
Proiect 

Lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 62), cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 21  

se completează cu alin. (1
1
) și (1

2
) cu următorul cuprins: 

” (1
1
) Reorganizarea sau încetarea activităţii instanţelor judecătoreşti poate fi făcută doar 

prin lege. O instanţă judecătorească nu poate fi reorganizată sau activitatea acesteia nu poate 

înceta, dacă competenţele sale jurisdicţionale nu au fost transferate în competenţa altei instanţe 

judecătoreşti. 

 (1
2
) Stabilirea circumscripțiilor judecătorești se efectuează în dependență de: 

a) organizarea administrativ-teritorială; 

 b) numărul de judecători din instanța judecătorească; 

c) numărul de locuitori în regiune; 

d) numărul de dosare noi, parvenite spre examinare pe parcursul unui an; 

e) complexitatea cauzelor; 

g) distanța de la localitatea de reședință pînă la cea mai apropiată instanță de judecată, 

timpul necesar pentru parcurgerea acesteia, precum și nivelul de dezvoltare a infrastructurii 

drumurilor; 

h) starea clădirilor instanțelor de judecată.” 

2. Art. 22: 

se completează cu alin. (1
1
) și (1

2
) cu următorul cuprins: 

”(1
1
)  Statul asigură finanțarea sistemului judecătoresc în cuantum de cel puțin 1% din 

cheltuielile bugetului de stat anual. 

 (1
2
) În procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării Legii bugetului de stat, în 

partea ce ţine de alocarea mijloacelor financiare instanţelor judecătoreşti, solicitarea opiniei 

Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie.” 

.se completează cu alin. (2) și (3) cu următorul cuprins: 



”(3) Procedura, etapele planificării, părţile implicate, calendarul bugetar şi modul de 

organizare a procesului de elaborare a bugetelor instanţelor judecătoreşti se aprobă prin 

Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii. 

(4) Cerinţele specifice, precum şi formatul prezentării informaţiilor pentru planificarea şi 

elaborarea bugetului se vor actualiza anual, în funcţie de Normele metodologice privind 

elaborarea şi prezentarea de către autorităţile publice centrale a propunerilor la proiectul 

bugetului de stat pentru anul respectiv, elaborate de Ministerul Finanţelor, precum şi reieşind din 

exigenţele reformelor în domeniul finanţelor publice.”. 

 

Art. II. – Art. 4, alin. (4) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-

17, art. 65), cu modificările ulterioare, se completează cu lit. b
1
) și c

1
) cu următorul cuprins: 

”b
1
) aprobă Metodologia planificării bugetului instanțelor judecătorești; 

c
1
) prezintă Guvernului propunerea privind mijloacele financiare necesare bunei funcționări 

a instanțelor judecătorești;” 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 


