Judecătorul numit în condiţiile alin. (5) lit. b) exercită atribuţiile 

judecătorului de instrucţie în partea neexecutată din mandatul predecesorului său. 



În cazul în care acesta exercită funcţia vacantă de judecător de instrucţie timp de 

mai mult de un an, el nu va putea fi numit pentru exercitarea atribuţiilor 

judecătorului de instrucţie pentru următorul mandat. 

 

(10) Înainte de a începe exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, 

judecătorul urmează cursuri de formare în baza unui program special, coordonat cu 

Consiliul Superior al Magistraturii, în modul stabilit de lege. Volumul de lucru al 

judecătorului care va exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie va fi diminuat 

gradual în modul reglementat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

(11) Judecătorului care în urma expirării mandatului de judecător de instrucție 

este reconfirmat în funcția de judecător, i se oferă posibilitatea de a opta pentru 

materia de specializare în cadrul instanței judecătorești în care activează, în limita 

locurilor disponibile. 

 

2. Articolul 16
1 

alineatul (1), litera e), se completează după cuvintele „propune 

Consiliului Superior al Magistraturii” cu cuvintele „ , printr-un demers motivat,”.  
 
 

 

Articolul II. (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 3 luni de la data 

publicării prezentei legi va aduce actele sale normative în concordanță cu 

prevederile legii.  

 

 

Președintele Parlamentului 

 


