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Proiect
LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 16 alineatul (3) 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, cuvintele
„şi ai curţilor de apel” se substituie cu cuvintele „ , ai curților de apel și ai Curții
Supreme de Justiție”.
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 după cum urmează:
1. Articolul 11:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Judecătorii judecătoriilor, curţilor de apel și Curții supreme de Justiție se
numesc în funcţie, din numărul candidaţilor selectaţi prin concurs, de către
Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii. Judecătorii sînt numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de
vîrstă de 65 de ani.”;
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (3) cuvintele „pe 5 ani sau pînă la atingerea plafonului de vîrstă ”
se exclud;
la alineatul (4) cuvintele „sau de reconfirmare în funcţie” se exclud;
la alineatul (5) cuvintele „pe 5 ani sau pînă la atingerea plafonului de vîrstă”.
2. Articolul 13 alineatul (3) litera a) se abrogă;
3. Articolul 19 alineatul (3) va avea următorul cuprins: „Judecătorul
beneficiază doar de imunitate funcţională. Judecătorul nu poate fi tras la
răspundere pentru opinia sa exprimată în înfăptuirea justiţiei şi pentru hotărîrea
pronunţată dacă nu va fi stabilită, prin sentinţă definitivă, vinovăţia lui de abuz
criminal.”
4. Articolul 20:
la alineatul (4) cuvintele „sau, după caz, de Parlament”;
la alineatul (6) cuvintele „sau a hotărîrii respective a Parlamentului” se
exclud.
5. Articolul 24 alineatul (11) litera c) se abrogă.
6. Articolul 25:
la alineatul (1) litera k) va avea următorul cuprins: „atingerii de către acesta a
plafonului de vîrstă”;
la alineatul (2) cuvintele „sau, după caz, Parlamentului” se exclud.
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7. La articolul 34 alineatul (1) cuvintele „sau, după caz, de Parlament” se
exclud.
Art. III. – Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii (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 3:
alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
„(2) În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători,
reprezentanți ai societății civile cu experiență în domeniul dreptului și Ministrul
Justiției care este membru de drept.
(3) Patru membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul
reprezentanților societății civile cu experiență în domeniul dreptului, selectaţi în
mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a
Parlamentului în urma unui concurs public, se numesc de către Parlament cu votul
majorităţii deputaţilor aleşi.”;
la alineatul (4) cuvîntul „șase” se substituie cu cuvîntul „șapte”.
2. Articolul 4:
la alineatul (1) litera a) cuvintele „sau, respectiv, Parlamentului ” se exclud;
la alineatul (3) litera c) cuvintele „sau, după caz, Parlamentului ” se exclud.
3. Articolul 7:
titlul va avea următorul cuprins:
„Articolul 7. Organele specializate ale
Consiliului Superior al Magistraturii”;
alineatul (1) după cuvîntul funcționează se completează cu cuvintele
„următoarele organe specializate”.
4. La articolul 71 alineatul (6) litera d) cuvintele „sau de către Parlament” se
exclud.
5. Articolul 9:
la alineatul (1) cuvintele „este de 4 ani” se substituie cu cuvintele ”este de 6
ani, fără posibilitatea de a deține două mandate consecutiv”;
la alineatul (2) cuvintele „ nu cad membrii care fac ” se substituie cu cuvintele
„nu cade membrul care face”.
6. La articolul 11 alineatul (2) cuvintele „profesorilor titulari” se substituie
cu cuvintele „reprezentanților societății civile cu experiență în domeniul
dreptului”.
7. La articolul 13 alineatul (2) cuvintele „profesorilor de drept titulari”
sesubstituie cu cuvintele „reprezentanților societății civile cu experiență în
domeniul dreptului”.
8. Articolul 19:
la alineatul (1) cuvintele „sau, după caz, Parlamentului” se exclud;
la alineatul (4) cuvintele „ sau, după caz, Parlamentul” se exclud.
9. Articolul 20:
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la alineatul (4) cuvintele „sau, după caz, Parlamentului” se exclud;
la alineatul (7) cuvintele „ sau, după caz, Parlamentului” se exclud.
10. La articolul 27 alineatul (2) cuvintele „profesorilor de drept titulari” se
substituie cu cuvintele „reprezentanților societății civile cu experiență în domeniul
dreptului”.
Art. IV. – Articolul 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire
la Curtea Supremă de Justiție (republicată în în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 65), cu modificările ulterioare, va avea următorul
cuprins:
„ Articolul 9. Numirea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie
(1) Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi în funcţie de
Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării.
(2) În cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a
candidatului la funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie cu funcţia
respectivă, de încălcare a legislaţiei de către acesta sau de încălcare a procedurilor
legale de selectare şi promovare a lui, Consiliul Superior al Magistraturii, în
interiorul termenului indicat la alin. (1), este informat de către Preşedintele
Președintele Republicii Moldova. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită
o examinare suplimentară, Consiliul Superior al Magistraturii este anunţat despre
prelungirea acestui termen cu 15 zile.
(3) Președintele Republicii Moldova examinează propunerea repetată a
Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile.”
Art. V. – (1) Judecătorii care au fost numiți în funcție pentru perioada inițială
de 5 ani, se consideră numiți în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii în exercițiu la data intrării
în vigoare a prezentei legi își exercită mandatul pentru care au fost numiți sau aleși,
cu excepția mandatului Președintelui Curții Supreme de Justiție și al Procurorului
General, care vor expira peste 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) În termen de trei luni de la intrarea în vigoare prezentei legi:
a) Adunarea generală a judecătorilor va asigura selectarea unui judecător în
calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
b) Parlamentul va asigura selectarea și numirea unui reprezentant al societății
civile în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
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