
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Legii  pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative  a fost elaborat de 

către Ministerul Justiţiei, avînd drept scop executarea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 22 din 5 

septembrie 2013 privind controlul constituționalității unor prevederi privind imunitatea 

judecătorului și remedierea  carenţelor legislative referitoare la funcţionarea normelor privind 

imunitatea judecătorilor.  

Temei pentru iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege menţionat a servit 

Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 22 din 5 septembrie 2013 prin care a fost declarată 

neconstituțională sintagma „și în cazul infracțiunilor specificate la art. 324 și art. 326 ale 

Codului Penal al Republicii Moldova” din art. 19, alin.(5), al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului, în redacția Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, precum și art. II, pct. 13, alin. (3) din Legea nr. 

153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care s-a abrogat 

alin. (6) al art. 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului. 

 

2.Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

I. Modificări la Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului  

La 5 iulie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 153 pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative. Potrivit art. II pct. 13 din legea  menţionată, alineatul (5) al 

articolului 19 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului a fost 

expus în redacţie nouă, după cum urmează: judecătorul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, 

arestat, percheziţionat fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii nu este necesar în caz de infracţiune flagrantă şi în cazul infracţiunilor 

specificate la art. 324 şi art. 326 ale Codului penal al Republicii Moldova. 

Conform constatării Curții Constituționale, „atît prevederile articolului 19 alin. (5) din Legea 

cu privire la statutul judecătorului, cît şi normele procesual-penale ce urmează a fi aplicate la 

reţinerea, percheziţia, aducerea silită a judecătorului nu prevăd expres care subiecţi procesuali 

pot efectua acţiunile respective pînă la pornirea urmăririi penale. De asemenea, norma supusă 

analizei nu reglementează modul în care Procurorul General conduce sau efectuează controlul 

asupra efectuării acţiunilor date.”. Prin urmare, lacunele identificate de Curte au motivat-o să 

constate neconstituţionalitatea normei indicate.  

Totodată, în opinia Curții „încuviințarea Consiliului Superior al Magistraturii sau controlul 

de către Procurorul General a acțiunilor procesuale efectuate de organele de urmărire penală în 

cazul reținerii, supunerii aducerii silite, arestării, percheziționării judecătorului constituie o 

anumită garanție care diminuează riscul abuzurilor, acțiunilor arbitrare, precum și acuzațiilor 

false împotriva judecătorului de către persoane interesate”. 

 

A. Curtea Constituțională a menționat incertitudinea vizavi de cercul de subiecţi competenţi 

să aplice măsurile procesuale indicate în art. 19 alin. (5) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 

1995. În acest context, reiterăm că, conform art. 279 alin. (1) din Codul de procedură penală, 

„acţiunile de urmărire penală pentru efectuarea cărora este necesară autorizarea judecătorului de 

instrucţie, precum şi măsurile procesuale de constrîngere sînt pasibile de realizare doar după 

pornirea urmăririi penale, dacă legea nu prevede altfel”.  

 



B. Suplimentar celor relevate supra, Curtea Supremă de Justiţie menţionează exhaustiv în 

Recomandarea nr. 38 din 23 aprilie 2013„Cu privire la acţiunile procesuale care pot fi efectuate 

din momentul sesizării sau autosesizării organului competent pînă la declanşarea urmăririi 

penale”care sunt acţiunile procesuale ce pot fi efectuate pînă la pornirea urmăririi penale, în lista 

acestora neregăsindu-se nici una din măsurile procesuale indicate în art. 19 alin. (5) din Legea nr. 

544-XIII din 20 iulie 1995. Mai mult ca atît, în temeiul art. 94 alin. (1) pct. 8) din Codul de 

procedură penală, efectuarea altor acţiuni procesuale, cu excepţia celor indicate în recomandarea 

CSJ, pînă la începerea urmăririi penale nu se admite sub riscul excluderii probelor (datelor), fapt 

indicat, de asemenea în recomandarea numită. 

Totuși, în contextul pct. 99 din Hotărîrea Curții Constituționale, conform căruia ”În aspect 

procedural nu există o diferențiere de principiu între pornirea urmăririi penale și pornirea 

procesului penal, în ambele cazuri fiind prezentă o acuzație în materie penală. După pornirea 

procesului penal și pînă la pornirea urmăririi penale pot fi efectuate reținerea, percheziția, 

aducerea silită.”, precum  și pentru a asigura o anumită garanţie pentru diminuarea riscului 

abuzurilor, acţiunilor arbitrare şi acuzaţiilor false împotriva judecătorului de către persoane 

interesate, dar şi, reieşind din particularităţile investigării cauzelor de corupţie, care solicită 

operativitate şi confidenţialitate în efectuarea acţiunilor procesuale, nedepăşind limitele pct. 107 

din Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 22 din 5 septembrie 2013, proiectul propune ca, aplicarea 

reţinerii, aducerii silite sau percheziţiei, pînă la începerea urmăririi penale, în cazul actelor de 

corupţie și unor infracțiuni concrete, să se facă sub controlul Procurorului General, sau a 

adjunctului desemnat de către acesta, iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, de către 

prim-adjunctul acestuia care urmează să se materializeze prin autorizația acestuia pentru 

dispunerea măsurilor menționate.  

Pentru a crea premise de combatere a fenomenului corupţiei în complexitatea sa, precum și 

pentru a asigura o luptă eficientă cu corupția, se consideră oportun de a enumera expres şi 

exhaustiv, infracţiunile în cazul cărora urmează să se aplice procedura respectivă. 

 Astfel, infracţiunile prevăzute la art. 324 coruperea activă și art. 326 traficul de influență 

sunt cele care vizează actele de corupţie conform art. 16 din Legea nr. 90 din 25 aprilie 2008 cu 

privire la prevenirea şi combaterea corupţiei. De asemenea, propunem completarea listei cu două 

articole noi din Codul penal – art. 243 spălarea banilor și art. 330
2
 îmbogățirea ilicită.  

Codul penal a fost completat cu infracțiunea de îmbogățire ilicită drept urmare a realizării 

acțiunilor din Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, care constituie 

unul din cele mai importante instrumente de prevenire și combatere a corupției.  

Cu referire la infracțiunea de spălare a banilor, menționăm că Convenția privind spălarea 

banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională 

din 8 decembrie 1990, în vigoare pentru Republica Moldova din 1 septembrie 2002, instituie 

obligația statelor de a adopta măsuri legislative și de altă natură, considerate necesare pentru a 

permite confiscarea instrumentelor și a veniturilor provenite din activitatea infracțională sau a 

bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri.  

Conform art. 28, alin. (4) din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, 

în absenţa Procurorului General sau în imposibilitatea de exercitare a funcţiilor sale, atribuţiile 

lui sînt exercitate de prim-adjunctul, iar în lipsa acestuia, de un adjunct, în temeiul unui ordin 

emis de Procurorul General. 

Astfel, în vederea eficientizării acțiunilor procesuale ce au loc în legătură cu săvîrșirea 

acestor infracțiuni, considerăm oportun ca acestea să poată fi dispuse doar cu autorizația 

Procurorului General sau a adjunctului desemnat de către acesta, iar în cazul imposibilității 

exercitării atribuțiilor, a prim-adjunctului acestuia.  

 

C. Un alt subiect care a fost abordat în hotărîrea Curţii Constituţionale este răspunderea 

contravenţională a judecătorilor. Astfel, Curtea, în pct. 117, menţionează despre un posibil 



pericol pentru independenţa judecătorului, în special în cazul examinării în instanţă a 

contestaţiilor asupra deciziilor de sancţionare emise de agentul constatator, or, în acest caz, 

agentul constatator devine parte în procesul judiciar.  

Totodată, remarcăm și pct.  71 din Recomandarea CM/REC (2010)12 a Comitetului 

Miniștrilor către statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența și 

responsabilitățile, conform căruia ”Atunci cînd nu exercită funcţii judiciare, judecătorii sunt 

responsabili civil, penal sau administrativ potrivit dreptului comun.” 

Astfel, ținînd cont atît de remarcile Curţii Constituționale, cît și de recomandările 

Comitetului Miniștrilor,  dorind să se menţină, pentru procesul contravenţional, ideea de proces 

simplificat în comparaţie cu procesul penal, reieşind din gravitatea net inferioară a faptelor 

contravenţionale şi a caracterului mult mai uşor al consecinţelor juridice ale răspunderii 

contravenţionale, decît cele ale răspunderii penale, precum și pentru a evita creşterea sarcinii 

instanţelor judecătoreşti, proiectul vine cu unele excepţii pentru procedura contravenţională 

împotriva judecătorilor (alin. (7) şi (8) propuse pentru completarea art. 19 din nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995).  

Astfel, prin derogare de la prevederile Codului contravenţional care se referă la examinarea 

cauzelor contravenționale de către agentul constatator, se propune ca,  în toate cazurile în care 

judecătorul refuză să  semneze procesu-verbal cu privire la contravenţie sau dacă acesta va 

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

către instanţa de judecată, dosarul contravențional să fie transmis pentru examinare şi soluţionare 

a cauzei instanţei de judecată de la locul săvîrșirii faptei. În consecinţă, în cazul în care 

examinarea cauzei va fi de competenţa agentului constatator, iar judecătorul nu va avea obiecţii 

sau nu va solicita examinarea cauzei sale de către instanţa de judecată, soluţionarea cauzei va 

rămîne în competenţa agentului constatator corespunzător.  

Avînd în vedere că norma propusă acordă dreptul necondiționat judecătorului de a alege 

subiectul care să examineze cauza cu privire la fapta sa, se consideră că aceasta va asigura 

evitarea eventualelor abuzuri sau diminuări ale independenţei judecătorului. 

Totodată, în virtutea celor expuse la pct. 118 din hotărîrea vizată a Curţii Constituţionale, 

pentru a evita reţinerea abuzivă a judecătorului, fapt ce ar putea constitui pericol pentru 

autoritatea şi reputaţia acestuia, proiectul reglementează că, 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. Dar, pentru a exclude impunitatea este 

necesar să se prevadă faptul că eliberarea să fie condiționată de întocmirea procesului-verbal. 

 

II. Modificări la Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

A. În contextul modificărilor operate la Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, s-a conturat 

necesitatea operării unor modificări şi la Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, care sunt expuse mai jos. 

Unul din obiectivele modificărilor operate în Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 este 

uniformizarea textului normei de la art. 23 alin. (1) din legea în cauză cu cel al normei de la 

art. 19 alin. (5) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, în partea ce se referă la acţiunile 

procesuale pentru care Consiliul Superior al Magistraturii urmează să-şi dea acordul, or, 

actualmente, normele în cauză indică acţiuni procesuale diferite.  

 

B. Un alt subiect modificat este procedura de acordare a acordului de către Consiliul 

Superior al Magistraturii la propunerea Procurorului General. 

Pentru a asigura desfăşurarea eficientă a procesului penal și respectarea principiului 



operativităţii la investigarea infracţiunilor, în special în partea ce se referă la etapa urmării 

penale, se consideră oportun, de a preciza că Consiliul Superior al Magistraturii  se va expune 

imediat, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare, asupra propunerii Procurorului General sau a 

adjunctului desemnat de către acesta, iar în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, a prim-

adjunctului acestuia de a reţine, aduce silit, aresta sau percheziţiona judecătorul, precum şi de a 

revizui  procedura de refuz a propunerii în cauză.  

Pornind de la scopul menționat de către Curtea Constituțională, rezultă că consiliul trebuie 

să intervină nu pentru a da o apreciere temeiniciei acuzațiilor, calității materialelor prezentate sau 

pentru a se substitui instanțelor de judecată, care sînt unicele în drept să dea o apreciere probelor, 

ci pentru a examina dacă materialele prezentate de Procurorul General sînt suficiente pentru a 

considera că au fost respectate condițiile și circumstanțele  prevăzute de Codul de procedură 

penală pentru dispunerea acțiunilor procesuale și dacă nu rezultă cu certitudine că învinuirea este 

evident nefondată. 

Din considerente de tehnică legislativă, avînd în vedere amploarea modificărilor propuse la 

art. 23 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, proiectul prezintă articolul în cauză într-o nouă 

redacţie.  

 

3. Impactul proiectului 

Proiectul vine să excludă riscul posibilelor abuzuri sau condiţionării premiselor pentru 

diminuarea independenţei judecătorului, creînd, un cadru legislativ care să permită combaterea 

fenomenului infracţional, inclusiv al fenomenului corupţiei, în cadrul sistemului judecătoresc şi 

care să corespundă standardelor impuse de Curtea Constituţională.  

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită resurse financiare suplimentare din bugetul de 

stat. 

5. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea 

cadrului normativ conex. 

6. Rezultatele expertizei anticorupție 

Drept urmare a efectuării expertizei anticorupție, în proiect nu au fost atestate 

incompatibilități sau standardele naționale și internaționale anticorupție și nu au fost identificate 

domenii în care proiectul nu satisface cerințele sau sînt în contradicție cu aceste standarde. 

Recomandarea CNA referitoare la noul alin. (5
2
) propus pentru completarea art. 19 din 

Legea nr. 544/1995 au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA. 

7. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare. 

Suplimentar, proiectul a fost remis spre consultare, în mod oficial, către Misiunea 

Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova, Institutul Național al 

Justiției, A.O. ”Centrul de analiză și prevenire a corupției”, A.O. ”Transparency International-

Moldova”, A.O. ”Institutul de reforme penale”, A.O. ”Juriștii pentru drepturile omului”. 

http://www.justice.gov.md/


Drept urmare, de la reprezentanții societății civile au fost recepționate doar 4 avize, care au 

fost reflectate în Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

 

8. Denumirea autorităţilor care au avizat proiectului de act normativ. Rezultatele avizării. 

Proiectul a fost remis spre avizare Procuraturii Generale, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, Curții Supreme de Justiție, 

precum și  tuturor instanțelor judecătorești. 

Au prezentat lipsă de obiecții și propuneri: Curtea de Apel Comrat și Judecătoria Cahul. 

Din nr. total de judecătorii, doar 7 au prezentat obiecții și propuneri, iar dintre curțile de apel 

au răspuns doar Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Bălți și Curtea de Apel Comrat. 

Obiecțiile și propunerile, precum și opinia autorului proiectului au fost incluse în sinteza 

obiecțiilor și propunerilor. 

 

 

Ministru                                                                Oleg EFRIM 


