NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului, finalitățile urmărite,
principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.
Urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 la art. 25 din
Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
hotărârile Consiliului pot fi contestate, la Curtea Supremă de Justiţie, de orice
persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se
referă la procedura de emitere/adoptare. Contestaţiile se examinează de un complet
format din 9 judecători.
În conformitate cu art. 40 din Legea nr. 78 din 25 iulie 2014 cu privire la
răspunderea disciplinară a judecătorilor, în vigoare de la 01.01.2015, hotărârile
Consiliului Superior al Magistraturi adoptate asupra hotărârilor Colegiului
disciplinar, pot fi contestate de către persoanele care au depus sesizarea, inspecţia
judiciară sau judecătorul vizat în hotărâre în termen de 20 de zile de la data
recepţionării hotărârii motivate la Curtea Supremă de Justiţie. Cererile de contestare
sânt examinate de un complet format din 5 judecători. Cererile privind contestarea
deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii adoptate în condiţiile art.39 se
examinează în mod prioritar. Termenul de examinare nu poate depăşi 30 de zile.
Astfel, cadrul normativ actual deosebeşte, prin modul de contestare, hotărârile
Consiliului Superior al Magistraturii adoptate asupra hotărârilor Colegiului
disciplinar, de restul hotărârilor organului de autoadministrare judecătorească.
Deosebirea după modul de contestare se evidenţiază prin:
- subiecţii care au dreptul la contestare;
- termenul depunerii contestării;
- colegiile Curţii Supreme de Justiţie care examinează contestarea.
Proiectul prevede ca toate hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii să poată
fi contestate la Curtea Supremă de justiţie în termen de 15 zile, urmînd a fi examinat
de un complet de 5 judecători, unicul criteriu de delimitare a acestora rămânând
subiecţii cu drept de contestare.
Considerăm că diferenţele cu privire la termenul de contestare şi colegiile Curţii
Supreme de Justiţie competente să examineze contestaţiile urmează a fi excluse,
deoarece nu au o explicaţie plauzibilă.
Astfel, prevederile actuale cu privire la contestarea majorităţii hotărârilor
Consiliului Superior al Magistraturii întru-un complet din 9 judecători ai Curţii
Supreme de Justiţie, nu numai că nu au o întemeiere bazată pe practica judiciară
internaţională sau cadrul normativ internaţional, dar, datorită faptului că necesită
antrenarea unui număr mari de judecători la examinarea contestaţiilor, mai şi
perturbă activitatea instanţei judecătoreşti supreme.
În acelaşi timp, proiectul stabilește că termenul de contestare a hotărârilor
Consiliului Superior al Magistraturii adoptate asupra hotărârilor Colegiului
disciplinar începe a curge din ziua recepţionării hotărârii motivate, iar termenul de
examinare să nu depăşească 30 zile. Diferenţa procesuală menţionată este inclusă
în proiect pentru a garanta respectarea principiilor procedurii judiciare menţionate
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în art. 2 din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi pentru a
exclude orice abuzuri sau efecte neconforme legii pentru cariera judecătorilor,
urmare a tergiversării examinării contestaţiilor.
Astfel, proiectul are drept scop racordarea unor prevederi din Legea cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii, adoptate în anul 2012, la sensul şi spiritul Legii
cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 78 din 25 iulie 2014, în
vigoare de la 01.01.2015.
3. Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea proiect de lege nu va necesita cheltuieli financiare din partea
statului.
4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în
vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte normative.
5.Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina
web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”,
compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).
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