
Proiect 

Lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. Articolul 19 din 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: 

la alineatul (4): 

după cuvintele ”Procurorul General” se completează cu cuvintele ”sau prim-adjunctul, iar în 

lipsa acestuia de către un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul General,” 

cuvintele și cifrele ”art. 324 şi art. 326” se substituie cu cuvintele și cifrele ”art. 243, 324, 326 și 

330
2
”; 

după cuvintele ”al Republicii Moldova” se completează cu cuvintele ”, precum și în cazul 

infracțiunilor flagrante”; 

la alineatul (5), textul ”și în cazul infracțiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 ale Codului 

penal al Republicii Moldova” se exclude; 

 

se completează cu alineatele 5
1
- 5

3
 cu următorul cuprins: 

„(5
1
) Prin derogare de la alin. (5), după începerea procesului penal și pînă la începerea urmăririi 

penale, în cazul infracţiunilor specificate la art. 243, 324, 326 și 330
2
 din Codul penal al Republicii 

Moldova,  judecătorul poate fi reţinut, supus aducerii silite,  percheziţionat, în condiţiile  Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova, fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, doar cu 

autorizația Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia, a unui adjunct desemnat 

în temeiul ordinului emis de Procurorul General.   

(5
2
) Prin derogare de la prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova, în partea ce 

vizează examinarea cauzelor contravenţionale de către agentul constatator, în cazul în care 

judecătorul refuză să  semneze procesul-verbal cu privire la contravenţie sau dacă acesta solicită 

expres, prin menţiune în procesul-verbal cu privire la contravenţie, examinarea cauzei de către 

instanţa de judecată, dosarul contravențional, se transmit pentru examinare şi soluţionare a cauzei 

instanţei de judecată de la locul unde a fost săvîrșită fapta.  

(5
3
) Judecătorul reținut, în cazul în care este bănuit că a săvîrșit  o contravenție, urmează a fi 

eliberat imediat după identificare şi întocmirea procesului-verbal de către agentul constatator, cu 

informarea Consiliului Superior al Magistraturii despre faptul reținerii.”. 

 



Articolul II. Articolul 23 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 186–188, 

art. 752), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„Articolul 23. Asigurarea inviolabilităţii judecătorului 

(1) Propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia, a adjunctului 

desemnat prin ordinul emis de Procurorul General, de pornire a urmăririi penale, reţinere, aducere 

silită, arestare sau percheziţie a judecătorului, se examinează de către Consiliul Superior al 

Magistraturii imediat, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare.  

(2) Consiliul Superior al Magistraturii examinează propunerea Procurorului General sau a prim-

adjunctului, iar în lipsa acestuia, a adjunctului desemnat prin ordinul emis de Procurorul General, 

doar sub aspectul respectării condiţiilor sau a circumstanţelor prevăzute de Codul de procedură 

penală pentru dispunerea pornirii urmăririi penale, reţinerii, aducerii silite, arestării sau  percheziţiei 

judecătorului, fără a da apreciere calității și veridicității materialelor prezentate.  

(3) Procurorul General nu participă la deliberare. ” 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


