Proiect
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezintă lege organică.
Art. I. - Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art. 62), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 25:
la alineatul (2) litera a) cuvîntul "Militară" se substituie cu cuvîntul "Anticorupţie".
la alineatul (3) cuvîntul "Militară" se substituie cu cuvîntul "Anticorupţie".
alineatele (4), (5), (6) se abrogă.
2. Articolul 37 alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie:
"Pentru examinarea apelurilor şi recursurilor declarate asupra actelor de dispoziţie emise
de Judecătoria Anticorupţie se constituie un colegiu specializat."
3.
La compartimentul "Judecătoriile din circumscripţia curţilor de apel" din Anexa nr.
3, cuvîntul "Militară" se substituie cu cuvîntul "Anticorupţie".
4. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
Curţile de apel, judecătoriile din circumscripţia lor
şi localităţile lor de reşedinţă
Curtea de Apel

1
CHIŞINĂU

de Circumscriţie
Chişinău

Judecătoriile din
circumscripţia curţilor de
apel
2

Localitatea de reşedinţă

3

Chişinău
Botanica, municipiul Chişinău Chişinău
Buiucani, municipiul Chişinău Chişinău
Centru, municipiul Chişinău
Chişinău
Ciocana, municipiul Chişinău Chişinău
Rîşcani, municipiul Chişinău
Chişinău
Judecătoria Anticorupție
Chişinău
Judecătoria Comercială de
Circumscripţie
Chişinău
Basarabeasca
Basarabeasca
Călăraşi
Călăraşi
Cimişlia
Cimişlia
Criuleni
Criuleni
Hînceşti
Hînceşti
1

Ialoveni
Nisporeni
Orhei
Rezina
Străşeni
Bender
Anenii Noi
Căuşeni
Dubăsari
Grigoriopol
Rîbnita
Slobozia
Ştefan-Vodă
Tiraspol
BĂLŢI
Bălţi
Briceni
Donduşeni
Drochia
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Ocniţa
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Şoldăneşti
Teleneşti
Ungheni
CAHUL
Cahul
Cantemir
Leova
Taraclia
COMRAT

Ialoveni
Nisporeni
Orhei
Rezina
Străşeni
Bender
Anenii Noi
Căuşeni
Dubăsari
Grigoriopol
Rîbnita
Slobozia
Ştefan-Vodă
Tiraspol
Bălţi
Bălţi
Briceni
Donduşeni
Drochia
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Ocniţa
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Şoldăneşti
Teleneşti
Ungheni
Cahul
Cahul
Cantemir
Leova
Taraclia
Comrat

Judecătoriile din localităţile
aflate în componenţa U.T.A.
Găgăuzia

Art. II. Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art.63), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (6) se exclude.
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2. La articolul 25 alineatul (1) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
„g1) constatării de către Consiliul Superior al Magistraturii a faptului că între veniturile
realizate de judecător şi membrii familiei sale pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea
dobîndită în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită ce nu poate fi justificată sau constatării de
către Consiliul Superior al Magistraturii a faptului încheierii directe sau prin persoane interpuse a
unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale
privind conflictul de interese;"
Art. III. - Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art. 64), cu modificările
ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1) după sintagma „ , şi din” se completează cu cifra „30”;
2. Articolul 14 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
"(11) În cadrul Colegiului penal se constituie un complet specializat permanent pentru
judecarea recursurilor ordinare declarate în cauzele examinate de judecătoria Anticorupţie".
Art. IV - Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 19
iulie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art. 65), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.
La articolul 4 alineatul (3):
litera f) va avea următorul cuprins:
"f) fără a prejudicia competenţa altor organe competente, dispune Inspecţiei judiciare să
efectueze controlul declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de interese
personale ale judecătorilor şi solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii
declaraţiilor despre venituri ale membrilor familiilor judecătorilor”;
se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
"f1) fără a prejudicia competenţa altor organe competente, constată dacă între veniturile
realizate de judecător şi membrii familiei sale pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea
dobîndită în aceeaşi perioadă există o diferenţă vădită ce nu poate fi justificată, precum şi constată
luarea sau participarea la luarea unei decizii sau constată încheierea directă sau prin persoane
interpuse a unui act juridic, dacă acestea sînt ilegale sau cu încălcarea dispoziţiilor legale privind
conflictul de interese;"
La articolul 71 alineatul (3), după prima propoziţie se completează cu propoziția :
"Informaţiile despre candidaţii propuşi spre a fi desemnaţi vor fi publicate pe pagina web
a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la data concursului."
Art. V. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie
2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251, art.699), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
"Articolul 37. Competenţa judecătoriei anticorupţie
Judecătoria anticorupţie judecă în primă instanţă cauzele privind infracţiunile prevăzute
de Partea specială a Codului penal la art. 1811 şi capitolele XV şi XVI."
2. La articolul 38 punctul 2) cuvîntul "militară" se substituie cu cuvîntul "anticorupţie".
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3. La articolul 42 alineatul (6) cuvîntul "militară" se substituie cu cuvîntul "anticorupţie".
4. Articolul 316 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
"(31) Şedinţele de judecată în primă instanţă şi în apel desfăşurate pe cauzele privind
infracţiunile prevăzute de Partea specială a Codului penal la art. 1811 şi capitolele XV şi XVI, cu
excepţia cazurilor prevăzute la art. 18, se transmit online pe pagina web oficială a Judecătoriei
Anticorupţie sau, după caz, a Curţii de Apel respective."
Art. VI. – La Anexa nr. 2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.3538, art.148), cu modificările ulterioare, denumirea compartimentului "Judecătoriile, inclusiv cea
militară", se substituie cu denumirea "Judecătoriile".
Art. VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor,
ce se referă crearea Judecătoriei Anticorupţie, precum și prevederilor Art. I, pct. 4 privind
modificarea Anexei nr. 3 la Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească,
care se pun în aplicare la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele penale care ţineau de
competenţa Judecătoriei Militare se vor depune în condițiile legii la instanţele judecătoreşti
competente.
(3) Cauzele penale depuse sau cele transmise Judecătoriei Militare pentru examinare în
fond pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, se transmit, în termen de 10 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, instanţelor judecătoreşti competente dacă Judecătoria Militară nu a
început dezbaterile judiciare.
(4) Cauzele penale în care Judecătoria Militară a început dezbaterile judiciare continuă să
fie examinate şi soluţionate de către acestea în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi. După expirarea termenului de 6 luni, în maximum 10 zile, toate dosarele care nu au
fost transmise în arhivă, se transmit instanțelor judecătorești competente.
(5) După expirarea a 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Judecătoria Militară
îşi încetează activitatea.
(6) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Judecătoriei Militare la data încetării
activităţii acesteia, precum şi cele examinate de către acestea în perioada de tranziţie vor fi
transmise spre păstrare arhivei Judecătoriei Anticorupţie.
(7) Sediul şi bunurile materiale ale Curții de Apel Chișinău și ale Curţii de Apel de
Circumscripţie Chișinău vor fi asigurate din contul Curţii de Apel Chişinău care funcționează la
data intrării în vigoare a prezentei legi. Sediul şi bunurile materiale ale Judecătoriei Anticorupţie
vor fi asigurate din contul Judecătoriei Militare.
(8) Cauzele penale, civile şi contravenţionale care nu vor fi de competenţa teritorială a
Curţii de Apel Chişinău după data de 1 ianuarie 2016, vor fi transmise spre examinare Curţii de
Apel de Circumscripţie Chişinău pînă la 15 ianuarie 2016.
(9) Consiliul Superior al Magistraturii:
a) va decide cu privire la cariera judecătorilor Judecătoriei Militare în conformitate cu
prevederile art. 20 alin. (5) din Legea cu privire la statutul judecătorului;
b) va propune Institutului Naţional al Justiţiei să includă în planurile de învăţămînt pentru
cursurile de formare continuă a judecătorilor subiectele necesare pentru specializarea judecătorilor
în examinarea infracţiunilor examinate de Judecătoria Militară;
c) va întreprinde măsurile organizatorice necesare numirii în funcţie a judecătorilor
Judecătoriei Anticorupţie în termenul stabilit de prezenta lege;
d) va asigura funcţionarea Curţii de Apel de Circumscripţie Chişinău prin optimizarea
posturilor de judecători, funcţionari publici şi altui personal al Curţii de Apel Chişinău, în
conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind organizarea judecătorească, art. 20 alin. (5)
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din Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public şi Codului muncii;
(10) Funcţionarea Secretariatului Judecătoriei Anticorupţie se va asigura prin optimizarea
posturilor de funcţionari publici şi altui personal al Judecătoriei Militare, în conformitate cu Legea
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Codului muncii.
(11) Guvernul va aloca Consiliului Superior al Magistraturii mijloacele financiare
necesare pentru procurarea şi funcţionarea detectorului comportamentului simulat.
(12) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în
concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
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