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Proiect 

 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 514 din 6 iulie 1995  

privind organizarea judecătorească 
 

 

Parlamentul adoptă prezentă lege organică. 

 

Art. I. – La Anexa nr. 3 din 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, compartimentul „Chișinău” va 

avea următorul cuprins: 

 

Curtea de Apel Judecătoriile din circumscripția 

curții de apel 

Localități de reședință 

Chișinău Chișinău Chișinău 

Judecătoria Militară Chișinău 

Judecătoria Comercială de 

Circumscripție 

Chișinău 

 

de Circumscripție 

Chișinău 

Orhei Orhei 

Strășeni Strășeni 

Criuleni Criuleni 

Hîncești Hîncești 

Anenii Noi Anenii Noi 

Căușeni Căușeni 

 

Art. II.  – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.  

(2) 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.   

(3) Cauzele civile, penale şi contravenţionale depuse la Curtea de Apel 

Chişinău pînă la data de 1 ianuarie 2017 vor fi examinate de către aceasta.  

(4) Cauzele civile, penale şi contravenţionale depuse la Curtea de Apel 

Chişinău începînd cu data de 1 ianuarie 2017, care nu vor fi de competenţa teritorială 

a acesteia, vor fi transmise spre examinare Curţii de Apel de Circumscripţie 

Chişinău pînă la 15 ianuarie 2017. 

(4) Consiliul Superior al Magistraturii va asigura funcţionarea Curţii de Apel de 

Circumscripţie Chişinău prin: 

a) 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) din Legea cu privire la statutul 
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judecătorului, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi 

Codului muncii; 

b) organizarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și 

vicepreședinte a Curții de Apel de Circumscripție Chișinău; 

c) restructurarea bugetului Curții de Apel Chișinău în vederea formării 

bugetului Curții de Apel de Circumscripție Chișinău și prezentarea propunerilor 

corespunzătoare Ministerului Finanțelor pentrua fi incluse în proiectul Legii 

bugetului de stat pentru anul 2017; 

d) coordonarea procesului de asigurare materială a Curții de Apel de 

Circumscripție Chișinău. 

 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           

 

 


