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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(executarea HCC nr. 22/05.09.2013 privind imunitatea judecătorilor) 

 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Procuratura 

Generală 

Scrisoare nr. 28-

2d/14-116 din 

29.04.2014 

1. Exprimăm dezacordul cu prevederile introduse în articolul I din proiect prin 

care se propune la art.19 alin.(4) din Legea nr.544 din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului completarea după cuvintele „Procurorul General” cu cuvintele 

„sau după caz, Procurorul General interimar”, expresie utilizată şi pentru alin.(5
1
), 

deoarece considerăm  că  nu sunt necesare și contravin prevederilor Legii nr.294 din 

25 decembrie 2008 cu privire la  Procuratură, care prevede expres că, în absența 

Procurorului General sau în imposibilitatea de exercitare a funcțiilor sale, atribuțiile 

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

unui ordin emis de Procurorul General. 

Se acceptă 

Pentru a asigura concordanța 

prezentului proiect cu Legea cu 

privire la procuratură, cuvintele 

”Procurorul General interimar” 

au fost substituite cu cuvintele ” 

adjunctului desemnat de către 

acesta, iar în cazul imposibilității 

exercitării atribuțiilor, a prim-

adjunctului acestuia”. 

2. 

 

Deşi Curtea a menţionat despre un posibil pericol pentru independenţa 

judecătorului examinarea faptei contravenţionale de către agentul constatator sau cu 

participarea acestuia, derogărilor propuse la Codul Contravenţional prin care 

judecătorul poate alege la proprie dorinţă cine să examineze cauza, par 

disproporţionate şi creează în mod similar un pericol, însă de abuz. 

Astfel, nu susţinem formularea propusă pentru alin.(5
2
) de la art.19, deoarece 

procedura de examinare nu trebuie să fie arbitrară şi dependentă de dorinţa părţilor. 

În acest sens, în cazul în care persistă temerea creării unui pericol real al 

independenţei judecătorului, ar trebui să fie revizuite prevederile referitoare la 

asigurarea independenţei şi inviolabilităţii, prin atribuirea pe lîngă imunitate 

procesual penală şi imunitate procesual contravenţională.  

Nu se acceptă 

În vederea garantării 

independenței judecătorilor, 

considerăm necesar de a stabili 

prin intermediul alin. (5
2
) o 

excepție de la regulile generale 

stabilite de Codul 

contravențional. 

3. De asemenea, exprimăm dezacordul cu prevederile introduse la articolul II din 

proiect, prin care se propune modificarea art.23 din Legea nr.947 din 19.07.1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii și considerăm că  textul legal în vigoare 

este suficient de clar, previzibil și nu necesită modificări. 

Nu se acceptă 

Textul în vigoare nu 

reglementează suficient de 

detaliat procedura de examinare a 
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propunerii Procurorului General. 

În contextul modificărilor 

propuse pentru art. 19 din Legea 

nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului, expunerea art. 23 

în redacție nouă este strict 

necesară. 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Scrisoare nr. 689 m/i 

din 17.05.2014 

4. 

 

Consiliul Superior al Magistraturii reţine că,  modificările propuse la Legea cu 

privire la statutul judecătorului vin în contradicţie cu prevederile articolelor 6 şi 116 

alin. (1) şi (6) din Constituţie, precum şi cu actele internaţionale privind 

independenţa judecătorilor. 

Într-adevăr prin Hotărîrea Curţii Constituţionale din 05 septembrie 2013, a 

fost recunosc  constituţional  alineatul  (4)  al  art.  19  din  Legea  cu  privire  la  

statutul judecătorului,  însă  Curtea  Constituţională  a  examinat  şi  s -a  expus  

asupra constituţionalităţii  includerii  în  prevederile  art.  19  inclusiv  şi  al  

aliniatului  (4)  a infracţiunilor specificate la art.  324 şi 326 din Codul Penal al 

Republicii Moldova  şi nu al altor infracţiuni conexe sau similare.  

Includerea celor 7 articole propuse de autorii  proiectului de lege, constituie  o 

ingerinţă  inadmisibilă  în  garanţiile  procesuale  acordate  magistraţilor  în  scopul 

asigurării  independenţei  şi  imparţialităţii  lor  la  exercitarea  actului  de  justiţie.  

Or, Curtea Constituţională  a examinat constituţionalitatea modificărilor operate la  

art. 19 alin.  (4)  din  Legea  cu  privire  la  statutul  judecătorului,  privind  obţinerea  

acordului Consiliului  pentru pornirea de către Procurorul General a urmăririi penale 

împotriva judecătorilor care au săvîrşit infracţiuni specificate  expres la articolele 

324 şi 326 din Codul penal şi nu asupra altor articole prevăzute de Codul penal.  

Astfel, includerea celor 7 articole  propuse  de către autorii proiectului,  în 

prevederile alineatului (4) din art. 19  al legii nominalizate,  vor duce la abuzuri şi 

ingerinţe capabile să pericliteze independenţa  şi  imparţialitatea  magistraţilor,  în  

cazul  pornirii  urmăririi  penale, reţinerii, arestării sau percheziţionării judecătorilor.  

De altfel, schimbarea procedurii de  ridicare  a  inviolabilităţii  judecătorului  prin  

privarea  Consiliului  Superior  al Magistraturii  de  competenţa  de  a  stabili  

„existenţa”  sau  „inexistenţa”  temeiurile  de urmărire  penală  împotriva  

Se acceptă parțial 

În vederea facilitării 

combaterii fenomenului corupției 

în rîndurile justițiabililor, 

considerăm necesar de a păstra în 

proiect  următoarele articole din 

Codul penal: 

- art. 243 Spălarea banilor;  

- art. 324 Coruperea pasivă; 

- art. 326 Traficul de influență; 

- art. 330
2
 Îmbogățirea ilicită. 
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judecătorului,  va  afecta  indubitabil  independenţa judecătorului. 

5. De asemenea, art.  II pct.13 alineatul trei din Legea nr.153 din 05.07.2012 prin 

care s-a  abrogat  alin.(6) din  art.19  din  Legea  cu privire  la statutul  judecătorului 

cu privire  la  aplicarea  sancţiunilor  administrative  judecătorilor,  a  fost  declarat 

neconstituţional  prin  Hotărîrea  Curţii  Constituţionale  nr.  22  din  05.09.2013. 

Respectiv,  ar  fi  inutilă  includerea  unor  noi  prevederi  legale,  din  momentul  în  

care prevederile legale care au făcut obiectul abrogării revigorează, reintră în fondul 

activ al dreptului, continuînd să producă efecte juridice. 

Nu se acceptă 

Conform Hotărîrii Curții 

Constituționale nr.  33 din 

10.10.2013 privind interpretarea 

art. 140 din Constituție, ”în cazul 

declarării neconstituționalității 

unor norme/acte, pînă la 
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operarea modificărilor de 

rigoare de către autoritatea 

emitentă, urmează să se aplice 

normele/actele anterioare 

declarării neconstituționalității, 

într-un mod conform 

considerentelor menționate în 

hotărîrile Curții 

Constituționale.” 

Drept urmare, includerea unor 

noi prevederi este strict necesară. 

6. În  acelaşi  timp,  Consiliul  reţine  că  Curtea  Constituţională  s-a  expus  

asupra încuviinţării controlului de către Procurorul General şi nu de către Procurorul 

General interimar,  asupra  acţiunilor  procesuale  efectuate  de  organele  de  

urmărire  penală  în cazul  reţinerii,  supunerii  aducerii  silite,  arestării,  

percheziţionării  judecătorului.  Iar, potrivit  prevederilor  Legii  nr.  294-XVI  din  

25  decembrie  2008  cu  privire  la Procuratură,  interimatul  funcţiei  Procurorului  

General,  este  reglementat  de  legea specială, care nu  cuprinde toate  atribuţiile  

titularului  faţă de persoanele  care  preiau interimatul,  ci  numai  cele  funcţionale,  

iar  exercitarea  interimatului  în  cadrul mandatului, de regulă, se face în baza unui 

act emis special. 

Se acceptă parțial 

Sintagma ”Procurorul general 

interimar” a fost redactată. 

Menționăm că, chiar dacă 

Curtea Constituțională nu s-a 

expus asupra încuviințării 

controlului de către acesta, 

proiectul trebuie să prevadă și o 

soluție pentru situațiile în care 

Procurorul General este în 

imposibilitate  de exercitare a 

atribuțiilor. Astfel, pentru a evita 

posibilele blocări ale acțiunilor 

procesuale, considerăm necesar a 

prevedea expres și dreptul 

adjunctului desemnat de către  

Procurorul General, precum și a 

prim-adjunctului de a solicita 

CSM-ului acordul pentru 

desfășurarea acestora. 

7. În expunerea de motive  a proiectului de lege propus pentru adoptare, precum Se acceptă 
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includerea  unui  termen  de  2  zile  la  examinarea  de  către  CSM  a  propunerii 

Procurorului  General  de  pornire  a  urmăririi penale, reţinere, aducere  silită, 

arestare sau  percheziţie  a  judecătorului  care  poate  fi  respinsă  cu  votul  a  2/3  

din  membrii Consiliului,  nu îşi găseşte relevanţa şi utilitatea în activitatea 

Consiliului Superior al Magistraturii.  Or,  Consiliul  Superior  al Magistraturii  ca 

organ  colegial îşi  exercită atribuţiile în plen iar şedinţele  Consiliului  sunt 

deliberative dacă  participă cel puţin două  treimi  din  membrii  acestuia.  Chiar  de  

ar  fi  cazul  convocării  unor  şedinţe extraordinare al Consiliului  pentru încadrarea 

în termenul de 2 zile,  nu ar fi posibil întrunirea de fiecare dată a 2/3 din membrii 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Termenul de 2 zile, precum și 

alin. (4) au fost excluși. 

Propunerile Procurorului General 

vor fi votate în modul stabilit la 

art. 24 din Legea nr. 947 – cu 

votul majorității membrilor CSM. 

Curtea Supremă de 

Justiție 

Scrisoare nr6-675/14 

din 16.05.2014 

8. Analizând modificările propuse în proiect la art. 19 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, în special la alin.(4), (5
1
), (5

2
), (5

3
), apreciem că autorul 

proiectului nu a ţinut cont de statuările şi de concluziile Curţii Constituţionale din 

hotărârea nominalizată. 

În opinia Curţii Supreme de Justiţie, autorul iniţiativei legislative a interpretat 

eronat prevederile din hotărârea nr. 22 din 05 septembrie 2013, înaintând modificări 

la art. 19 din Legea cu privire la statutul judecătorului în redacţia ce contravine 

acestei hotărâri. 

Reiterăm că Curtea Constituţională a recunoscut constituţională sintagma „În 

cazul săvârşirii de către judecător a infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 

ale Codului penal al Republicii Moldova, acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale nu este necesar” şi neconstituţionale 

prevederile ce ţin de excluderea acordului Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru reţinerea, aducerea silită şi perchiziţionarea judecătorului în cazul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute de articolele 324 şi 326 din Codul penal, până la pornirea 

urmăririi penale de către Procurorul General. 

Curtea a statuat că încuviinţarea Consiliului Superior al Magistraturii sau 

controlul de către Procurorul General al acţiunilor procesuale efectuate de organele 

de urmărire penală în cazurile reţinerii, supunerii aducerii silite, arestării, 

percheziţionării judecătorului constituie o anumită garanţie, care diminuează riscul 

abuzurilor, acţiunilor arbitrare, precum şi al acuzaţiilor false împotriva judecătorului 

de către persoane interesate. 

Nu se acceptă 

Cu referire la excluderea 

acordului CSM pentru reținerea, 

aducerea silită și percheziționarea 

judecătorului de pînă la pornirea 

urmăririi penale, Curtea 

Constituțională a menționat: 

”105. Curtea constată că 

efectuarea reținerii, supunerii 

aducerii silite, percheziționării 

judecătorului de către ofițerul de 

urmărire penală, fără concursul 

Procurorului General sau fără 

consimțămîntul Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

comportă un risc de afectare a 

independenței judecătorului.” 

Astfel, reieșind de alternativa 

menționată de Curtea 

Constituțională, considerăm 

necesar pentru efectuarea acestor 

trei acțiuni procesuale pînă la 
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Curtea a conchis că modificările operate sunt afectate de viciul calităţii legii, 

fapt ce creează premise pentru diminuarea independenţei judecătorului şi, eventual, 

încălcarea articolului 20 din Constituţie, care garantează accesul liber la justiţie al 

persoanei, implicit dreptul justiţiabilului la examinarea cauzei sale de către o 

instanţă independentă şi imparţială, fără a fi supusă unor influenţe din exterior. 

Curtea Supremă de Justiţie nu este de acord cu redacţia propusă de autorul 

proiectului la art. 19 alin. (5
1
) a Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995. 

începerea urmăririi penale (în 

cazul infracțiunilor de corupție 

precizate în proiect) să existe 

autorizația Procurorului General. 

9. La fel, exprimăm şi dezacordul cu completarea articolului 19 din Legea nr. 

544 cu alineatele (5
2
)
 
şi (5

3
) şi propunem de a fi menţinută redacţia precedentă a art. 

19 alin. (6) din Legea cu privire la statutul judecătorului, care prevedea: 

„Judecătorul poate fi supus sancţiunilor administrative numai de către instanţa de 

judecată, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul reţinut în 

cazul în care este bănuit că a săvârşit o contravenţie administrativă urmează a fi 

eliberat imediat după identificare.” 

Nu se acceptă. 

Conform Hotărîrii Curții 

Constituționale nr.  33 din 

10.10.2013 privind interpretarea 

art. 140 din Constituție, ”în cazul 

declarării neconstituționalității 

unor norme/acte, pînă la 

operarea modificărilor de 

rigoare de către autoritatea 

emitentă, urmează să se aplice 

normele/actele anterioare 

declarării neconstituționalității, 

într-un mod conform 

considerentelor menționate în 

hotărîrile Curții 

Constituționale.” 

Drept urmare, includerea unor 

noi prevederi este strict necesară. 

10. Pot fi acceptate numai modificările şi completările din proiect în partea ce ţine 

de amendarea adusă în textul Legii cu privire la statutul judecătorului (Art.19) şi 

Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Art.23), referitor la adăugarea 

sintagmei „sau, după caz, Procurorul General interimar”. În acelaşi timp, Curtea 

susţine şi modificările prevăzute de autor la alin. (5) art. 19 din Legea nr. 544-XIII 

din 20 iulie 1995. 

Se acceptă 

11. Cu referire la modificările operate la Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu Nu se acceptă 
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privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Art.II din proiectul legii), considerăm 

că redacţia actuală a legii menţionate prevede deja mecanismul de examinare a 

propunerilor parvenite de la Procurorul General privind pornirea urmăririi penale, 

reţinerea, aducerea silită, arestarea sau percheziţionarea judecătorului, care 

funcţionează şi nu necesită a fi supus modificărilor. 

Textul în vigoare nu 

reglementează suficient de 

detaliat procedura de examinare a 

propunerii Procurorului General. 

În contextul modificărilor 

propuse pentru art. 19 din Legea 

nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului, expunerea art. 23 

în redacție nouă este strict 

necesară. 

Asociația 

Judecătorilor din 

RM 

Scrisoare din 

20.05.2014 

12. Analizând modificările propuse în proiect la art. 19 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, în special la alin.(4), (5
1
), (5

2
), (5

3
), apreciem că autorul 

proiectului nu a ţinut cont de statuările şi de concluziile Curţii Constituţionale din 

hotărârea nominalizată. 

În opinia Curţii Supreme de Justiţie, autorul iniţiativei legislative a interpretat 

eronat prevederile din hotărârea nr. 22 din 05 septembrie 2013, înaintând modificări 

la art. 19 din Legea cu privire la statutul judecătorului în redacţia ce contravine 

acestei hotărâri. 

Reiterăm că Curtea Constituţională a recunoscut constituţională sintagma „În 

cazul săvârşirii de către judecător a infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 

ale Codului penal al Republicii Moldova, acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale nu este necesar” şi neconstituţionale 

prevederile ce ţin de excluderea acordului Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru reţinerea, aducerea silită şi perchiziţionarea judecătorului în cazul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute de articolele 324 şi 326 din Codul penal, până la pornirea 

urmăririi penale de către Procurorul General. 

Curtea a statuat că încuviinţarea Consiliului Superior al Magistraturii sau 

controlul de către Procurorul General al acţiunilor procesuale efectuate de organele 

de urmărire penală în cazurile reţinerii, supunerii aducerii silite, arestării, 

percheziţionării judecătorului constituie o anumită garanţie, care diminuează riscul 

abuzurilor, acţiunilor arbitrare, precum şi al acuzaţiilor false împotriva judecătorului 

de către persoane interesate. 

Nu se acceptă 

A se vedea comentariul de la 

pct. 8 din sinteză. 
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De asemenea, Curtea a conchis că modificările operate sunt afectate de viciul 

calităţii legii, fapt ce creează premise pentru diminuarea independenţei 

judecătorului şi, eventual, încălcarea articolului 20 din Constituţie, care garantează 

accesul liber la justiţie al persoanei, implicit dreptul justiţiabilului la examinarea 

cauzei sale de către o instanţă independentă şi imparţială, fără a fi supusă unor 

influenţe din exterior. 

În temeiul celor expuse, Curtea Supremă de Justiţie nu este de acord cu 

redacţia propusă de autorul proiectului la art. 19 alin. (5
1
) a Legii nr.544-XIII din 20 

iulie 1995. 

13. La fel, exprimăm şi dezacordul cu completarea articolului 19 din Legea nr. 

544 cu alineatele (5
2
)
 
şi (5

3
) şi propunem de a fi menţinută redacţia precedentă a art. 

19 alin. (6) din Legea cu privire la statutul judecătorului, care prevedea: 

„Judecătorul poate fi supus sancţiunilor administrative numai de către instanţa de 

judecată, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul reţinut în 

cazul în care este bănuit că a săvârşit o contravenţie administrativă urmează a fi 

eliberat imediat după identificare.” 

Nu se acceptă 

A se vedea comentariul de la 

pct. 9 din sinteză. 

14. Cu referire la modificările operate la Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Art.II din proiectul legii), considerăm 

că redacţia actuală a legii menţionate prevede deja mecanismul de examinare a 

propunerilor parvenite de la Procurorul General privind pornirea urmăririi penale, 

reţinerea, aducerea silită, arestarea sau percheziţionarea judecătorului, care 

funcţionează şi nu necesită a fi supus modificărilor. 

Nu se acceptă 

A se vedea comentariul de la 

pct. 11 din sinteză. 
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Curtea de Apel Bălți 

Scrisoare nr. 8818 din 

23.04.2014 

15. Ținem să menționăm că, nu susținem introducerea în alin. (4) al art. 19 din Legea 

nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului a art. 243, 325, 

327, 328, 330
2
, 332 și 370 CP suplimentar la atr. 324 și 326 CP. 

Această modificare este în discordanță cu scopul modificărilor propuse și anume 

executarea Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013, care nu   s-

a   expus   şu   nici   nu   putea   să   se   expună   referitor   la   lărgirea categoriilor  

de  infracţiuni  pentru  comiterea  cărora nu  va  fi  necesar  acordul CSM pentru 

pornirea urmăririi penale.  

Pe  cale  de  consecinţă,  declarăm  dezacordul  cu  aceste  propuneri  de  

modificare a legislaţiei în vigoare. 

Se acceptă parțial 

În vederea facilitării 

combaterii fenomenului corupției 

în rîndurile justițiabililor, 

considerăm necesar de a păstra în 

proiect  următoarele articole din 

Codul penal: 

- art. 243 Spălarea banilor;  

- art. 324 Coruperea pasivă; 

- art. 326 Traficul de influență; 

- art. 330
2
 Îmbogățirea ilicită. 

16. La fel, nu suntem de acord nici cu propunerea privind introducerea alin. (5
1
) la 

art. 19 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie  1995  cu privire la statutul judecătorului,        

or   prin    hotărîrea      sa   cu    nr.22    din    05.09.2013        Curtea Constituţională  

privind  controlul  constituţionalităţii  unor  prevederi  privind  imunitatea 

judecătorului  a  statuat  clar că,  prin anularea acestor garanţii  ar  fi încălcate  

prevederile  art.119  şi  20  din  Constituţia  Republicii  Moldova  şi art.10 din Carta 

Universală a Judecătorului. 

Nu se acceptă 

Introducerea alin. (5
1
) este în 

conformitate cu hotărîrea Curții 

Constituționale, deoarece 

conform modificărilor propuse 

autorizația Procurorului General 

pentru infracțiunile ce țin de 

corupție va fi obligatorie și astfel, 

se va evita riscul de afectare a 

independenței judecătorului. 

17. Cu referire la proiectul art.23  alin.(4) din Legea nr.947-XIII din  19 iulie   

1996 cu privire  la Consiliul Superior   al   Magistraturii,  considerăm că  instituirea 

votului  a 2/3 din membrii  consiliului  necesară  pentru  respingerea propunerii   

Procurorului   General   sau,   după   caz,   a   Procurorului   General interimar  de  

pornire  a  urmării  penale,  reţinere,  aducere  silită,  arestare  sau percheziţie a 

judecătorului, nu este oportună.  

     Considerăm că, prin introducerea acestei norme legale se pune la îndoială  

obiectivitatea şi  buna-credinţă a  judecătorilor membri  ai CSM, iar argumentele  

din Nota informativă la proiect nu le considerăm plauzibile.  

      Mai mult, nu este clar argumentul din nota informativă privind faptul că, atunci 

cînd consiliul nu va prezenta o atitudine clară şi determinată vizavi  de  propunerea 

Se acceptă parțial 

Pentru asigurarea 

operativității în examinarea 

propunerii Procurorului General,  

aceasta va fi examinată în cel 

mult 5 zile lucrătoare. 

Alin. (4) art. 23 din Legea cu 

privire la CSM a fost exclus. 

Prevederile alin. (4) și (5
1
) din 

art. 19 din Legea cu  privire  la 

statutul judecătorului au fost 
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Procurorului General, se va lăsa temei de a considera că nu există  motive  temeinice  

de refuz,   atitudinea consiliului fiind apreciată ca o  acceptare   a  propunerii   

Procurorului   General,   or  proiectul   prezentat  spre coordonare nu prevede aşa 

norme legale, alin.  (5) art.23  din Legea respectivă stipulînd că doar dacă 

propunerea nu este  examinată în termenul  prevăzut  la alin.  (2)  sau  dacă  nu  este  

adoptată  o  decizie  de  respingere  a  acesteia,  în condiţiile   stabilite   la   alin.   

(4),   aceasta   se   consideră   acceptată.   Pe   cînd, reieşind din nota informativă,  

aceasta ar fi posibil  şi în  cazul  cînd  motivarea consiliului     nu   va   fi  clară   şi  

determinată.      Considerăm       că   respingerea propunerii   Procurorului   General   

sau,   după   caz,   a   Procurorului   General interimar  de  pornire  a  urmării  

penale,  reţinere,  aducere  silită,  arestare  sau percheziţie  a  judecătorului,  urmează  

să  fie  acceptată  cu  votul  majorităţii membrilor  săi,  după  cum  preved  e  art.24  

alin.(l)  din  Legea  nr.947-XIII  din 19 iulie  1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Din     considerentele      expuse,    propunem       să   fie   excluse    din   proiect 

prevederile:  

-  alin.(4)  al  art.19  din  Legea  nr.544-XIII  din  20  iulie   1995  cu  privire  la 

statutul judecătorului;  

-  alin (5
1
)  al  art.19  din  Legea  nr.544-XIII  din  20  iulie   1995  cu  privire  la  

statutul judecătorului; 

Să fie exclus sau modificat: -   art.23   alin.(4)   din   Legea  nr.947-XIII   din   

19   iulie     1996   cu  privire   la  Consiliul Superior al Magistraturii. 

menținute și redactate. 

 

Curtea de Apel 

Chișinău 

Scrisoare nr. 435/3-

349 din 26.05.2014 

18. Curtea de Apel Chișinău  respinge integral proiectul  Legii privind 

modificarea art. 19 din Legea nr. 544 – XIII propus spre avizare,  și anume 

modificările propuse la al. 4 și  introducerea aliniatului  5
1
 deoarece modificările 

propuse sunt contrare prevederilor art. 116 alin. (1) şi (6) din Constituţie şi 

periclitează serios independenţa sistemului judecătoresc. Astfel, că  prin extinderea 

numărului de infracțiuni pentru care se prevede  schimbarea procedurii de ridicare a 

inviolabilităţii judecătorului prin privarea Consiliului Superior al Magistraturii de 

competenţa de a stabili „existenţa" sau „inexistenţa" temeiurilor de pornire a 

urmăririi penale sau contravenţionale împotriva judecătorului, reprezintă o ingerinţă 

inadmisibilă în garanţiile procesuale acordate magistraţilor în scopul asigurării 

Nu se acceptă 

Regula generală, conform 

completărilor propuse la alin. (4) 

art. 19 din Legea privind statutul 

judecătorului prevede că 

”Urmărirea penală împotriva 

judecătorului poate fi pornită 

doar de către Procurorul 

General, sau după caz, adjunctul 

acestuia, iar în cazul 
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independenţei şi imparţialităţii lor la exercitarea actului de justiţie. De altfel  Curtea 

Constituţională şi-a expus anterior opinia asupra problemei statutului şi 

independenţei judecătorilor. Astfel, în Hotărârea nr.19 din 29.04.99 privind 

controlul constituţionalităţii prevederilor art.2 alin. (2) şi art. 52 din Legea bugetului 

pe anul 1999, Curtea Constituţională a indicat că „este absolut inadmisibil de a 

diminua - protecţia juridica a statutului judecătorului, consfinţit în Legea cu privire 

la statutul judecătorului, în procesul adoptării unor legi noi şi altor acte juridice 

normative". Mai mult, reieşind din prevederile punctului 1.1 al Cartei Europene cu 

privire la statutul judecătorului, statele membre ale Consiliului Europei şi-au luat 

angajamentul de a nu reduce sau diminua garanţiile acordate judecătorilor în scopul 

asigurării independenţei sistemului judecătoresc. Pot fi considerate  relevante 

reglementările legislative din alte state membre ale Consiliului Europei. Astfel, în 

România, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Lituania, Estonia, state catalogate ca tinere 

democraţii, urmărirea penală a magistraţilor este posibilă doar cu obţinerea 

autorizărilor prealabile ce asigură un plus de perseverenţă pentru organele de 

anchetă şi sunt menite să excludă orice pericol pentru independenţa justiţiei. În 

lumina prevederilor coroborate ale art. 6, art. 70 alin. (3), art. 81 alin. (3) şi art. 116 

alin. (1) din Constituţie, Plenul Curţii Supreme de Justiţie mai reţine şi faptul că, 

principiul independenţei puterii judecătoreşti este direct dependent în realizarea sa 

de asigurarea separaţiei puterilor în stat. La rândul său, principiul separaţiei puterilor 

în stat nu poate fi realizat autentic în situaţia în care puterile în stat nu sunt 

independente reciproc, iar interferenţele dintre ele nu se reduc doar la colaborarea 

prevăzută de constituție și doar în câmpul reglementărilor legale. Or, anume în 

scopul de a asigura separarea puterilor în stat, pentru a înlătura inginerențele unei 

puteri în activitatea alteia și de  a garanta independența justiției, Constituția cuprinde 

norme prevăd instituirea unor proceduri deosebite de tragere la răspundere penală a 

deputaților și Președintelui RM, precum și norme  care stabilesc independența și 

imparțialitatea justiției se asigură în condițiile legii. În concluzie: dreptul 

Procuraturii de a porni  urmărirea penală în privind judecătorilor fără acordul CSM 

nu este în spiritul art. 6 din Constituție și creează premise pentru acțiuni arbitrare și 

pasibile să diminueze independența judecătorilor. 

imposibilității exercitării 

atribuțiilor, de către prim-

adjunctul acestuia cu acordul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii, în condiţiile 

Codului de procedură penală.” 

Ca excepție, acordul CSM nu 

este necesar pentru infracțiunile 

flagrante și unele infracțiuni de 

corupție (conform proiectului).  

Această excepție nu este o 

încălcare a Constituției, ci o 

garanție pentru o dezvoltare 

normală a societății, precum și o 

premisă pentru combaterea 

corupției în rîndurile 

justițiabililor. 

 

 

 

19. La fel respingem integral proiectul legii propus spre avizare, expus în art. I și Nu se acceptă 
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anume referitor  la completarea art. 19 al Legii nr. 544-XII din 20.07.1995  cu  

aliniatul 5
2  

și 5
3
 în redacția propusă, iar în acest sens aducem următoarele  

argumente: este incontestabil faptul că judecătorii sunt responsabili de săvârşirea 

faptelor contravenţionale, însă judecătorul nu poate fi reținut,  suspus aducerii silite, 

arestat, percheziționat fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece 

prin aceste acțiuni se  diminuează independenţa acestora. Astfel, că procesul 

contravenţional în conformitate cu prevederile art. 374 din Codul Contravenţional 

este o activitate desfăşurată de autoritatea competentă având scop constatarea 

contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale. Constatarea faptei 

contravenţionale conform art. 440 alin. (1) din Codul Contravenţional, înseamnă 

activitatea desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi administrare a probelor 

privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului verbal cu privire la 

contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere spre 

soluţionare organului competent. Analizând dispoziţiile art. art. 442-443 din Codul 

Contravenţional, desprindem că procesul verbal cu privire la contravenţie reprezintă 

un act procedural de incriminare şi declanşare a procesului contravenţional în 

privinţa unei persoane concrete.  

 Considerăm, că procesul verbal cu privire la contravenţie nu poate să fie 

încheiat (întocmit) de către agentul constatator, în privinţa judecătorului, 

deoarece  procesul contravenţional în privinţa acestuia nu poate fi iniţiat, fără 

acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii.  În cazul când există o 

bănuială rezonabilă precum că judecătorul a comis o faptă contravenţională, agentul 

constatator este în drept să solicite acordul prealabil al Consiliului Superior al 

Magistraturii şi numai după primirea acordului poate să întocmească procesul 

verbal cu privire la contravenţie, în privinţa judecătorului. Pornirea procesului 

contravenţional împotriva judecătorului prin încheierea (întocmirea) procesului 

verbal cu privire la contravenţie, fără acordul prealabil al Consiliului Superior al 

Magistraturii, se consideră o încălcare procesuală gravă care, în consecinţă, în 

conformitate cu prevederile art. 445 din Codul Contravenţional, duce la nulitatea lui 

şi încetarea procesului contravenţional.  O asemenea abordare propusă de autorii 

proiectului Legii sus vizat,  este susceptibilă să pună în pericol independenţa 

judecătorului.  De asemenea, prin introducerea modificărilor potrivit căreia 

Nu se acceptă 

În vederea garantării 

independenței judecătorilor, 

pentru situațiile în care cauza 

contravențională poate fi 

examinată de către agentul 

constatator, proiectul prevede la 

alin. (5
2
) o excepție de la regulile 

generale stabilite de Codul 

contravențional – dreptul 

judecătorului de a solicita 

examinarea cauzei de către 

instanţa de judecată, precum și 

obligația agentului constatator de 

a transmite dosarul în instanță 

dacă judecătorul refuză semnarea 

procesului-verbal. 
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“judecătorul reţinut în cazul în care este bănuit că a săvârşit o contravenţie 

urmează a fi eliberat imediat după identificare”, poate servi drept temei pentru 

reţinerea abuzivă a judecătorului, fapt ce reprezintă un pericol pentru autoritatea şi 

reputaţia sa. De  altfel aceleași concluzii se conțin și în Hotărârea Curții 

Constituționale al RM cu nr. 22 din 05.09.2013, pentru controlul 

constituționalității unor prevederi referitoare la imunitatea judecătorului. 

20. Respingem integral  modificările propuse la art. 23 din Legea nr. 947-XIII 

cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, iar argumentele în acest sens 

se vor expune mai jos.  

Astfel, Potrivit Recomandării nr. (94) 12 a Comitetului de miniştri către 

statele membri privind independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, „puterea 

executivă şi cea legislativă trebuie să se asigure că judecătorii sânt independenţi şi că 

nu sânt adoptate măsuri susceptibile de a pune în pericol această independenţă". 

Prin modificările prezentate spre avizare și anume la art. 23 al. 4 din Legea 

nr. 947-XII, se propune ca propunerea  Procurorului General sau după caz, a 

Procurorului General interimar, de pornire a urmăririi penale, reţinere, aducere 

silită, arestare sau percheziţie a judecătorului,  poate fi respinsă doar cu votul a 2/3 

din membrii consiliului. Considerăm, că modificările propuse în acest sens,  încă 

odată pun în pericol asigurarea autonomiei  și independenței judecătorești, în 

special a judecătorului  -  exponent al puterii  judecătorești. Astfel numărul de vot 

necesar pentru respingerea propunerii destul de mare, în condițiile în care organul 

de administrarea judecătorească – Consiliului Superior al Magistraturii,  constă în 

aproximativ ½ de judecători. Astfel, că Consiliul  Superior al Magistraturii este 

constituit din 12 membri,  în componenţa căruia  intră trei profesori de drept titulari, 

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Ministrul justiţiei şi Procurorul General 

precum și doar șase  judecători. Numărul  necesar  de voturi, propus conform 

Proiectului,  pentru respingerea propunerii de pornire a urmăririi penale, 

reţinere, aducere silită, arestare sau percheziţie a judecătorului,  ar pune în 

pericol ca decizia să fie luată cu votul a marii majorități a membrii consiliului 

care nu fac aparte din corpul judecătoresc, ceea în mod flagrant încalcă 

normele legislație internaționale, or conformă Cărții Europene privind 

Statutul Judecătorilor (paragraful 78 și 109) se indică asupra  necesității unei 

Se acceptă  

Modul de votare a fost 

modificat. 
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participări substanţiale a judecătorilor în compunerea forurilor decizionale. 

De altfel în Hotărârea CEDO din  09.01.2013, Oleksandr Volkov c. Ucrainei 

(cererea nr. 21722/11), referindu-se,  la Opinia Comisiei de la Veneţia (citată în par. 

79), Curtea învederează,  că includerea Procurorului General, ca membru de drept 

al Consiliului, ridică semne de îngrijorare, acest fapt putând avea un efect 

descurajator asupra judecătorilor. Plasat la vârful ierarhiei procurorilor, acesta 

controlează activitatea tuturor procurorilor, care, în virtutea funcţiei lor, participă în 

multe cauze în care judecătorii sunt chemaţi să decidă, ceea ce poate crea un risc cu 

privire la lipsa de imparţialitate a judecătorilor sau, pe de altă parte, poate determina 

Procurorul General să acţioneze lipsit de imparţialitate în raport cu judecătorii ale 

căror decizii le dezaprobă. Tot în aceste sens putem vorbi și despre Ministrul 

Justiției,  care reprezintă puterea executivă.  

 

În concluzie:  Vă informăm că Curtea de Apel Chişinău nu susţine 

promovarea proiectului în varianta propusă  şi  rămânem în speranța, că chestiunile 

abordate mai sus, vor  fi luate în considerație la finalizarea examinării proiectului  

privind modificarea și completarea   Legii  nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului și modificarea și completarea Legii nr. 947 Cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

Judecătoria Briceni 

Scrisoare nr.2483 din 

25.04.2014 

21. Judecătoria Briceni vă informează că judecătorii din instanța nominalizată nu sînt 

de acord cu proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 544 din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și consideră, că Legea nr. 544 din 20 

iulie 1995 nu necesită careva modificări. 

Nu se acceptă 

Opinia judecătoriei nu este 

argumentată. 

Judecătoria Orhei 

Email din 24.04.2014 

22. Considerăm aberantă completarea propusă la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 

544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului din următoarele 

considerente: 

- neexaminarea în termen a propunerii Procurorului General (…) de 

pornire a urmăririi penale (…) în termenul nu mai târziu de 2 zile se va 

considera acceptată, astfel, reiese că vor fi create condiții pentru specularea și 

crearea circumstanțelor ce va duce la neconvocarea ședințelor extraordinare a 

Consiliului Superior al Magistraturii de către persoanele ce dețin dreptul de a le 

convoca, cu soluționarea unilaterală a rezultatului sau cu alte cuvinte cu rea intenție 

Se acceptă 

Termenul de 2 zile a fost 

exclus. Alin. (4) și (5) au fost 

excluse. 
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de a nu aduce la cunoștință și nu a întreprinde toate măsurile  pentru a aduce la 

cunoștință tuturor membrilor CSM despre propunerea parvenită. Completarea 

propusă va favoriza persoanele decisive și va rămâne în continuare riscul încălcării 

garanțiilor pentru diminuarea abuzurilor.    

- din considerentele că la art. 23 se propune completarea cu alin. (4) 

prin care expres sunt prevăzute condițiile de respingere a propunerii Procurorului 

General (…) de pornire a urmăririi penale (…), este inutil și completarea 

ulterioară în alin. (5) - sau după (…), fiind ca o explicare a alin. (4). 

Judecătoria Florești 

Scrisoare nr. 1402 din 

24.04.2014 

23. Considerăm necesar a exclude din Proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative art. 19 al. (4) ți al. (5
1
) a Legii nr. 544 din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, textul ”art. 243, 324, 327, 328, 330
2
, 

332, 370 și a  lăsa în varianta inițială ”art. 324 și art. 326”, deoarece este în 

contradicție cu prevederile Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 

2013 care a recunoscut constituțională sintagma ”În cazul săvîrșirii de către 

judecător a infracțiunilor specificate la art. 324 și art. 326 ale Codului penal al 

Republicii Moldova…”. Astfel, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat în privința 

constituționalității art. 243, 324, 327, 328, 330
2
, 332, 370 Cod Penal. 

Se acceptă parțial 

În vederea facilitării 

combaterii fenomenului corupției 

în rîndurile justițiabililor, 

considerăm necesar de a păstra în 

proiect  următoarele articole din 

Codul penal: 

- art. 243 Spălarea banilor;  

- art. 324 Coruperea pasivă; 

- art. 326 Traficul de influență; 

- art. 330
2
 Îmbogățirea ilicită. 

24. Art. 23 al. (4) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii de înlocuit în textul ”2/3” cu textul ”majorității”, fapt ce va 

garanta un grad mai sporit de asigurare a inviolabilității judecătorului. 

Se acceptă 

Pentru asigurarea 

operativității în examinarea 

propunerii Procurorului General,  

aceasta va fi examinată în cel 

mult 5 zile lucrătoare. 

Judecătoria Soroca 

Email din 23.04.2014 
25. Propunerea de extindere a numărului de infracțiuni în baza cărora poate fi pornită 

urmărirea penală în privința judecătorului prevăzut de art. 19 din Legea nr. 544 din 

20.07.1995 precum și reținerea, aducerea silită, arestarea, percheziționarea fără 

acordul CSM ar duce la încălcarea echilibrului dintre puterea executivă, legislativă 

și judecătorească, diminuînd în același timp și rolul CSM. Or, prin extinderea 

numărului de infracțiuni, în baza cărora poate fi pornită urmărirea penală, există 

riscul exercitării presiunilor asupra judecătorilor la adoptarea anumitor hotărîri, mai 

Se acceptă parțial. 

Cu referire la arest, Curtea 

constituțională a menționat deja 

că ”doar arestul poate fi dispus 

numai în cadrul urmăririi penale 

de către judecătorul de 

instrucție”. 



16 
 

ales în condițiile în care unele din infracțiunile care se propun a fi introduse țin de 

domeniul electoral, unde independența judecătorului riscă să fie periclitată. 

Cu referire la efectuarea 

reținerii, aducerii silite, 

percheziționării pînă la începerea 

urmăririi penale, în contextul 

combaterii fenomenului corupției 

în rîndurile justițiabililor, 

considerăm că pentru  

următoarele articole din Codul 

penal nu este necesar acordul 

CSM, ci doar autorizația 

Procurorului General: 

- art. 243 Spălarea banilor;  

- art. 324 Coruperea pasivă; 

- art. 326 Traficul de influență; 

art. 330
2
 Îmbogățirea ilicită. 

 

Lipsa acordului CSM pentru 

infracțiunile flagrante și unele 

infracțiuni de corupție (conform 

proiectului) nu constituie o 

diminuare a rolului CSM, ci este 

o premisă pentru combaterea 

corupției. 

26. Propunerea privind introducerea la art. 19 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului a alin. (5
2
), (5

3
)potrivit căruia procesul-verbal în 

privința judecătorului se remite la cererea acestuia instanței de judecată precum și 

faptul că judecătorul reținut se eliberează după identificare și întocmirea procesului 

verbal cu privire la contravenție contravine atît Codului contravențional, or acesta 

prevede expres cazurile cînd procesul contravențional se remite spre examinare în 

fond instanței de judecată. la fel propunerile în cauză contravin și punctului 3 din 

dispozitivul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013, precum și 

vine în contradicție cu practica CSJ și anume Recomandarea cu privire la judecarea 

Nu se acceptă 

Recomandarea CSJ nr. 55 din 

30.10.2013 a fost emisă pentru a 

explica care este modul corect de 

aplicare a art. 19 din Legea nr. 

544/1995 drept urmare a  

declarării neconstituționale a 

Art.II pct.13 alin. (3) din Legea 

nr. 153/05.07.12. 
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cauzei în privința judecătorului nr. 55 din 30.10.2013, avînd în vedere că anterior 

încheierii procesului verbal cu privire la contravenție în privința unui judecător 

urmează să fie dat acordul CSM. Altfel, reiese că cu toate că contravențiile sunt de 

un pericol social mai redus decît infracțiunile, judecătorul poate fi reținut pînă la 

întocmirea unui proces contravențional – adică o prevedere mai aspră decît în cazul 

infracțiunilor unde este nevoie de acordul CSM. 

Astfel, recomandările CSJ 

sunt valabile pentru situația 

actuală, adică pînă La momentul 

în care Parlamentul încă nu a 

adoptat o lege care să remedieze 

lacunele identificate de către 

Curtea Constituțională. 

În acest context, 

Recomandarea CSJ menționată 

supra nu poate fi raportată la 

prezentul proiect de lege, care a 

fost elaborat în scopul executării 

Hotărîrii Curții Constituționale. 

27. Nu poate fi admisă nici propunerea privind introducerea modificărilor la art. 23 

din Legea cu privire la CSM prin introducerea unui termen special de examinare a 

propunerilor Procurorului General de pornire a urmăririi penale, reținere, aducere 

silită, arestare sau percheziție a judecătorului. În acest sens pornind de la calitatea de 

membru al CSM al Procurorului General, stabilirea uni termen special de examinare 

a propunerilor acestuia, ar duce la o discrepanță între drepturile membrilor CSM, 

care urmează să fie examinate în ordinea parvenirii și nu în regim prioritar ale unora 

față de altele,mai cu seamă prin stabilirea unui termen de 2 zile. 

Se acceptă 

Termenul de 2 zile a fost 

exclus. 

28. Nu poate fi acceptată nici modificarea propusă din alin. (4) și alin. (5) al art. 23 

din aceiași Lege, potrivit căreia propunerea Procurorului General poate fi respinsă 

doar cu votul a 2/3 din membrii Consiliului și în caz că aceasta nu este examinată în 

termen de 2 zile, se consideră acceptată, avînd în vedere că CSM este alcătuit din 12 

membri, convocarea acestora în 2 zile va fi practic imposibilă ceia ce va duce la 

lipsă de cvorum și respectiv se va ajunge la situația că propunerile Procurorului 

General din art. 23 alin. (1) a Legii cu privire la CSM privind pornirea urmăririi 

penale, reținere, aducere silită, arestare percheziție în privința judecătorului se vor 

admite de drept în privința oricărei infracțiuni fără acordul CSM. 

Se acceptă 

Alin. (4) a fost exclus. Pentru 

asigurarea operativității în 

examinarea propunerii 

Procurorului General,  aceasta va 

fi examinată în cel mult 5 zile 

lucrătoare. 

Judecătoria Ocnița 

Scrisoare nr. 1494  
29. Proiectul dat a fost discutat la ședința operativă a judecătorilor judecătoriei 

Ocnița la data de 22 aprilie 2014.  
Nu se acceptă 

Poziția Judecătoriei Ocnița nu 
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din 22.04.2014 În rezultat s-a ajuns la concluzia unanimă că proiectul dat, în cazul aprobării lui 

de către Parlament, va atenta la inviolabilitatea judecătorilor, garantată de 

Constituția Republicii Moldova. 

este argumentată. 

Judecătoria Ciocana 

Scrisoare nr.105 din 

2014 

30. Considerăm că prevederile menționate sînt contrare sensului Hotărîrii Curții 

Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013 privind controlul constituționalității 

unor prevederi privind imunitatea judecătorului. 

Modificările propuse periclitează independența sistemului judecătoresc, deoarece 

privarea Consiliului Superior al Magistraturii de competența de a stabili ”existența” 

sau ”inexistența” temeiurilor de pornire a urmăririi penale împotriva judecătorului 

reprezintă o ingerință inadmisibilă în garanțiile procesuale acordate magistraților în 

scopul asigurării independenței și imparțialității lor la exercitarea actului de justiție. 

Normele conținute în proiect vin în contradicție cu prevederile articolelor 6 și 

116 alineatele (1) și (6) din Constituție, precum și cu actele internaționale privind 

independența judecătorilor. 

Nu se acceptă. 

Remarcăm că autorul avizului 

a interpretat distorsionat 

modificările propuse pentru art. 

19, alin. (4) din Legea cu privire 

la statutul judecătorului, care 

prevede că pornirea urmăririi 

penale împotriva judecătorului se 

face de către Procurorul General, 

cu acordul CSM. Acordul CSM 

nu este necesar pentru 

infracțiunile flagrante și unele 

infracțiuni de corupție (conform 

proiectului).  

Această excepție nu este o 

încălcare a Constituției, ci o 

garanție pentru o dezvoltare 

normală a societății, precum și o 

premisă pentru combaterea 

corupției în rîndurile 

justițiabililor.  

Judecătoria 

Vulcănești 

Scrisoare nr. 01-

60/1084 din 

17.04.2014 

31. La art. I se propune substituirea textului ”243, 324, 325, 326, 327, 328, 330
2
, 

332, 370” cu textul ”181
1
, 182, 182

1
, 243, 325, 326” 

Se acceptă parțial 

Nu considerăm necesar de a 

completa cu art. 181
1
(coruperea 

alegătorilor), 182(falsificarea 

rezultatelor votării), 182
1
(articol 

care nu există) și art. 

325(coruperea activă), deoarece 

comiterea acestor infracțiuni are 
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puține tangențe cu exercitarea 

funcției de judecător. 

În vederea facilitării 

combaterii fenomenului corupției 

în rîndurile justițiabililor, 

considerăm necesar de a păstra în 

proiect  următoarele articole din 

Codul penal: 

- art. 243 Spălarea banilor;  

- art. 324 Coruperea pasivă; 

- art. 326 Traficul de influență; 

- art. 330
2
 Îmbogățirea ilicită. 

32. La art. I, în cadrul noii redacții a art. (5
2
) se propune substituirea cuvintelor 

”sediul agentul constatator” cu cuvintele ”domiciliul judecătorul”. 
Nu se acceptă 

Conform regulii generale 

stabilite în art. 399 alin. (1) din 

Codul contravențional, Cauza 

contravenţională se soluţionează 

de agentul constatator în a cărui 

rază teritorială a fost săvîrşită 

contravenţia. 

Astfel, formularea ”de la locul 

unde a fost săvîrșită fapta” 

corespunde prevederilor legale și 

nu necesită a fi modificată. 

33. La art. I, în cadrul noii redacții a art. (5
3
) se propune: 

 substituirea cuvîntului ”și ” cu cuvîntul ”iar” ; 

 completarea în final, cu cuvintele ”numai cu acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii”. 

Se acceptă parțial  

Textul alin. (4) și (5) au fost 

excluse. 

34. La art. II, în cadrul noii redacții a art. (23) se propune: 

 la alin. (4) substituirea cuvîntului ”respinsă” cu cuvîntul ”adoptată”; 

 la alin. (5), după cuvîntul ”aceasta” completarea cu cuvîntul ”nu”. 

Se acceptă parțial  

Textul alin. (5) a fost exclus. 
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Institutul Național al 

Justiției 

 Scrisoare nr. 278-INJ 

din 17.05.2014 

35. Considerăm  că  modificările  propuse  la  art.19  din  Legea  cu  privire  la  

statutul judecătorului  sunt  în  contradicţie  cu  prevederile  art.6  şi  art.116  alin.(l)  

şi  (6)  din Constituţia RM, precum şi cu actele internaţionale privind independenţa 

judecătorilor. 

Prin  Hotărîrea  Curţii  Constituţionale  nr.22  din  05.09.2013  a  fost  recunoscut 

constituţional  alin.(4)  al  art.19  din  legea  menţionată,  inclusiv  

constituţionalitatea includerii  în  conţinutul  acestuia  a  infracţiunilor  specificate  

la  art.324  şi  326  din  CP  al Republica Moldova,  dar nu  şi  a altor infracţiuni  

conexe  sau  similare,  cum  se propune în proiectul de faţă. 

Includerea  celor  7  articole,  propuse  de  autorii  proiectului  de  lege,  

constituie  o ingerinţă  inadmisibilă în  garanţiile procesuale  acordate  magistraţilor 

în  scopul  asigurării independenţei  şi  imparţialităţii  lor  la  exercitarea  actului  de  

justiţie.  Or,  Curtea Constituţională a examinat constituţionalitatea obţinerii  

acordului  Consiliului  Superior al Magistraturii  pentru  pornirea  de  către  

Procurorul  General  a  urmăririi  penale  împotriva judecătorilor care au săvîrşit 

infracţiunile prevăzute expres  la art.324  şi  326 din CP, şi nu asupra altor articole 

prevăzute de CP.  Astfel,  includerea celor 7  articole propuse va duce la abuzuri şi 

ingerinţe capabile să pericliteze independenţa şi imparţialitatea magistraţilor, în 

cazul pornirii  urmăririi penale, reţinerii,  arestării  sau percheziţionării judecătorilor.  

De altfel,  schimbarea  procedurii  de  ridicare  a  inviolabilităţii  judecătorului  prin  

privarea Consiliului  Superior  al  Magistraturii  de  competenţa  de  a  stabili  

„existenţa”  sau „inexistenţa” temeiurilor de urmărire penală împotriva judecătorului 

va afecta indubitabil independenţa judecătorului. 

Se acceptă parțial 

A se vedea comentariul de la 

pct. 4 din sinteză. 

36. Mai  mult  ca  atît,  art.II  pct.13,  alineatul  trei  din  Legea  nr.153  din  

05.07.2012,  prin care s-a abrogat  alin.(6)  al  art.19  din Legea  cu privire  la 

statutul judecătorului  cu privire la aplicarea sancţiunilor administrative 

judecătorilor,  a fost declarat neconstituţional prin Hotărîrea  Curţii  Constituţionale  

nr.22  din  05.09.2013.  Respectiv,  ar  fi  inutilă  includerea unor noi prevederi  

legale,  din momentul în  care prevederile  legale  care au  făcut obiectul abrogării  

revigorează,  reintră  în  fondul  activ  al  dreptului,  continuând  să  producă  efecte 

juridice. 

Nu se acceptă 

A se vedea comentariul de la 

pct. 5 din sinteză. 

37. Menţionăm  că  Curtea  Constituţională  s-a  expus  asupra  încuviinţării  Se acceptă parțial 
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controlului  de către  Procurorul  General,  şi  nu  de  către  Procurorul  General  

interimar,  asupra  acţiunilor procesuale  efectuate  de  organele  de urmărire penală 

în  cazul  reţinerii,  supunerii  aducerii silite,  arestării,  percheziţionării 

judecătorului.  Iar potrivit prevederilor  Legii  nr.294-XVI din  25.12.2008  cu  

privire  la  Procuratură,  interimatul  funcţiei  Procurorului  General  este 

reglementat  de  legea  specială,  care  nu  cuprinde  toate  atribuţiile  titularului  faţă  

de persoanele care preiau interimatul, ci numai cele funcţionale,  iar exercitarea 

interimatului în cadrul mandatului, de regulă, se face în baza unui act emis special. 

A se vedea comentariul de la 

pct. 6 din sinteză. 

38. În  expunerea  de  motive  pe  marginea  proiectului  de  lege  propus  pentru  

adoptare, precum  includerea  unui  termen  de  2  zile  la  examinarea  de  către  

CSM  a  propunerii Procurorului  General  de  pornire  a  urmăririi  penale,  reţinere,  

aducere  silită,  arestare  sau percheziţie a judecătorului,  care poate  fi respinsă cu 

votul  a 2/3  din membrii  Consiliului, nu îşi găseşte relevanţa şi utilitatea în 

activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Or, Consiliul  Superior  al  

Magistraturii,  ca  organ  colegial,  îşi  exercită  atribuţiile  în plen,  iar şedinţele  

Consiliului  sunt  deliberative  atunci  cînd  participă  cel  puţin  două  treimi  din 

membrii acestuia. Chiar de ar fi cazul convocării unor şedinţe extraordinare al 

Consiliului pentru încadrarea în  termenul  de  2  zile,  nu  ar  fi  posibilă întrunirea  

de  fiecare  dată a 2/3 din membrii Consiliului Superior al Magistraturii. 

Se acceptă  

A se vedea comentariul de la 

pct. 7 din sinteză. 

Centrul de Resurse 

Juridice din 

Moldova 

Email din 07.05.2014 

39. La art. 19 alin. (4) după sintagma „art. 243, 324, 325, 326, 327, 328, 3302, 332, 

370”, de completat cu: „precum și în caz de infracțiune flagrantă”. 

Din articol nu este clar cum va fi pornită urmărirea penală în cazul unei 

infracțiuni flagrante (actualmente, alin. (5) se referă doar la acțiunile de urmărire 

penală efectuate în cadrul infracțiunilor flagrante, nu și la pornirea urmăririi penale 

în cazul infracțiunilor flagrante). Pe de altă parte, solicitarea acordului Consiliului 

Superior al Magistraturii în cazul infracțiunilor flagrante nu este oportun, deoarece 

va îngreuna nejustificat procedura. De aceea, propunem includerea infracțiunilor 

flagrante în alin. (4). 

Se acceptă 

 

40. Modificarea alin. (5) după cum urmează:  

(5) Judecătorul poate fi reținut penal, supus aducerii silite, arestat și 

percheziționat doar în cadrul unei urmăriri penale pornite în condițiile alineatului 

(4), cu informarea Procurorului General. 

Nu se acceptă 

Curtea Constituțională a 

menționat deja că ”doar arestul 

poate fi dispus numai în cadrul 
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Prin modificarea aceasta urmărim soluționarea a următoarelor două lacune în 

legislația curentă:  

(1) din textul actual al alin. (5) reiese că judecătorul poate fi reținut în orice 

cauză, doar cu informarea Consiliului Superior al Magistraturii. Considerăm că este 

necesar de a clarifica faptul că judecătorul poate fi reținut, supus aducerii silite, 

arestat sau percheziționat doar în cadrul unei cauze penale, care a fost pornită în 

condițiile alin. (4), astfel consolidându-se garanțiile de independență a 

judecătorului. Este adevărat că o astfel de prevedere ar lăsa aducerea forțată sau 

percheziția în cadrul altor proceduri imposibil de a fi aplicată judecătorilor, dar 

considerăm că o astfel de reglementare este corectă și conformă standardelor de 

asigurare a independenței judecătorului;  

(2) din textul actual și cel propus în proiect, reiese că pentru efectuarea oricărei 

din cele patru acțiuni de urmărire penală (reținere, aducere silită, arestare și 

percheziție) este necesar acordul Consiliului Superior al Magistraturii, chiar dacă 

pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului respectiv deja a fost autorizată de 

Consiliu. O astfel de reglementare complică nejustificat procedurile și ar putea crea 

dificultăți pentru efectuarea unei urmăriri penale efective. În acest context, 

propunem excluderea acordului Consiliului Superior al Magistraturii, dat fiind 

faptul că acesta deja a fost dat la pornirea cauzei. În același timp, pentru a exclude 

posibilitatea unui abuz din partea organului de urmărire penală, propunem 

includerea condiției de informare a Procurorului General despre fiecare din cele 

patru acțiuni solicitate de procuror. 

urmăririi penale de către 

judecătorul de instrucție”. De 

aici rezultă clar că reținerea, 

aducerea silită și percheziția pot 

fi dispuse și pînă la începerea 

urmăririi penale. 

Propunerea este în 

contradicție cu pct. 100 din 

Hotărîrea Curții Constituționale. 

 

41. Propunem excluderea următoarelor două sintagme:  

(1)  „în partea ce vizează examinarea cauzelor contravenţionale”; 

(2) „procesul-verbal cu privire la contravenție, împreună cu” 

 

Astfel, alin. 5
2
 va avea următorul conținut:  

Prin derogare de la prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova, 

în cazul în care judecătorul refuză să semneze procesu-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, materialele 

dosarului contravențional se transmit pentru examinare şi soluţionare a cauzei 

Se acceptă parțial 

Se acceptă în partea ce ține de 

excluderea cuvintelor ”procesul-

verbal cu privire la contravenție, 

împreună cu”. 

Nu se acceptă în partea ce ține 

de excludere cuvintelor  „în 

partea ce vizează examinarea 

cauzelor contravenţionale”, 

deoarece alin. (5
1
) face referire 
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instanţei de judecată, în raza teritorială a căreia îşi are sediul agentul constatator. 

Sintagma „în partea ce vizează examinarea cauzelor contravenţionale” nu este 

oportună, deoarece alineatul se referă și la modalitatea de întocmire a procesului-

verbal, care este reglementat nu doar în cadrul „examinării cauzelor 

contravenționale”.  

Sintagma „procesul-verbal cu privire la contravenție, împreună cu materialele 

dosarului”  este confuză, deoarece procesul-verbal este parte componentă a 

dosarului contravențional.  

expres doar la procedura de 

examinare a cauzei 

contravenționale, nu și la 

procedura de contestare a  

acesteia. Excluderea acestor 

cuvinte ar duce la interpretarea 

incorectă a alineatului. 

Juriștii pentru 

Drepturile Omului 

Email din 20.05.2014  

42. Art. 114 al Constituţiei prevede că justiţia se efectuează doar de către instanţele 

judecătoreşti. Înseamnă însă acest lucru că, chiar dacă judecătorul a încălcat vădit 

legea şi hotărârea sa devine irevocabilă, nimeni şi niciodată nu ar putea să atragă acest 

judecător la răspundere? 

Nici Carta Europeană cu privire la statutul judecătorilor şi nici Principiile de Bază 

ale ONU privind independenţa justiţiei nu dau răspuns la această întrebare. Se pare, 

totuşi, că legislaţia statelor ar sugera un răspuns. Astfel, pronunţarea, cu bună ştiinţă, 

de către judecător a unei hotărâri contrare legii constituie infracţiune atât în Republica 

Moldova (a se vedea art. 307 Cod penal) cât şi în alte ţări (a se vedea art. 305 al 

Codului penal al Federaţiei Ruse). Potrivit Comentariului la Codul penal publicat în 

anul 2009 sub redacţia dlui Alexei BARBĂNEAGRĂ, constituie infracţiune 

prevăzută de art. 307 Cod penal şi pronunţarea cu bună ştiinţă de către judecător a 

unei hotărâri contrare legii în instanţa de recurs sau în ordine extraordinară de atac. 

Aceeaşi interpretare este dată acestei infracţiuni şi în Federaţia Rusă. În aceste cazuri 

condamnarea judecătorului are loc chiar dacă hotărârea lui este în vigoare. Doar după 

condamnarea judecătorului aceasta este casată prin căile extraordinare de atac. Astfel, 

legislaţia Republicii Moldova (art. 458 alin. 3 p. 2 Cod de procedură penală şi art. 449 

a) Cod de procedură civilă) şi a altor state (art. 392 alin. 2 p. 3 Cod de procedură civilă 

al Federaţiei Ruse; art. 322 alin. 4 Cod de procedură civilă al României) prevăd drept 

temei de revizuire a hotărârii judecătoreşti irevocabile constatarea într-o hotărâre 

judecătorească că judecătorul, în cursul judecării cauzei, a comis o infracţiune. 

Această procedură de revizuire pare să fie compatibilă cu Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului (a se vedea art. 4 para. 2 al Protocolului 7 la Convenţie şi 

hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Nikitin c. Rusiei, hotărâre din 

Nu se acceptă. 

Propunerile și obiecțiile nu se 

referă la prezentul proiect de 

lege. 
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20 iulie 2004, §§ 45-46).  

Pe de altă parte, potrivit Curţii Europene a Drepturilor Omului, o hotărâre 

judecătorească nu poate fi rezultatul unei negări flagrante a justiţiei (a se vedea 

Drozd şi Janousek c. Franţei şi Spaniei, hotărâre din 26 iunie 1992, § 110). 

Ilegalitatea în fond a hotărârii judecătoreşti poate duce chiar şi la negarea existenţei de 

drept a acesteia. Astfel, în cauza Ilaşcu ş.a c Moldovei şi Rusiei, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a constatat că hotărârea judecătorească în baza căreia reclamanţii 

erau lipsiţi de libertate nu constituia o veritabilă „condamnare pronunţată de un 

tribunal” deoarece a fost adoptată cu grave încălcări de procedură.   

Prin urmare, este posibil ca motivarea unei hotărâri judecătoreşti să constituie 

obiectul unei reexaminări când se pretinde că hotărârea este vădit ilegală.  

Reamintim respectuos că anterior prevederi relativ similare au fost supuse 

scrutinului constituțional, urmare căruia prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 28 

din 14 decembrie 2010 s-a hotărât a declara drept neconstituționale prevederile 

respective. 

În hotărârea nominalizată Înalta Curte a reținut, printre altele, următoarele: 

Din norma legală contestată nu rezultă cum un judecător ar putea interpreta 

neuniform … legislaţia, fără a o aplica. Nu este clară noţiunea “interpretare 

neuniformă a legislaţiei”. 

Există noţiunea de interpretare corectă şi unitară a legii. 

Astfel, norma legală în partea ce ţine de recunoaşterea interpretării neuniforme 

a legislaţiei … ca o abatere disciplinară nu este clară şi previzibilă. 

Curtea relevă că în p.77 lit.i) din Avizul nr.3, adoptat la 19 noiembrie 2002 la 

Strasbourg, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) a solicitat 

ţărilor-membre ca în fiecare ţară statutul sau carta fundamentală aplicabilă 

judecătorilor să definească pe cît este posibil în termeni clari faptele care pot duce 

la sancţiuni disciplinare, ca şi procedurile care trebuie urmate. 

Curtea conchide că în norma legală contestată Parlamentul a determinat 

angajarea răspunderii disciplinare a judecătorilor în termeni neclari. 

7.2. Curtea menţionează că aprecierea conformităţii deciziilor judecătoreşti cu 

practica judiciară nu ţine de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii şi 

colegiului disciplinar, deoarece aceasta implică aprecierea legalităţii hotărîrii 
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judecătoreşti. 

Această atribuţie aparţine în exclusivitate instanţelor judecătoreşti, în frunte cu 

Curtea Supremă de Justiţie. 

Actuala redacție propusă în Proiect a reglementării răspunderii disciplinare 

respective a considerat concluziile și raționamentele Curții Constituționale doar în 

partea care se referă la autoritatea care urmează să verifice interpretarea sau aplicarea 

uniformă a legislației. În particular, se preconizează că chestiunea respectării 

obligației de a interpreta sau aplica uniform va fi în competența instanței ierarhici 

superioare. 

 În același timp observăm că aparent au fost disconsiderate concluziile și 

raționamentele Curții Constituționale în ceea ce privește neclaritatea și 

neprevizibilitatea prevederilor similare. Or nu este clar ce înseamnă interpretare sau 

aplicare uniformă, în special în ce proporție, poate chiar și procentuală, trebuie să fie 

neuniformă soluția instanței de judecată, pentru a atinge plafonul susceptibil de 

sancționare disciplinară? Care sunt criteriile în baza cărora se va evalua pretinsa 

neuniformitate? În caz contrar, atare abordare lasă loc pentru eventualul arbitrariu și 

abuz în vedere sancționării nejustificate a judecătorilor, pentru pretinse interpretări sau 

aplicări neuniforme a legislației. 

De altfel, deficiențele nominalizate pot fi înlăturate eventual prin elaborarea de 

către Curtea Supremă de Justiție unei practici judiciare pe marginea chestiunii 

“interpretare sau aplicare neuniformă a legislației”, în interiorul unei perioade de 

tranziție. 
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43. Nu în ultimul rând, trebuie menționat și faptul că aparent judecătorii Curții 

Supreme de Justiție nu sunt susceptibili de a fi sancționați disciplinar pentru 

interpretarea sau aplicarea neuniformă a legislației, or nu exista nici o autoritate 

judecătorească ierarhic superioară Instanței Supreme, care ar avea competență să 

constate acest fapt și/sau să caseze hotărârea defectuoasă. Această competență nu o 

are nici Curtea Constituțională a Republicii Moldova și nici Curtea de la Strasbourg, 

ultima nu casează soluțiile judecătorești naționale, ci doar constată eventuală 

inconsistență a practicii judecătorești naționale prevederilor Convenției.  

Urmare a celor menționate mai sus, considerăm oportun instituirea unei perioade 

de tranziție, la Capitolul “Dispoziții finale și tranzitorii” în interiorul căreia să fie 

oferită posibilitatea elaborării  de către Curtea Supremă de Justiție a unei practici 

judiciare pe marginea chestiunii de  “interpretare sau aplicare neuniformă a legislației. 

De asemenea, urmează a fi identificat și mecanismul responsabilizării disciplinare și a 

judecătorilor Curții Supreme de Justiție pentru abaterile disciplinare nominalizate. 

Nu se acceptă. 

Propunerile și obiecțiile nu se 

referă la prezentul proiect de 

lege. 

A.O. Centrul pentru 

Analiză și Prevenire 

a Corupției 

44. Proiectul legii necesită a fi revăzut şi restructurat conform exigenţelor stabilite de 

Legea 780 privind actele legislative. Astfel, este necesar ca proiectul legii să fie 

completat cu clauza de adoptare şi indicarea categoriei legii: organice. 

Alte riscuri Nerespectarea exigenţelor de tehnică Legislativă. 

Recomandarea: Completarea proiectului cu clauza de adoptare. 

Se acceptă. 

45. Art. I la alineatul (4)  

Ţinînd cont de constatările Curţii Constituţionale care a statuat în paragraful 90 al 

Hotărîrii 22/2013 "că învestirea Procurorului General cu atribuţia de a porni urmărirea 

penală în privinţa unui judecător fără acordul prealabil al Consiliului Superior al 

Magistraturii este justificată de particularităţile investigării cazurilor de corupţie, care 

solicită operativitate şi confidenţialitate în efectuarea acţiunilor procesuale", 

complementarea listei infracţiunilor pentru care nu este necesar acordul CSM pare a fi 

oportună.  

Totuşi, nu este clară includerea în lista respectivă a componenţei de infracţiune 

prevăzută de art. 370 din Codul penal, or infracţiunea respectivă face parte din 

categoria infracţiunilor militare. În opinia noastră ar fi fost raţional ca lista respectivă 

să fie completată cu componenţele de infracţiuni care derivă din art. 16 al Legii 

90/2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei care stabileşte la alin. (2) şi 

Se acceptă. 

A fost modificată lista 

infracțiunilor respective, art. 370 

fiind exclus. 

 

În vederea asigurări 

independenței judecătorilor, 

precum și pentru asigurarea unei 

protecții efective a judecătorilor 

împotriva unor eventuale abuzuri 

și, nu în ultimul rînd, pentru a 

crea premise de combatere a 

fenomenului criminalității în 
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(3) care sînt actele de corupţie şi actele conexe actelor de corupţie. 

Coruptibilitate. Norme care stabilesc derogări neîntemeiate. Confundarea / 

dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeaşi încălcare. Formulare ambiguă 

care admite interpretări abuzive. 

Recomandarea. Revizuirea listei articolelor din Codul penal conform  accepţiunii 

oferite de articolul 16 din Legea 90/2008. 

Excluderea din listă a componenţei de infracţiune prevăzută de art. 370 Cod penal 

al Republicii Moldova. 

O recomandare suplimentară ar fi ca autorii proiectului de lege să examineze 

posibilitatea excluderii complete şi pentru toate categoriile de infracţiuni a necesităţii 

obţinerii acordului CSM pentru pornirea urmării penale împotriva judecătorilor, 

deoarece reieşind din înţelesul hotărîrii Curţii Constituţionale (a se vedea paragrafele 

84-85 din hotărîrea Curţii nr. 22/2013), dar şi prin prisma recomandărilor 

internaţionale invocate mai sus, a opiniilor Comisiei de la Veneţia (spre exemplu 

Memorandumul „Reforma sistemului judecătoresc al Bulgariei: Concluzii, CDL-AD 

(2003)012”), precum şi a experienţe altor state în materia respectivă ( a se vedea în 

acest sens Studiul de drept comparat elaborat de către Asociaţia Obştească "Centrul de 

Resurse Juridice din Moldova privind reglementările din ţările europene în ceea ce 

priveşte procedura de investigare penală a judecătorilor), o practică unanim acceptată 

ar părea să fie pornirea urmăririi penale de către procuror, fără a solicita acordul unui 

terţ.  

Unele excepţii, totuşi, par a fi acceptate la nivel internaţional şi se referă la cazurile 

de aplicare a unor măsuri procesuale de constrângere în privinţa judecătorilor 

(reţinere, supunere aducerii silite, arest), atunci cînd pentru aplicarea acestora se 

solicită acordul unui terţ (Parlament, Preşedinte, organ de autoadministrare 

judecătorească etc.). Prin urmare, autorii proiectului pot opta asupra păstrării 

acordului CSM doar în privinţa aplicării măsurilor restrictive enunţate fie, aşa cum a 

statuat şi Curtea Constituţională (a se vedea paragraful 107 din hotărîrea nr. 22/2013) 

să atribuie Procurorului General controlul aplicării acestor măsuri procesuale (fără 

implicarea CSM). 

În eventualitatea acceptării soluţiei de a transmite Procurorului General  controlul 

(dreptul de  autorizare) asupra aplicării măsurilor procesuale de constrângere (arest, 

complexitatea sa, s-a considerat 

necesar de a excepta de la regula 

generală (potrivit căreia pentru 

pornirea urmăririi penale este 

necesar acordul CSM) 

infracțiunile prevăzute la art. 243, 

324, 326 și 330
2
 ale Codului 

penal R.M. și infracțiunile 

flagrante. 

 

Pentru  reţinerea, aducerea 

silită și percheziţia judecătorului 

pînă la începerea urmăririi 

penale, autorizarea acțiunilor 

menționată va fi efectuată de 

către Procurorul General. 
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reţinere, supunere aducerii silite, percheziţie) este oportun de a prevedea că Procurorul 

General doar va informa CSM privind aplicarea măsurilor respective dispuse. 

46. Art. I la alineatul (4):  după cuvintele  ”Procurorul General”  se completează  cu  

cuvintele  ”sau  după caz,  Procurorul General interimar” 

Atît Legea cu  privire la Procuratură, cît şi Codul de procedură penală nu fac 

referinţă la instituţia "Procurorului General interimar". În ambele acte  legislative se 

operează cu noţiunea de "adjunct al Procurorului General".   

În aceste condiţii este inexplicabilă includerea în Legea 544/1995 şi Legea 

947/1996 a referinţelor la o instituţie inexistentă. În plus, trebuie menţionat că orice 

referinţe la substituenţii Procurorului General în legile supuse modificării par a fi 

neavenite, or, în acest caz se vor aplica prevederile concrete din Legea cu privire la 

Procuratură 294/2008 care stabileşte la articolul 28 că " (2)  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.". 

În cazul păstrării normei respective în redacţia propusă de autorii proiectului, 

există riscul producerii unei concurenţe a normelor de drept, a unor interpretări 

diferite şi, eventual, inaplicabilitatea normei respective. 

Coruptibilitate. Concurenţa normelor de drept. Formulare ambiguă care admite 

interpretări abuzive. Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen 

/aceluiaşi termen pentru fenomene diferite. Introducerea termenilor noi care nu au o 

definiţie în legislaţie sau în proiect. 

Recomandarea. Excluderea din proiectul legii a oricăror referinţe la "Procurorul 

general interimar", urmînd a fi aplicate prevederile legilor speciale. 

Se acceptă 

Pentru a asigura concordanța 

prezentului proiect cu Legea cu 

privire la procuratură, cuvintele 

”Procurorul General interimar” 

au fost substituite cu cuvintele ” 

adjunctului desemnat de către 

acesta, iar în cazul imposibilității 

exercitării atribuțiilor, a prim-

adjunctului acestuia”. 

47. Art. I  (5/2) 

Proiectul legii stabileşte norme derogatorii de la Codul contravenţional, prevăzînd 

o procedură specială de constatare a contravenţiilor şi sancţionare contravenţională a 

judecătorilor. În principiu, această procedură pare a fi acceptabilă în linii mari, însă nu 

este de natură să răspundă în mod adecvat argumentelor de neconstituţionalitate, 

invocate de Curte în Hotărîrea nr. 22/2013. 

Astfel, Curtea Constituţională a stabilit în mod expres că sancţionarea 

contravenţională a judecătorilor urmează a fi decisă exclusiv de către instanţa de 

Nu se acceptă 

Conform regulii generale, 

stabilite la art. 399 alin. (1) din  

Codul contravențional, Cauza 

contravenţională se soluţionează de 

agentul constatator în a cărui rază 

teritorială a fost săvîrşită 

contravenţia.  
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judecată (a se vedea în acest sens para. 113-117 din Hotărîrea nr.22/2013), fără a lăsa 

o "marjă de manevră"  pentru autorii proiectului de lege. 

Chiar dacă proiectul prevede că, în cazul în care judecătorul solicită expres 

examinarea cauzei contravenţionale de către instanţa judecătorească, această cauză va 

fi examinată de către o instanţă judiciară, totuşi, acest fapt nu este reflectat în Codul 

contravenţional care stabileşte competenţa organelor abilitate să examineze şi să 

aplice sancţiunile contravenţionale. 

În acelaşi timp, urma a fi reţinută şi constatarea Curţii de la para. 121 conform 

căreia "concursul Consiliului Superior al Magistraturii la sancţionarea 

contravenţională a judecătorilor ar putea genera şi răspunderea disciplinară a acestora, 

fapt ce va contribui la realizarea principiului responsabilizării judecătorului.". Or, din 

lectura proiectului nu rezultă că CSM ar trebui, cel puţin, să fie informat despre 

comiterea de către judecător a unei contravenţii. 

Coruptibilitate. Concurenţa normelor de drept Norme care stabilesc derogări 

neîntemeiate. Lipsa responsabilităţii clare autorităţilor (funcţionarilor) pentru 

încălcarea prevederilor din proiect. 

Recomandarea. În contextul obiecţiilor formulate, opinăm că este necesară 

operarea unor modificări la Codul contravenţional care reprezintă legea-cadru 

aplicabilă. 

Adiţional, în contextul hotărîrii Curţii Constituţionale  este oportun să fie prevăzut 

că CSM va fi informat despre comiterea de către judecător a unei contravenţii. 

Excepția prevăzută în prezentul 

proiect nu este în contradicție cu 

Codul contravențional,  deoarece 

regula privind aplicarea sancțiunilor 

administrative judecătorului doar de 

către instanța de judecată a existat și 

pînă la intrarea în vigoare  a Legii 

nr.  153 din 05.07.2012 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative, nefiind necesară 

completarea codului în acest sens. 

 

Se acceptă. 

A fost completat alin. (5
3
) din 

art. 19. 

48. Art. II Articolul 23. 

Nu este clar raţionamentul pentru care a fost stabilit termenul de 2 zile lucrătoare 

pentru examinarea demersului Procurorului General. Opinăm, că în lumina celor 

reţinute de Curtea Constituţională nu pare a fi necesară instituirea unei proceduri 

"sofisticate" (obligativitatea unui număr majoritar de voturi a membrilor CSM, 

interpretarea obţinerii din oficiu a acordului CSM în cazul în care demersul 

Procurorului General nu a fost examinat în termen etc.) pentru pornirea urmăririi 

penale împotriva judecătorului, or, o alternativă pentru obţinerea acordului CSM, aşa 

cum este reţinut şi în hotărîrea Curţii, este transmiterea către Procurorul General a 

atribuţiei de autorizare a unor măsuri procesuale de constrângere expres definite. 

Astfel, în cazul intervenţiilor legislative la art. 23 considerăm oportun de a lua în 

Se acceptă parțial 

Termenul de 2 zile a fost 

prelungit pînă la 5 zile. 

 

În vederea asigurări 

independenței judecătorilor, 

precum și pentru asigurarea unei 

protecții efective a judecătorilor 

împotriva unor eventuale abuzuri 

și, nu în ultimul rînd, pentru a 

crea premise de combatere a 
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considerare obiecţiile şi recomandările de la p. 2 al prezentului Raport de expertiză. 

Coruptibilitate. Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative. Stabilirea unor 

termene nejustificate. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor / obligaţii 

excesive. 

Recomandarea. Reexaminarea soluţiei legislative propuse prin prisma hotărîrii 

Curţii Constituţionale şi excluderea acordului CSM pentru pornirea urmăririi penale. 

Prevederea soluţiei alternative conform căreia CSM urmează să dea acordul doar 

pentru aplicarea unui cerc limitat de măsuri procesuale de constrângere. 

fenomenului criminalității în 

complexitatea sa, s-a considerat 

necesar de a excepta de la regula 

generală (potrivit căreia pentru 

pornirea urmăririi penale este 

necesar acordul CSM) 

infracțiunile prevăzute la art. 243, 

324, 326 și 330
2
 ale Codului 

penal R.M. și infracțiunile 

flagrante. 

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                  Oleg EFRIM 


