Proiect
Lege
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta 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 și completează după cum
urmează:
1. La articolul 61 la alineatul (1) în prima propoziție și a doua propoziție
cuvintele „programului electronic de gestionare a dosarelor” se substituie cu
sintagma „Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor”.
2. Se completează cu articolul 62 cu următorul cuprins:
„ Articolul 62. Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor
(1) Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor este unic pentru toate
instanțele de judecată, fiind parte componentă a Sistemului informațional judiciar.
Utilizarea acestuia este obligatorie pentru toate instanțele de judecată.
(2) Gestiunea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și asigurarea
controlului asupra funcționalității acestuia se efectuează de către Agenția de
administrare a instanțelor judecătorești.”
3. La articolul 161 alin. (1) lit. k) și articolul 54 cuvintele „Departamentului
de administrare judecătorească” se substituie cu cuvintele „Agenției de
administrare a instanțelor judecătorești”.

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 și completează după cum
urmează:
1. La articolul 6 :
alineatul (1) lit. b) va avea următorul cuprins:
„b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare
de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului
echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și
echivalarea actelor de studii și calificărilor; ” ;
la alineatul (2) după cuvintele „ profesor de drept titular în instituţiile de
învăţămînt superior acreditate” se completează cu cuvintele „ formator al
Institutului Național al Justiției pentru sistemul judecătoresc și al procuraturii”.
2. La articolul 9 :
alineatul (3) va avea următorul cuprins :
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„(3) Consiliul Superior al Magistraturii periodic anunță informația cu privire
la funcțiile vacante sau care pot deveni vacate în următoarele 3 luni. Toate
funcțiile anunțate se scot la următorul concurs.” ;
se completează cu aliniatul (9) cu următorul cuprins :
„(9) Candidații selectează funcțiile scoase la concurs în ordinea
descrescătoare a mediei obținute. În caz de egalitate a mediilor, primul va selecta
funcția candidatul care a obținut rezultate mai mari la examenul susţinut în faţa
Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei din. Rezultatele
concursului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al
Magistraturii în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.”
3. Articolul 19 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Hotărîrile prin care Consiliul Superior al Magistraturii își expune
acordul sau dezacordul pentru pornirea urmăririi penale în condițiile alin. (4)
trebuie motivate și se publică pe pagina web a acestuia, cu anonimizarea datelor în
privința identității judecătorului.”.
4. Articolul 24 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) În perioada suspendării în temeiul alin. (1) lit. a) judecătorul nu poate fi
eliberat din funcție în baza cererii de demisie sau nu poate fi transferat într-o altă
instanță.”;
5. Articolul 25 alineatul (2) se completează cu propoziția „Dacă de la
emiterea hotărîrii de eliberare din funcţie a judecătorului și înaintarea propunerii
Președintelui Republicii Moldova, după caz, Parlamentului, pînă la emiterea
decretului Președintelui Republicii Moldova, după caz, hotărîrii Parlamentului în
acest sens, temeiurile de eliberare din funcție a judecătorului s-au schimbat,
Consiliul Superior al Magistraturii este obligat să modifice hotărîrea respectivă.”
6. La articolul 26 alineatul (7) se completează cu propoziția: „În cazul sistării
demisiei judecătorului, Președintele Republicii Moldova modifică decretul
prezidențial privind eliberarea din funcție a judecătorului în temeiul hotărîrii
Consiliului Superior al Magistraturii.”.
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 și completează
după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (3) propoziția „Membrii Consiliului Superior al
Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari nu pot fi aleși pentru 2 mandate
consecutive.”, se exclude.
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2. Articolul 4 alineatul (4) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
„d1) colaborează cu societatea civilă și mass-media pentru informarea
publicului despre activitatea Consiliului și a instanțelor judecătorești;”
3. La articolul 71:
alineatul (2) a doua propoziție va avea următorul cuprins „Inspectoruljudecător poate fi numit pentru cel mult un singur mandat. ”.
alineatul (3) prima propoziție se completează cu cuvintele „ și care nu a
exercitat funcția de judecător pe parcursul ultimilor 5 ani și nu are la momentul
depunerii setului de acte rude pînă la gradul II în această funcție.”.
4. La articolul 81 alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Hotărîrile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii și de organele
sale, ale membrilor Consiliului, inclusiv cele adoptate în cadrul ședințelor închise,
opiniile separate ale membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale
Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii prin care acesta își expune acordul
sau dezacordul pentru pornirea urmăririi penale în condițiile art. 19 alin. (4) din
Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului se publică pe
pagina web a acestuia, cu anonimizarea datelor în privința identității
judecătorului.”.
5. La articolul 9 alineatul (1) se completează cu propoziția „Membrii
Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi aleşi pentru 2 mandate consecutive.”
6. La articolul 19:
alineatul (2) se completează cu următoarea propoziție: „Consiliului Superior
al Magistraturii poate refuza înaintarea propunerii de numire a candidatului în
funcție, dacă constată existența temeiurilor de incompatibilitate a candidatului cu
funcția de judecător, președinte sau vicepreședinte al instanței judecătorești.”
7. Articolul 20 se completează cu alineatul (32) cu următorul cuprins:
„(32) Promovarea într-o instanţă superioară, transferarea la o instanţă de
acelaşi nivel, numirea în funcţie de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă a
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și a supleanților acestora, selectați
din rîndul judecătorilor se interzice în perioada detașării acestora în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii pe parcursul exercitării mandatului.”.
8. La articolul 24 la alineatul (3) după cuvîntul „Hotărîrea” se completează
cu cuvîntul „motivată”.
Art. IV. – Articolul 15 alineatul (2) litera b) din Legea nr. 152-XVI din 8
iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (Republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789), va avea următorul cuprins:
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„b) copia diplomei de studii superioare de master în drept sau echivalentul
acesteia;”
Art. V. Articolul 5 al Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția,
evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 636), se modifică după cum urmează:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) La selecția candidaților, care urmează a fi numiți pentru prima dată în
funcția de judecător, media de concurs se calculează după cum urmează: 50% se
constituie din nota obținută la examenul susținut în fața Comisiei de absolvire a
Institutului Național al Justiției și nu mai mult de 50% din media acordată de
Colegiul pentru selecție.”
la alineatul (3) cuvintele „colegiul pentru selecție va ține cont, în mod
obligatoriu, de hotărîrile colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor” se
substituie cu cuvintele „ nu mai puțin de 50% constituie rezultatul evaluării
activității și nu mai mult de 50% din media acordată de Colegiul pentru selecție”
Art. VI. - Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea
disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.
238–246, art. 557) cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 3 prima propoziție se completează cu cuvintele „ , indiferent
dacă hotărîrea emisă de către judecătorul, subiect al unei cauze disciplinare a fost
sau nu anulată.”
2. La articolul 4 alineatul (1):
la litera a) după cuvîntul „nerespectarea” se completează cu cuvintele
„intenționată sau din neglijență gravă a”;
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) adoptarea unei hotărîri judecătorești prin care intenționat sau din
neglijență gravă au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituția Republicii Moldova, și de
pactele și tratatele internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului la
care Republica Moldova este parte;”;
la litera d) cuvintele „a altui” se substituie cu cuvintele „de către alt”;
la litera j) cuvintele „imputabilă judecătorului,” se substituie cu cuvintele
„și/sau necorespunzătoare, fără o justificare rezonabilă”;
litera m) se exclude;
la litera p) cuvîntul „manifestări” se substituie cu cuvîntul „fapte”.
la litera o) cuvintele „de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea
funcţiei de judecător” se exclud.
la alineatul (2) cuvintele „din motive imputabile acestora” se substituie cu
cuvintele „fără o justificare rezonabilă”;
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3. Articolul 6:
la alineatul (2) după cuvintele „la alin. (1)” se completează cu cuvintele „, lit.
a), b), c)”;
la alineatul (6) după cuvintele „abateri disciplinare” se completează cu
cuvintele „grave sau repetate”;
la alineatul (7) după cuvintele „abaterile disciplinare” se completează cu
cuvintele „grave sau repetate,”.
4. La articolul 8 alineatul (1) după cuvîntul „judecătorilor” se completează cu
cuvintele „în funcție și judecătorilor demisionați, pentru faptele comise în timpul
exercitării mandatului de judecător”.
5. Articolul l0:
la alineatul (1) prima propoziție va avea următorul cuprins: „Membrii
colegiului disciplinar din rîndul judecătorilor se aleg prin vot secret de Adunarea
Generală a Judecătorilor după cum urmează: 1 judecător din cadrul Curţii
Supreme de Justiţie, 2 judecători din cadrul curţilor de apel şi 2 judecători din
cadrul judecătoriilor.”
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Consiliul Superior al Magistraturii va convoca Adunarea Generală a
Judecătorilor cu trei luni pînă la expirarea mandatului membrilor Colegiului
Disciplinar. În cazul în care nu va fi ales numărul necesar de membri ai colegiului
disciplinar, Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă repetat cu cel puțin o
lună pînă la expirarea mandatului membrilor colegiului disciplinar. Dacă și după
aceasta nu vor fi aleși toți membrii Colegiului disciplinar din rîndurile
judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii va fi competent să asigure
desemnarea numărului necesar de membri din rîndul judecătorilor, cu cel puțin 10
zile pînă la data expirării mandatului membrilor colegiului disciplinar.”
la alineatul (2) după cuvintele „la alin. (1)” se completează cu cuvintele „și
procedurii stabilite pentru alegerea membrilor de bază ai colegiului”;
se completează cu alin. (4) cu următorul cuprins:
„(4) Ministrul Justiției este în drept să refuze propunerea comisiei de
selectare a candidaților numai în cazul în care nu a fost respectată procedura sau
dacă candidații selectați nu corespund criteriilor stabilite prin lege. În acest caz,
comisia va organiza un concurs repetat pentru selectarea membrului respectiv.”
6. Articolul 11:
la alineatul (1) litera e) cuvintele „la propunerea motivată a colegiului
disciplinar, adoptată cu votul a cel puţin 2/3 din membrii acestuia,” se exclud;
la alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Mandatul de membru al colegiului disciplinar poate fi revocat prin
decizie motivată a Colegiului disciplinar adoptată cu votul a 2/3 din numărul total
al membrilor.”;
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la alineatul (3) după cuvintele „de membrul supleant” se completează cu
cuvintele „conform ordinii stabilite în regulamentul de activitate al colegiului
disciplinar.”
7. La articolul 12 alineatul (4):
după cuvintele „3 membri ai colegiului disciplinar,” se completează cu
cuvintele „cu votul a 2/3 din numărul membrilor aleși”;
cuvintele „a cel puţin trei luni.” se substituie cu cuvintele „unei luni.”
8. La articolul 13 alineatul (3) cuvintele „avînd însă un volum de lucru redus,
în funcţie de sarcinile de activitate din cadrul colegiului disciplinar” se substituie
cu cuvintele „volumul de lucru al acestora fiind redus, în funcţie de sarcinile de
activitate din cadrul colegiului disciplinar, conform mecanismului stabilit de
Consiliul Superior al Magistraturii”.
9. La articolul 14 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Dacă urmare a declarării abținerii sau admiterii cererii de recuzare a
membrului colegiului disciplinar, ședința colegiului disciplinar nu este
deliberativă, aceasta se substituie cu un membru supleant”
10. Articolul 19:
La alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) persoana, drepturile căreia au fost încălcate drept urmare a faptei comise
de judecător sau o altă persoană care poate invoca un interes legitim;”;
alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „în condițiile prezentei legi,
dacă Colegiul consideră că există un interes public.”.
11. La articolul 23 alineatul (2):
litera b) se completează în final cu cuvintele „cu excepția cazurilor în care
sesizarea a fost respinsă”;
la litera c) după cuvintele „abateri disciplinare,” se completează cu cuvintele
„opinia scrisă a judecătorului la care se face referire în sesizare”.
12. La articolul 26 alineatul (2) după cuvintele „autorul sesizării,” se
completează cu cuvintele „faptele imputate judecătorului și încadrarea juridică a
acestora, informația prezentată de judecătorul la care se face referire în sesizare,”.
13. La articolul 28 alineatul (7) după cuvintele „care a depus sesizarea” se
completează cu cuvintele „și judecătorului vizat”.
14. La articolul 31 alineatul (5) după cuvintele „colegiului disciplinar” se
completează cu cuvintele „precum și judecătorul la care se face referire în
sesizare”.
15. La articolul 35 alineatul (4), în propoziția a doua, după cuvîntul
„Hotărîrile” se completează cu cuvintele „irevocabile ale”.
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16. Articolul 36 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Colegiul disciplinar poate aplica sancțiuni disciplinare judecătorilor,
foștilor judecători, președinților, vicepreședinților instanțelor de judecată doar în
cazul în care constată că fapta imputată a fost săvîrșită cu intenție sau din
neglijență gravă.”
17. Articolul 39:
la alineatul (1) după cuvintele „La expirarea acestui termen, hotărîrile” se
completează cu cuvintele „necontestate ale”;
se completează cu alineatul (11) și (21) cu următorul cuprins:
„(11) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii repartizează, în mod
aleatoriu dosarele disciplinare contestate între membrii consiliului, cu excepția
membrilor din oficiu, care vor fi desemnați raportori.”;
(21) se completează în final cu propoziția „Dacă sesizarea a fost depusă de
către unul din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, atunci acesta nu va
participa la examinarea contestației.”.
Art. VII. - Restricțiile cu privire la numirea în funcție de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii și inspector-judecător se aplică inclusiv
persoanelor care au exercitat și/sau exercită la moment împuternicirile mandatelor
respective.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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