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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

 

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii proiectului şi persoanele care au 

participat la elaborarea proiectului şi definitivarea acestuia 

Necesitatea elaborării proiectului legii a fost condiţionată de un şir de deficienţe ale legislaţiei în 

domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a unei coordonări adecvate dintre instituţiile implicate 

în procesul de sesizare a abaterilor disciplinare şi examinare a cauzelor disciplinare. 

Elaborarea proiectului de lege a fost precedată de un studiu cu privire la spectrul de abateri disciplinare şi 

procedura disciplinară cu privire la judecători în Republica Moldova. Studiul a fost elaborat în iunie – 

august 2012, cu sprijinul proiectului PNUD Suport Tranzitoriu pentru Consolidarea Administraţiei 

Publice in Moldova.  

Rezultatele studiului au scos în evidenţă faptul că actualul cadru normativ cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor nu este suficient de clar şi detaliat reglementat, pentru a asigura aplicarea 

eficientă şi previzibilă a legii în domeniu. În special, s-a recomandat: 

 revizuirea modalităţii de reglementare a temeiurilor răspunderii disciplinare şi a listei 

abaterilor disciplinare, 

 reglementarea detaliată a procedurii disciplinare, cu prevederea clară a garanţiilor 

procesuale ale subiecţilor implicaţi,  

 clarificarea rolului colegiului disciplinar şi modificarea sancţiunilor disciplinare.  

Prin ordinul Ministrului Justiţiei nr. 417 din 13 septembrie 2012 a fost creat un grup de lucru inter-

instituţional pentru revizuirea legislaţiei privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. În componenţa 

GL au fost incluşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturi şi ai Colegiului disciplinar, judecători, 

colaboratori ai Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai mediului academic şi societăţii civile. 

În rezultatul dezbaterilor în cadrul grupului de lucru respectiv, s-a decis elaborarea unui nou proiect de 

lege, deoarece numărul amendamentelor, care urmau a fi operate la Legea nr. 950 din 19 iulie 1996 cu 

privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor, a fost considerabil, Legea 

urmînd a fi modificată în proporţie de 80%. 

2.  Scopul şi obiectivele proiectului 

Scopul principal al proiectului legii cu privire la răspunderea disciplinară este crearea unui sistem efectiv 

şi transparent cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Un astfel de sistem constituie una din 

condiţiile esenţiale pentru un sistem responsabil şi calitativ judecătoresc.  

Sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor trebuie să asigure că orice abatere disciplinară a 

judecătorilor, din orice instanţă, poate fi examinată şi sancţionată, dacă e cazul. În acelaşi timp, sistemul 

de răspundere disciplinară trebuie să fie astfel construit, încît să nu admită posibilitatea influenţării şi 

interferenţei cu activitatea judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei.  

În acelaşi timp, proiectul legii are drept scop să asigure compatibilitatea sistemului naţional legislativ şi 

instituţional cu standardele şi bunele practici internaţionale în domeniu prin stabilirea: unei definiţii clare 

a acţiunilor sau inacţiunilor ce constituie abateri disciplinare; reglementarea proporţionalităţii sancţiunilor 
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disciplinare abaterilor comise şi fortificarea calităţii procedurilor disciplinare. 

3. Modul de reglementare a problemelor abordate în proiect de legislaţia şi documentele strategice 

în vigoare 

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea implementării domeniului specific de intervenţie 1.3.8. 

al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 

25.11.2011, în temeiul căreia a fost programată revizuirea spectrului de abateri disciplinare şi a 

procedurii disciplinare în vederea ajustării la realităţile din sistem şi standardele europene.  

4. Elementele novatorii ale proiectului şi rezultatele scontate  

Principalele elementele novatorii prevăzute în proiectul de lege sunt următoarele:  

I. Lista revizuită a abaterilor disciplinare 

 (art. 4 din proiect): 

Lista abaterilor disciplinare a fost completată cu următoarele abateri:  

 nerespectarea îndatoririi de a se abţine  atunci cînd judecătorul ştie că există una din 

circumstanţele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de declaraţii repetate 

şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea examinării cauzei;  

 acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei 

profesionale grave  şi evidente (reproduce fidel recomandarea conţinută în p. 63 din Avizul nr. 10 

(2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni) ; 

 comiterea unei fapte care întruneşte elementele unei infracţiuni sau contravenţii, dacă aceasta a 

adus atingere prestigiului justiţiei; 

 încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor îndeplinire a acţiunilor de 

procedură, a termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor de pe 

acesta a participanţilor la proces;  

 obstrucţionarea, prin orice mijloace, a activităţii inspectorilor-judecători;  

 utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod 

vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea 

funcţiei de judecător;  

 manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 

comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora. 

Au fost revizuite/redactate următoarele abateri: 

aplicarea în mod intenţionat cu rea voinţă sau aplicarea repetată din neglijenţă gravă a legislaţiei 

contrar practicii judiciare uniforme (urmînd hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 28 din 

14.12.2010);  

 intervenţiile ilegale sau exploatarea poziţiei de judecător în raport cu alte autorităţi, instituţii sau 

funcţionari fie pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor 

personale sau ale altor persoane fie în scopul obţinerii de foloase necuvenite; 

 nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, 

precum şi a altor informaţii confidenţiale de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu 

excepţia celor de interes public, în condiţiile legii;  

 încălcarea normelor imperative ale legislaţiei la înfăptuirea justiţiei;  
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 neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere, imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de 

serviciu, fără motive justificatorii;  

 atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori 

sau alte persoane.  

Au fost excluse următoarele abateri disciplinare: 

 expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea colegilor în scopul imixtiunii în 

activitatea acestora; 

 încălcarea obligaţiei de imparţialitate;  

 desfăşurarea activităţii publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în 

exercitarea obligaţiilor de serviciu, această abatere fiind acoperită de abaterea care se referă la 

„încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile, interdicţiile şi restricţiile de serviciu 

care îi privesc pe judecători”; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea depunerii declaraţiei cu privire la 

venituri şi proprietate şi declaraţiei de interese personale; 

 încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului.  

Excluderea răspunderii pentru încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului s-a impus din 

considerentul că această abatere a fost prea vag formulată, lăsînd loc de abuz şi cele mai grave încălcări 

deja regăsindu-se în lista abaterilor disciplinare. În cadrul Grupului de lucru s-a discutat despre 

necesitatea prevederii unui mecanism prin care Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin 

intermediul inspecţiei judiciare, ar monitoriza aplicarea prevederilor Codului de etică, cu posibilitatea de 

a consilia judecătorii care necesită ajutor pentru clarificarea unor dileme etice, precum şi a sancţiona în 

cazul necesar, în afara procedurii disciplinare. Un model potenţial pentru acest mecanism ar putea să-l 

constituie mecanismul existent în Letonia. 

II. Extinderea termenului de prescripţie pentru tragerea la răspunderea disciplinară  

(art. 5 din proiect): 

Termenul de prescripţie pentru tragerea la răspunderea disciplinară a fost extins la 2 ani. De asemenea 

au fost incluse unele derogări şi reglementări privind întreruperea termenului de prescripţie pentru 

tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor în cazul în care dintr-o hotărîre irevocabilă a unei 

instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către judecător a unei abateri 

disciplinare, judecătorul poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de 1 an de la data devenirii 

irevocabile a hotărîrii instanţei naţionale sau internaţionale, dar nu mai tîrziu de cinci ani din data 

comiterii 

III. Revizuirea spectrului sancţiunilor disciplinare şi stabilirea consecinţelor acestora: 

(art. 6-7 din proiect): 

 

 Prin proiectul de lege s-a propus renunţarea la sancţiunea „mustrării aspre”, pe motiv că această categorie 

de sancţiune în mare parte coincide cu sancţiunea „mustrare” şi nu permite o individualizare adecvată a 

sancţiunii în care trebuie să se reflecte principiul proporţionalităţii sancţiunii. Din acest considerent, 

proiectul legii propune includerea unei noi categorii de sancţiuni „reducerea salariului” (art. 6 alin. (1) 

lit. c) şi alin. (5)).  Astfel, potrivit proiectului,  reducerea salariului reprezintă micşorarea salariului lunar 

al judecătorului de la 15% pînă la 30%, pentru o perioada de la 3 luni pînă la 1 an şi care urmează a fi 

aplicată cu începere din luna calendaristică următoare datei la care hotărârea colegiului disciplinar a rămas 

irevocabilă. O asemenea sancţiune este recomandată de majoritatea documentelor internaţionale şi 
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regionale. În aspect de legislaţie comparată, reducerea salariului ca sancţiune disciplinară a fost atestată în 

România, Germania, Polonia etc. 

 

În acelaşi timp, au fost reglementate termenele de acţiune pentru fiecare sancţiune disciplinară, precum şi 

a fost anulată posibilitatea anulării sancţiunii disciplinare, urmărindu-se în acest fel asigurarea principiului 

general al inevitabilităţii răspunderii şi suportării consecinţelor pentru faptele reprobabile comise. 

 

IV. Modificarea modului de formare şi a componenţei colegiului disciplinar  

(art. 8-17 din proiect): 

 s-a micşorat numărul membrilor colegiului de la 10 la 9, astfel încît să fie asigurat caracterul 

deliberativ al şedinţelor colegiului şi, implicit, operativitatea şi dinamizarea activităţii colegiului 

disciplinar; 

 a fost modificată modalitatea de alegere a membrilor Colegiului disciplinar, urmărindu-se o 

procedură care ar asigura selectarea unor membri competenţi şi integri, precum şi eficientizarea 

procedurilor de selectare. În special, s-a reglementat detaliat modalitatea de alegere a 5 membri 

din rîndul judecătorilor de către Adunarea Generală a Judecătorilor, inclusiv alegerea membrilor 

supleanţi; 

 a fost extinsă calitatea membrilor care nu sunt judecători, incluzîndu-se reprezentanţii societăţii 

civile, în locul profesorilor titulari, aşa cum este prevăzut de legea în vigoare. Desemnarea a 

celor 4 membri ai colegiului din rîndul societăţii civile se va realiza prin intermediul unui 

concurs public organizat de Ministerul Justiţiei în consultarea şi cu participarea nemijlocită a 

Consiliului Superior al Magistraturii, conform unui Regulament special aprobat în acest sens;  

 a fost prevăzută posibilitatea reducerii volumului de lucru al judecătorilor membri, în funcţie de 

sarcinile de activitate din cadrul colegiului disciplinar, şi achitarea unei indemnizaţie echivalentă 

cu a douăzecea parte (1/20) din salariul judecătorului Curţii Supreme de Justiţie membrilor 

colegiului reprezentanţi ai societăţii civile pentru fiecare şedinţă;  

 termenul de exercitare a mandatului a fost majorat pînă la 6 ani, cu stabilirea limitării de 

exercitare consecutivă a două mandate.  

V. Reglementarea detaliată a procedurii disciplinare  

(art. 18-40 din proiect) 

Proiectul prevede cinci etape ale procedurii disciplinare:  

 depunerea sesizărilor privind faptele care pot constitui abateri disciplinare;  

 verificarea sesizărilor de către Inspecţia judiciară;  

 examinarea admisibilităţii sesizărilor pentru pornirea cauzelor disciplinare de către completul de 

admisibilitate;  

 examinarea cauzelor disciplinare de către colegiul disciplinar 

 adoptarea hotărîrii colegiului disciplinar.  

Proiectul reglementează detaliat fiecare etapă, începînd cu depunerea sesizării privind faptele care pot 

constitui abateri disciplinare la Consiliul Superior al Magistraturii şi pînă la examinarea cauzei 

disciplinare cu emiterea hotărîrii pe cauză de către colegiul disciplinar, precum şi modul de contestare a 

deciziilor. 
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Privitor la elementele novatorii în procedura de examinare, evidenţiem următoarele: 

 extinderea cercului de subiecţi cu drept de sesizare a faptelor care pot constitui abateri disciplinare 

(art. 19) şi anume: orice persoană interesată; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; Colegiul 

de evaluare a performanţelor, în condiţiile prevăzute de alin. (4) art. 23 al Legii nr. 154 din 5 iulie 

2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor; Inspecţia judiciară, prin 

autosesizare în urma controalelor efectuate în condiţiile prevăzute de articolul 7
2
 al Legii nr. 947 din 

19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii; 

 instituirea condiţiilor de formă pentru sesizările privind faptele care pot constitui abateri 

disciplinare (art. 20), precum şi a criteriilor potrivit cărora sesizările ar putea fi declarate vădit 

neîntemeiate; 

 verificarea fiecărei sesizări de către inspecţia judiciară, excluzîndu-se posibilitatea transmiterii 

sesizărilor şi materialelor incomplete către colegiul disciplinar. În cadrul acestei etape vor fi 

verificate informaţiile expuse în sesizare, urmînd ca în rezultatul acestei verificări inspectorii 

judecători să întocmească un raport, modelul căruia va fi aprobat de CSM la propunerea colegiului 

disciplinar (art. 21-26); 

 instituirea unei etape noi în procedura disciplinară: examinarea admisibilităţii sesizărilor pentru 

pornirea cauzelor disciplinare de către completul de admisibilitate al colegiului disciplinar. 

Această etapă a fost introdusă pentru a asigura, pe de o parte, că orice sesizare care este respinsă 

este examinată de organul specializat şi emisă o decizie motivată şi, pe de altă parte, pentru a evita 

potenţialele abuzuri împotriva judecătorilor prin examinarea sesizărilor neîntemeiate;  

  instituirea completelor de admisibilitate ale colegiului disciplinar  care vor fi formate din cîte 3  

membri ai colegiului  disciplinar, urmărind reprezentativitatea proporţională a membrilor, atît din 

rîndul judecătorilor, cît şi din partea societăţii civile (art. 27-29). 

VI. Excluderea etapei de validare a hotărîrilor colegiului disciplinar de către CSM şi revizuirea 

procedurii de contestare a hotărîrilor colegiului disciplinar 

(art. 39-40 din proiect) 

  în scopul asigurării uniformizării procedurilor, a fost revăzută procedura de contestare a hotărîrilor 

colegiului disciplinar. Procedura va fi similară celei prevăzute pentru alte două colegii din 

subordinea CSM (de selectare şi de evaluare a performanţelor judecătorilor). În temeiul normelor 

proiectului, se propune ca hotărîrile colegiului disciplinar să fie contestate la Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

 la rîndul său,  hotărîrile CSM vor putea fi contestate, atît pe fond, cît şi pe procedură la Curtea 

Supremă de Justiţie, unde vor fi examinate de către un complet format din 5 judecători ai instanţei 

supreme. 

VII. Reglementarea dispoziţiilor tranzitorii 

(art. 41-43 din proiect) 

Proiectul conţine prevederi exprese, potrivit cărora se reglementează situaţiile tranzitorii, legate de 

abrogarea Legii nr. 950 din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor şi intrarea în vigoare a noii legi. Astfel, se propune ca plîngerile cu privire la abaterile 

disciplinare depuse la Consiliul Superior al Magistraturii pînă la intrarea în vigoare a noii legi să fie 

examinate în condiţiile acesteia. În acelaşi timp, plîngerile cu privire la abaterile disciplinare în privinţa 
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cărora au fost emise decizii de intentare a procedurii disciplinare şi  cauzele transmise colegiului 

disciplinar vor continua a fi examinate conform procedurii prevăzute de Legea 950. De asemenea, 

hotărîrile colegiului disciplinar care au fost atacate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi 

examinate de Consiliul Superior al Magistraturii conform procedurii în vigoare la data atacării.  

5. Impactul proiectului asupra prevenirii/combaterii corupţiei şi criminalităţii 

Proiectul va avea un impact semnificativ pentru responsabilizarea judecătorilor şi asigurarea calităţii 

activităţii acestora. Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 pune un accent 

deosebit pe sistemul judecătoresc. Aceasta nu-şi va putea atinge obiectivele fără asigurarea unui sistem 

judecătoresc profesionist, responsabil, integru şi eficient. Asigurarea unui sistem echitabil şi eficient 

pentru tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor este un element-cheie în vederea atingerii 

obiectivelor respective. 

Proiectul de asemenea va asigura compatibilitatea cadrului legislativ şi instituţional naţional cu 

standardele internaţionale şi regionale în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor.  

6.  Impactul proiectului asupra mediului de afaceri şi dezvoltării acestuia 

Proiectul legii nu conţine prevederi exprese privind dezvoltarea mediului de afaceri, însă introducerea 

unor instituţii noi şi a unor noi reglementări, orientate spre eficientizarea, sporirea transparenţei şi 

concretizarea unor proceduri, precum şi instituirea reglementărilor care au ca scop evitarea impunităţii 

judecătorilor, ar putea influenţa gradul de credibilitate al sistemului judecătoresc în faţa mediului de 

afaceri autohton, dar şi a investitorilor străini. 

7.  Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative 

care trebuie elaborate sau modificate după adoptare 

Proiectul Legii substituie Legea în vigoare cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară 

a judecătorilor nr. 950 din 19 iulie 1996, care urmează a fi abrogată. Adiţional, printr-un proiect separat se 

propune operarea unui şir de modificări conexe la Legea cu privire la organizarea judecătorească, Legea 

cu privire la statutul judecătorului şi Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 

8.  Nivelul de compatibilitate a proiectului cu normele Convenţiei Europene privind protecţia 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi legislaţiei comunitare  

În procesul de elaborare a proiectului legii s-a ţinut cont de experienţa altor state în domeniu şi anume 

experienţa Germaniei, României, Lituaniei şi Poloniei.  

Proiectul respectă standardele naţionale şi regionale privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

justiţie: 

 Recomandarea CM al CoE nr. R(2010) 12 privind judecătorii: independenţa, eficienţa şi 

responsabilităţi; 

 Carta europeană privind statutul judecătorilor, adoptată la Strasbourg, 8-10 iulie 1998; 

 Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii 

judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor, Strasbourg, 23.11.2001;  
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 Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale 

aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi 

imparţialităţii, Strasbourg, 19.11.2002; 

 Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE); 

 Recomandările de la Kiev privind independenţa judiciară în Europa de Est, Caucazul de Sud şi 

Asia Centrală – administrarea sistemului judecătoresc, selectarea şi responsabilitate, 23-25 iunie 

2010, în special alineatele 2 şi 5; Recomandarea CM/Rec (2010). 

9. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului.  

Implementarea proiectului de lege presupune cheltuieli financiare legate de remunerarea membrilor 

colegiului disciplinar reprezentanţi ai societăţii civile, cărora urmează să li se achite o indemnizaţie 

echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul judecătorului Curţii Supreme de Justiţie pentru fiecare 

şedinţă.  

10. Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de către instituţiile 

interesate şi concluziile acestora  

Proiectul legii a fost coordonat cu Consiliul Superior al Magistraturii şi toate instanţele judecătoreşti din 

Republica Moldova, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate.  De 

asemenea proiectul legii a fost consultat cu societatea civilă, precum şi cu instituţii internaţionale (OSCE). 

În procesul de avizare, au fost recepţionate peste 150 obiecţii şi recomandări pe marginea proiectului 

legii, dintre care în jur de 100 au fost acceptate completamente sau parţial. 

Majoritatea obiecţiilor instituţiilor s-au referit la lista şi modul de formulare a abaterilor disciplinare, 

termenul de prescripţie şi oportunitatea prezenţei completului de admisibilitate al colegiului disciplinar. 

Gradul de acceptare al obiecţiilor, precum şi argumentele de inacceptare a unora din ele este reflectat 

detaliat în tabelul obiecţiilor şi propunerilor.  

11. Acţiuni ulterioare adoptării proiectului legii 

Ulterior adoptării proiectului Legii va fi necesară întreprinderea următoarelor acţiuni din partea 

Consiliului Superior al Magistraturii care: 

 urmează să desemneze membrii secretariatului CSM ce vor asista membrii colegiului şi vor 

asigura lucrările de secretariat ale Colegiului disciplinar; 

 va aproba un nou Regulament cu privire la Colegiul disciplinar; 

 va asigura, la expirarea mandatului actualului Colegiu disciplinar,  selectarea unor noi membri.  

 

 

Ministru       Oleg EFRIM 


