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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative este elaborat de 

către Ministerul Justiţiei. 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La data de 25 iulie 2014 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 178 cu 

privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, care a fost publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova la 15 august 2014. 

Conform dispozițiilor finale și tranzitorii ale acestei Legi, art. 43, alin. (5), lit. a), 

Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei 

în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. 

Astfel, prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea creării condițiilor necesare 

bunei implementări a Legii nr. 178 din 25 iulie 2014, precum și pentru a aduce în concordanță 

cu aceasta a cadrului legislativ. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, prin intermediul prezentului proiect se propun 

modificări și completări pentru următoarele acte legislative: 

1. Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească; 

2. Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului; 

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

 

I. Completarea Legii privind organizarea judecătorească 

Conform art. 10, alin. (1) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014, atît membrii permanenți, 

cît și cei supleanți ai colegiului disciplinar din rîndul judecătorilor sînt aleşi de Adunarea 

Generală a Judecătorilor. De asemenea, remarcăm că membri supleanți sunt doar în 

componența Consiliului Superior al Magistraturii și în componența colegiului disciplinar. 

Actuala formulare a alin. (1), lit. d) nu este una reușită, inducînd în eroare referitor la 

existența în colegiul de selecție și în colegiul de evaluare sînt ”cîte 2 membri supleanți”. 

Drept urmare, în vederea reglementării corecte a modului de adoptare a hotărîrilor 

Adunării Generale a Judecătorilor cu privire la alegerea membrilor permanenți și supleanți atît 

în CSM și colegiul disciplinar, cît și în colegiul de selecție și colegiul de evaluare, necesită a 

fi modificat art. 23
2
. De asemenea, pentru reglementarea competenței corespunzătoare a  

Adunării Generale a Judecătorilor necesită a fi completat și art. 23
3
. 

 

II. Modificarea și completarea Legii cu privire la statutul judecătorului 

Pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 răspunderea disciplinară a 

judecătorilor era reglementată de Capitolul VI din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995. 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 178 din 25 iulie 2014, aceasta constituie baza 

legislativă pentru  reglementarea răspunderii disciplinare a judecătorilor. Astfel, conform art. 
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1 din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 ”Prezenta lege reglementează temeiurile răspunderii 

disciplinare, categoriile abaterilor disciplinare comise de judecători, sancţiunile disciplinare 

aplicate acestora, etapele procedurii disciplinare, atribuţiile instituţiilor implicate în 

procedura disciplinară, precum şi procedura examinării, adoptării şi contestării hotărîrilor 

în cauzele disciplinare privind judecătorii.” 

În consecință, a devenit strict necesară abrogarea articolelor 22 și 23 din Capitolul VI al 

Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995. 

Conexiunea dintre cele două acte legislative este asigurată drept urmare a expunerii în 

redacție nouă a art. 21 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, care va prevedea expres că 

”Judecătorii poartă răspundere disciplinară în modul stabilit de Legea nr. 178 din 25 iulie 

2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.” 

Reieșind din faptul că art. 7 din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 reglementează condiţiile 

şi consecinţele aplicării sancţiunilor disciplinare, a devenit necesară excluderea din art. 20, 

alin. (7) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 a oricărei referiri în acest sens. În același 

context, este necesară și completarea art. 25, alin. (1), lit. f) din legea menționată.  

De asemenea, reieșind din faptul că la 21 ianuarie 2014 a intrat în vigoare noua Lege 

privind salarizarea judecătorilor (Legea nr. 238 din 23 decembrie 2013), necesită a fi 

modificat art. 28, alin. (1) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, în vederea efectuării 

trimiterii exprese la noile norme referitoare la salarizarea judecătorilor. 

 

III. Modificări și completări la Legea cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 a modificat procedura examinării cauzelor disciplinare, 

excluzînd etapa de validare de către Consiliul Superior al Magistraturii a hotărîrilor colegiului 

disciplinar. Drept urmare, este necesară excluderea literei d) din alin. (3), art. 4, excluderea 

articolului 21, precum și expunerea în redacție nouă a art. 24 alin. (5). 

Încă un aspect nou, introdus prin Legea nr. 178 din 25 iulie 2014, constă în faptul că, 

colegiul disciplinar este organul responsabil de aplicarea sancțiunilor disciplinare (art. 8, alin. 

(1) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014), iar CSM doar înaintează Președintelui Republicii 

Moldova sau, după caz, Parlamentului propunerea privind eliberarea din funcția de președinte 

sau vicepreședinte al instanței sau de eliberare din funcția de judecător. Acest fapt rezultă din 

prevederile art. 38 din Legea nr.178 din 25 iulie 2014. Astfel, se propune expunerea în 

redacție nouă a literei c) din art. 4, alin. (3). 

Pentru a aduce în concordanță prevederile art. 7
1
, alin. (6) din Legea nr. 947-XIII din 19 

iulie 1996, care reglementează competențele inspecției judiciare, cu prevederile art. 18, lit. b) 

conform căruia, inspecția judiciară verifică sesizările privind faptele care pot constitui abateri 

disciplinare, se propune completarea art. 7
1
, alin. (6) cu competența corespunzătoare. 

Art. 22 din nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 reglementează modul de examinare a 

contestațiilor împotriva colegiilor din subordinea CSM. Reieșind din faptul că modul de 

contestare a hotărîrilor colegiului disciplinar a fost reglementat în art. 39 din Legea nr. 178 

din 25 iulie 2014, se propune modificarea art. 22 în vederea excluderii dublărilor și 

neconcordanțelor cu noile reglementări. 

Reieșind din faptul că art. 40 din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 stabilește altă 

modalitate de examinare a cererilor de contestare a hotărîrilor CSM, care țin de examinarea 

contestărilor colegiului disciplinar, inclusiv modificînd și numărul de judecători din completul 
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care va examina cererile, este imperioasă completarea art. 25 cu un alineat nou, în vederea 

efectuării unei trimiteri exprese la prevederile Legii nr. 178 din 25 iulie 2014. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită resurse financiare suplimentare din bugetul de 

stat. 

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

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

altor acte legislative și normative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 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. 

 

 

 

Viceministru                                           Nicolae EȘANU 

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

