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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE nr._____ 

din____________ 

 

privind aprobarea proiectului Legii pentru  

modificarea unor acte normative 

(instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova  

în fața Curții Europene) 

 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul Legii pentru 

modificarea unor acte normative (instituția regresului în contextul condamnării 

Republicii Moldova în fața Curții Europene). 

 

 

PRIM-MINISTRU 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei  



Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. –Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 

15–17, art.  63), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 19 alineatul (3) după cuvintele „vinovăția lui de abuz 

criminal” se completează cu cuvintele „sau dacă în cadrul unei proceduri 

disciplinare s-a constatat intenția ori neglijența gravă în acțiunile sau inacțiunile 

sale care au dus la constatarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie 

încălcarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale, sau a impus soluționarea 

amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului ori la 

formularea unei declarații unilaterale, care s-au soldat cu acordarea unor mijloace 

financiare din bugetul de stat al Republicii Moldova.”. 

 

2. Capitolul VI va avea următorul cuprins: 

 

„RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI MATERIALĂ A 

JUDECĂTORILOR” 

3. Se completează cu art. 21
1
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 21
1
. Răspunderea materială a judecătorilor 

(1) Judecătorii poartă răspundere materială în acțiunea de regres a statului 

față de aceștia pentru cauzele care au atras emiterea de către  Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a unei hotărîri prin care a fost constatată o încălcare a 

drepturilor sau libertăților fundamentale, ori a impus soluționarea amiabilă a cauzei 

aflate pe rolul Curții Europene, care s-au soldat cu acordarea unor mijloace 

financiare din bugetul de stat al Republicii Moldova, proporțional gradului de 

vinovăție stabilit în urma unei proceduri penale sau disciplinare. 

(2) Acțiunea de regres prevăzută la alin. (1) se intentează de către Ministerul 

Justiției în temeiul unei sentințe definitive prin care s-a constatat vinovăția lui de 

abuz criminal sau a unei hotărîri în procedură disciplinară prin care s-a constatat 

intenția ori neglijența gravă ce a dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituţia 

Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.”. 

 



Art. II. – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 185, art. 620), 

se modifică după cum urmează:  

1. Articolul 4 alineatul (3) se completează cu litera a
1
) cu următorul cuprins: 

„a
1
) transmite în termen de o zi sesizarea Agentului guvernamental spre 

examinare Inspecției judiciare;” 

 

 

Art. III. – Legea nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 238-246, art. 

557), se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 4 se completează cu alineatul (1
2
) cu următorul cuprins: 

 

„(1
2
) Dacă abaterea prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) a fost constatată potrivit 

art. 36 alin.(1) lit. a) și aceasta a atras emiterea de către  Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a unei hotărîri prin care a fost constatată o încălcare a 

drepturilor sau libertăților fundamentale, ori a impus soluționarea amiabilă a cauzei 

aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, ori formularea unei declarații 

unilaterale, care s-au soldat cu acordarea unor surse financiare din bugetul de stat, 

judecătorul va răspunde material în ordine de regres proporțional gradului de 

vinovăție.”. 

 

2. La articolul 19: 

alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:  

„e) Agentul guvernamental în cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a constatat, printr-o hotărîre încălcarea drepturilor sau libertăţilor 

fundamentale, ori a impus soluționarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții 

Europene a Drepturilor Omului, ori formularea unei declarații unilaterale, care s-au 

soldat cu acordarea unor surse financiare din bugetul de stat. ”; 

se completează cu alin.(5) avînd următorul cuprins: 

„(5) La sesizările Agentului guvernamental, procedura disciplinară începe și 

se desfășoară în condițiile prezentei legi.”. 

 

3. Articolul 20 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Sesizările Agentului guvernamental nu pot fi considerate vădit neîntemeiate 

chiar dacă a expirat termenul de prescripție prevăzut la art. 5.”. 

 

4. La articolul 23: 

alineatul  (1
1
) se completează cu propoziția „Decizia cu privire la respingerea 

sesizării Agentului guvernamental se expediază acestuia în termen de 3 zile de la 

data emiterii.”; 

 



5. La articolul 26,  alineatul (1) se completează cu propoziția „Decizia motivată 

de respingere a sesizării formulate de Agentul guvernamental se transmite acestuia 

în termen de 3 zile de la data emiterii. ” 

 

6. La articolul 40: 

la  alineatul (1), cuvintele „Curtea Supremă de Justiție”  se substituie cu 

cuvintele „Curtea de Apel Chișinău”, iar cifra „15” se substituie cu cifra „30”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Termenul de examinare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) nu poate 

depăși 30 de zile. 

 

Art. IV. - Legea nr.151/ 2015 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 455), se modifică după cum 

urmează: 

 

1. Articolul 6 alineatul (1) se completează litera g) și h), cu următorul cuprins: 

 

„g) să înainteze sesizări Procurorului General, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Ministerului Justiției și altor 

organe competente cu privire la toate Hotărîrile Curții Europene prin care a fost 

constatată o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale, ori a impus 

soluționarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor 

Omului, ori formularea unei declarații unilaterale, care s-au soldat cu acordarea 

unor surse financiare din bugetul de stat, precum și pune la dispoziția acestora 

toate actele relevante. 

h) verifică rezultatele recepționate de la autoritățile sesizate și comunică 

Ministerului Justiției cazurile în care s-a stabilit în acțiunile judecătorului intenția 

sau neglijența gravă prin sentință definitivă, vinovăția lui de abuz criminal, sau 

dacă în cadrul unei proceduri disciplinare s-a constatat intenția ori neglijența gravă 

în acțiunile sau inacțiunile sale care au dus la constatarea de către Curtea 

Europeană, printr-o hotărîre, fie Guvernul a recunoscut, printr-o declaraţie 

încălcarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale, sau a impus soluționarea 

amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții Europene ori la formularea unei declarații 

unilaterale, care s-au soldat cu acordarea unor mijloace financiare din bugetul de 

stat al Republicii Moldova.”. 

2. La articolul 27: 

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Procedura de regres a statului în temeiul alin.(1) împotriva judecătorilor se 

intentează de către Ministerul Justiției dacă s-a stabilit, prin sentință definitivă, 

vinovăția lui de abuz criminal, sau dacă în cadrul unei proceduri disciplinare s-a 

constatat intenția ori neglijența gravă în acțiunile sau inacțiunile sale care au dus la 

constatarea de către Curtea Europeană, printr-o hotărîre, fie Guvernul a recunoscut, 

printr-o declaraţie încălcarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale, sau a impus 



soluționarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții Europene ori la formularea 

unei declarații unilaterale, care s-au soldat cu acordarea unor mijloace financiare 

din bugetul de stat al Republicii Moldova.” 

 alineatul (3) se completează cu textul „sau prin declarația unilaterală”. 

 

Art. V. - Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură ( Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 113), se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 11 alineatul (1) se completează cu litera g
1
) cu următorul cuprins: 

 

„g
1
) la sesizarea Agentului guvernamental verifică dacă la înfăptuirea justiției 

judecătorul a admis acțiuni/inacțiuni de abuz criminal care au dus la emiterea 

hotărârilor  Curții Europene a Drepturilor Omului prin care a fost constatată o 

încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale,  sau de soluționare amiabilă a 

cauzei aflate pe rolul Curții Europene ori formularea unei declarații unilaterale, 

care s-au soldat cu acordarea unor mijloace financiare din bugetul de stat.”.  

Art. VI – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 


