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  Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

 

Consiliul  

Superior 

al 

Magistrat

urii 

Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

 

Nr Modificarea/completarea propusă 

Prin proiect  

Opinia CSM Motivarea Opinia Ministrului Justiției 

1 Art. 3, prima propoziție se completează după cum 

urmează: 

       Judecătorii răspund disciplinar pentru comiterea 

abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta lege, 

indiferent dacă hotărîrea emisă de către 

judecătorul, subiect al unei cauze disciplinare a fost 

sau nu anulată. Încălcarea prevederilor altor acte 

normative atrage răspunderea disciplinară numai în 

cazurile în care fapta constituie o abatere disciplinară 

în conformitate cu art. 4. 

Nu se acceptă 

în varianta 

propusă 

Astfel de prevederi ar 

putea exista doar  în raport 

cu unele abateri 

disciplinare,  ce nu țin de 

efectuarea nemijlocită a 

justiției, cum ar fi 

încălcarea, din motive 

imputabile judecătorului, a 

termenelor de îndeplinire a 

acţiunilor de procedură, 

inclusiv a termenelor de 

redactare a hotărîrilor 

judecătoreşti şi de 

transmitere a copiilor 

acestora participanţilor la 

proces; 

Cît privește aplicarea  

sancțiunilor disciplinare 

care vizează legalitatea 

hotărîrilor, Consiliul 

consideră că aceste 

prevederi contravin art.6, 

art.114, art.115 alin.(1) şi 

art.123 alin.(1) din 

Constituţie, deoarece lasă 

la discreţia Consiliului 

Superior al Magistraturii să 

decidă arbitrar care decizii 

judecătoreşti sînt legale și 

care nu. 

Potrivit Constituției justiţia 

se înfăptuieşte de Curtea 

Supremă de Justiţie, curţile 

de apel şi judecătorii. 

În  cazul în care CSM va 

urma să de apreciere  unei 

Se acceptă parțial 

Norma de modificare a articolului 3 a 

fost exclusă, iar conceptul a fost inclus la 

art. 4., printr-un nou aliniat (3) cu 

următorul cuprins: 

„(3) Răspunderea disciplinară  nu 

depinde de faptul dacă actul judecătoresc  

de dispoziție emis de judecătorul, subiect 

al cauzei disciplinare, a fost sau nu 

contestat, sau de rezultatul examinării 

apelului sau recursului.” 

 

 

De asemenea, autorul propunerii 

eronat a interpretat norma propusă spre 

modificare, or prin aceasta nu este 

împuternicit Consiliul Suerior al 

Magistraturii cu drept de control al 

hotărîrii emise de judecător ci cu dreptul 

de atragere a judecătorului la răspundere 

disciplinară pentru acțiunile ce constituie 

abateri disciplinare.  
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decizii irevocabile, ar pune 

în sarcina Consiliului  

obligații ce nu țin de 

competența acestuia 

Atît colegiul disciplinar cît 

şi, Consiliul Superior al 

Magistraturii pot examina 

deciziile irevocabile, doar 

în limitele competenţelor 

ce le revin, fără a interveni 

în actul judecătoresc sau a-

i diminua autoritatea.  

Or, pentru a aprecia 

acţiunile judecătorului 

privind interpretarea sau 

aplicarea neuniformă a 

legislaţiei, trebuie să se 

ţină cont şi de raportul 

rezonabil de 

proporţionalitate între 

mijloacele folosite şi 

scopul urmărit. 

    Curtea constituțională 

în Hotărîrea nr. 28 din 

14.12.2010 a atenționat că, 

sancţiunea disciplinară va 

fi aplicată judecătorului 

doar în cazul anulării 

hotărîrii judecătoreşti 

defectuoase şi constatării 

faptului că la examinarea 

cauzei judecătorul, 

intenţionat sau din 

neglijenţă gravă, a 

interpretat sau a aplicat 

neuniform legislaţia.     

      Curtea conturează că 

nici un organ, cu excepţia 

instanţelor judecătoreşti, 

nu este în drept să pună la 

îndoială forţa juridică a 

actului judecătoresc, 

inclusiv a celui, la 
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adoptarea căruia a 

participat judecătorul în 

privinţa căruia s-a intentat 

procedura disciplinară, şi 

să aprecieze conformitatea 

deciziilor judecătoreşti cu 

practica judiciară. 

Alt motiv este că orice 

persoana care va avea la 

mînă o hotărîre devenită 

irevocabilă, pentru care 

judecătorul care a adoptat-

o, a fost sancționat 

disciplinar, va pune la 

îndoială această hotărîre, 

pentru acest temei. 

CtEDO în jurisprudența sa  

constantă a statuat că, 

principiul securităţii 

raporturilor juridice 

impune ca soluţia dată în 

mod irevocabil cu privire 

la un litigiu să nu fie 

repusă în discuţie. 

 2 Art. 4 alin. (1) lit. a) se completează cu 

următoarele cuvinte:   

       lit. a) nerespectarea „intenționată sau din 

neglijență gravă a” îndatoririi de a se abţine atunci 

cînd judecătorul ştie sau trebuia să ştie că există una 

dintre circumstanţele prevăzute de lege pentru 

abţinerea sa, precum şi formularea de declaraţii 

repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, 

care are ca efect tergiversarea examinării cauzei; 

 

  Se acceptă -- --- 

 3 Art. 4 alin. (1) lit. b) va avea următorul conținut:  

„b) adoptarea unei hotărîri judecătorești prin care 

intenționat sau din neglijență gravă au fost încălcate 

drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor 

fizice sau juridice, garantate de Constituția Republicii 

Moldova, și de pactele și tratatele internaționale 

privitoare la drepturile fundamentale ale omului la 

care Republica Moldova este parte” 

Se acceptă, cu 

condiția că, 

aspectele ce țin 

de răspunderea 

personală a 

judecătorilor 

să fie 

constatate de 

instanțele 

 Comisia de la Veneția în 

opinia din 13.06.2016 a 

menționat clar că, 

răspunderea judecătorilor 

este permisă, însă numai 

acolo unde există o 

componentă mintală 

culpabilă (intenţie sau 

neglijenţă gravă) a 

Nu se acceptă 

Legea prevede criterii şi proceduri clare, 

însă urmare a definitivării proiectului art. 

4 alin. (1) lit. b) va avea următorul 

cuprins: 

„b) adoptarea unei hotărîri judecătorești 

prin care intenționat sau din neglijență 

gravă au fost încălcate drepturile și 

libertățile fundamentale ale persoanelor 
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naționale și 

numai în 

temeiul unor 

criterii și 

proceduri care 

să fie clar 

stabilite de 

lege . 

judecătorului.  Comisia a 

subliniat că este foarte 

important ca aspectele ce 

țin de răspunderea 

personală a judecătorilor 

să fie constatate de 

instanțele naționale și 

numai în temeiul unor 

criterii și proceduri care 

să fie clar stabilite de 

lege . 

fizice sau juridice, garantate de 

Constituția Republicii Moldova și de 

tratatele internaționale privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului la 

care Republica Moldova este parte;” 

 4 Art. 4 alin. (1) lit. d) se modifică după cum 

urmează: 

lit. d) imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei 

de către alt judecător; 

 

Se acceptă -- -- 

 

 5 Se propune excluderea lit. m). 

 

Se acceptă -- --- 

 6 Art.4 alin. (1) lit. o) se exclude. Se acceptă Referitor la art. 4, alin. (1), 

lit. o), Comisia de la 

Veneția , în pct. 32 a 

menționat că ”conceptele 

"prestigiul justiţiei" sau 

"demnitatea funcţiei de 

judecător" cu rolul de 

criterii pentru evaluarea 

hotărârilor judecătoreşti 

sunt prea vagi. Aceste 

chestiuni sunt nu doar 

lipsite de precizie, ci şi 

prea subiective pentru a 

constitui temeiul unor 

reclamaţii disciplinare. 

Prin urmare, Articolul 

4.1.o ar trebui fie revizuit, 

fie clarificat sau eliminat.” 

--- 

 7 Art.4 alin. (1) lit. p) se modifică și va avea 

următorul conținut: 

lit. p) alte fapte care aduc atingere onoarei sau 

probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 

comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 

afara acestora. 

 

Se acceptă -- Urmare a definitivării proiectuluui 

precum și a noilor propuneri din partea 

Consiliului Superior al Magistraturi art.4 

alin. (1) lit. p) va avea următorul cuprins: 

p) alte fapte care aduc atingere onoarei 

sau probităţii profesionale ori prestigiului 

justiţiei în aşa măsură încît se afectează 
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încrederea în justiţie, comise în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 

afara acestora, care după gravitatea lor 

nu pot fi calificate doar ca încălcări ale 

Codului de etică și conduită profesională 

a judecătorilor.” 

 8 Art. 4 alin. (2) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

Alin. (2) Constituie abatere disciplinară comisă de 

preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti 

neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere sau 

necorespunzătoare, fără o justificare rezonabilă, a 

atribuţiilor stabilite de articolul 161 din Legea nr.514-

XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească şi dacă aceasta a afectat activitatea 

instanţei. 

 

cuvintele „din motive imputabile acestora” se 

substituie cu cuvintele „fără o justificare rezonabilă” 

Nu se acceptă Dispoziția ,,fără o 

justificare rezonabilă,, va 

putea fi  interpretată în 

mod abuziv, neavînd  

claritate deschizînd un 

teren larg arbitrariului. 

 

Nu se acceptă 

Comisia de la Veneția a menționat 

că ”procedura disciplinară ar trebui în 

general iniţiată în cazul abaterii 

disciplinare grave sau impardonabile şi 

care aduce dezonoare justiţiei. Aplicarea 

sancţiunilor disciplinare pentru o faptă 

care doar ar putea "afecta activitatea 

instanţei" este excesivă. Articolul 4 alin. 

(2) ar trebui revizuit.” 

Drept urmare, propunem la art. 2, 

alin. (2) cuvintele ”din motive imputabile 

acestora” să se substituie cu cuvintele 

”fără o justificare rezonabilă”. 

 9 Art. 6 alin. (2) se completează după cum urmează  

Alin. (2) Pentru judecătorii care îndeplinesc funcţia 

de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei de 

judecată, în afară de sancţiunile indicate la alin.(1), 

lit. a), b), c) poate fi aplicată şi sancţiunea 

disciplinară de eliberare din funcţia respectivă. 

 

Se acceptă --  Urmare a definitivării proiectuluui din 

punct de vedere redacțional la art. 6 

alineatul (2):  după textul „la alin. (1)” se 

completează cu textul „lit. a) - c)” 

 10 Art. 6 alin. (6) se completează după cum urmează:  

Alin. (6) Eliberarea din funcţia de judecător 

reprezintă încetarea de drept a împuternicirilor 

judecătorului ca urmare a comiterii unei abateri 

disciplinare grave sau repetate. Propunerea de 

eliberare din funcţia de judecător este înaintată de 

Consiliul Superior al Magistraturii în modul stabilit 

de lege. 

Se acceptă -- --- 

 11 Art. 6 alin. (7) se completează după cum urmează:  

Alin. (7) Eliberarea din funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte de instanţă se aplică pentru abaterile 

disciplinare grave sau repetate, stabilite la art.4 

alin.(2) al prezentei legi şi presupune încetarea 

mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al 

instanţei judecătoreşti. Propunerea de eliberare din 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă se 

Se acceptă --- ---- 
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înaintează de Consiliul Superior al Magistraturii, în 

modul stabilit de lege. 

 12        Art. 8 alin. (1) se completează cu următoarea 

dispoziție:   

alin. (1) Colegiul disciplinar este un organ 

independent, care examinează cauzele disciplinare în 

privinţa judecătorilor „în funcție și judecătorilor 

demisionați, pentru faptele comise în timpul 

exercitării mandatului de judecător” şi aplică 

sancţiuni disciplinare. 

Nu se acceptă În privința judecătorilor 

demisionați, procedura 

urmează a fi încetată, pe 

motiv că, urmare a  plecării 

din funcție, judecătorul nu 

mai  are statut de persoană 

de demnitate publică, iar 

abaterea  își pierde 

actualitatea 

Nu se acceptă 

Modificarea propusă prin proiect rezultă 

din pct. 47 din Opinia Comisiei de la 

Veneția, potrivit căreia ar putea fi utilă 

armonizarea acestui articol - care 

defineşte Colegiul Disciplinar ca organ 

independent care examnează cauzele 

disciplinare ale judecătorilor şi le aplică 

acestora sancţiuni disciplinare - cu 

Articolul 7 care prevede că pot exista 

proceduri disciplinare împotriva 

judecătorilor demisionați. 

 13 Art. 10 alin. (1) prima propoziție va avea următorul 

cuprins: „Membrii colegiului disciplinar din rîndul 

judecătorilor se aleg prin vot secret de Adunarea 

Generală a Judecătorilor după cum urmează: 1 

judecător din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, 2 

judecători din cadrul curţilor de apel şi 2 judecători 

din cadrul judecătoriilor” 

Se acceptă 

pentru a 

respecta 

principiul  

proporționalități

i reprezentării 

instanțelor 

-- --- 

 14 Art. 10 alin. (2) se completează după cum urmează: 

alin. (2) La Adunarea Generală a Judecătorilor sînt 

aleşi 5 membri supleanţi, cu respectarea 

proporţionalităţii stabilite la alin.(1) și procedurii 

stabilite pentru alegerea membrilor de bază ai 

colegiului. Membrii supleanţi continuă mandatul 

membrului colegiului disciplinar în cazul survenirii 

uneia dintre situaţiile prevăzute la art.11 alin.(3). 

 

Se acceptă -- -- 

 

 

15 Art. 10 se completează cu un nou alineat care va 

avea următorul conținut:  

„alin. (4) Ministrul Justiției este în drept să refuze 

propunerea comisiei de selectare a candidaților 

numai în cazul în care nu a fost respectată procedura 

sau dacă candidații selectați nu corespund criteriilor 

stabilite prin lege. În acest caz, comisia va organiza 

un concurs repetat pentru selectarea membrului 

respectiv.” 

Nu se acceptă. Dreptul de selectare a 

candidaților în calitate de 

membri ai  colegiului 

disciplinar din rîndul 

reprezentanţilor societăţii 

civile  

 urmează să aparțină 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Prin implicarea Ministrului 

Justiției se admite 

imexiune directă în 

activitatea  justiției. 

Nu se acceptă  

Ministrul Justiției conform proiectului 

urmează să se expună doar în partea ce 

ține de respectarea procedurii la 

selectarea memebrului și în cazul 

necorespunderii candidatului condițiilor 

legii. 

Totodată, în vederea clarificării normei 

pentru  art. 10 alin. (4) se propune 

următoarea redacție: 

„(4) Ministrul Justiției este în drept să 

refuze propunerea comisiei de selectare a 

candidaților numai în cazul în care nu a 
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fost respectată procedura sau dacă 

candidații selectați nu corespund 

criteriilor stabilite prin lege. În acest caz, 

comisia  organizează concurs repetat 

pentru selectarea membrilor sau 

membrilor supleanți ai colegiului  

disciplinar din rîndul reprezentanților 

societății civile.” 

 16 Art. 11 alin. (1), lit. e) cuvintele „la propunerea 

motivată a colegiului disciplinar, adoptată cu votul 

a cel puţin 2/3 din membrii acestuia,” se exclud; 

 

 

Se acceptă -- -- 

 17 Art. 11 alin. (2) va avea următorul cuprins:  

Alin. (2) Mandatul de membru al colegiului 

disciplinar poate fi revocat prin decizie motivată a 

Colegiului disciplinar adoptată cu votul a 2/3 din 

numărul total al membrilor. 

Se acceptă Prin propunerile 

suplimentare Consiliul 

Superior al Magistraturii 

pentru art. 11 alin. (2) 

recomandă următorul text: 

„Mandatul de membru al 

colegiului disciplinar poate 

fi revocat prin decizie 

motivată a Colegiului 

disciplinar adoptată cu 

votul a 2/3 din numărul 

total al membrilor. 

Hotărârea motivată a 

colegiului disciplinar 

privind revocarea 

mandatului unui membru 

al colegiului disciplinar se 

transmite Consiliului 

Superior al Magistraturii 

sau după caz Ministerului 

Justiției  în privința 

membrilor din rândul 

socieității civile pentru a fi 

substituit cu un alt membru 

din rândul membrilor 

supleanți 

Se acceptă 

Urmare a definitivării proiectului 

conform propunerii Consiliului Superior 

al Magistraturii pentru art. 11 alin. (2) se 

propune următorul cuprins: 

„(2) Mandatul de membru al 

colegiului disciplinar poate fi revocat 

prin decizie motivată a colegiului 

disciplinar adoptată cu votul a 2/3 din 

numărul total al membrilor. Hotărârea 

motivată a colegiului disciplinar privind 

revocarea mandatului unui membru al 

colegiului disciplinar se transmite 

Consiliului Superior al Magistraturii, sau 

după caz, Ministerului Justiției în 

privința membrilor din rândul socieității 

civile pentru a fi substituit cu un alt 

membru din rândul membrilor supleanți” 

 18 Art. 11 alin. (3) se completează și va avea 

următorul conținut:  

În cazul încetării sau revocării mandatului unui 

membru al colegiului disciplinar, locul acestuia va fi 

Se acceptă -- -- 
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ocupat de membrul supleant conform ordinii stabilite 

în regulamentul de activitate al colegiului 

disciplinar. 

 19 Art. 12 alin. (4) se completează și va avea 

următorul conținut:  

În cazul încetării sau revocării mandatului membrului 

colegiului disciplinar ales în funcţia de preşedinte al 

colegiului, se va alege un nou preşedinte. 

Preşedintele colegiului disciplinar poate fi revocat la 

propunerea motivată a cel puţin 3 membri ai 

colegiului disciplinar cu votul a 2/3 din numărul 

membrilor aleși, în caz de neîndeplinire fără motive 

întemeiate a atribuţiilor de preşedinte al colegiului 

disciplinar pe parcursul unei luni. 

Nu se acceptă  Varianta existentă de 3 

luni este rezonabilă, 

avînd în vedere faptul că, 

ca regulă,  Colegiul 

disciplinar se convoacă în 

ședință o data în lună. 

Se acceptă 

Textul  privind termenul de 1 lună a fost 

exclus.  

 20 Art. 13 alin. (3) se se modifică și va avea 

următorul conținut:  

Alin. (3) Judecătorilor membri ai colegiului 

disciplinar li se menţine salariul la locul de muncă, 

volumul de lucru al acestora fiind redus, în funcție 

de sarcinile de activitate din cadrul colegiului 

disciplinar, conform mecanismului stabilit de 

Consiliul Superior al Magistraturii. Membrii 

colegiului din rîndul reprezentanţilor societăţii civile 

beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, 

de o indemnizaţie echivalentă cu a douăzecea parte 

(1/20) din salariul judecătorului Curţii Supreme de 

Justiţie. 

Se acceptă --- Urmare a definitivării proiectului la 

art. 13 alineatul (3) cuvintele „avînd însă 

un volum de lucru redus, în funcţie de 

sarcinile de activitate din cadrul 

colegiului disciplinar” se substituie cu 

cuvintele „volumul de lucru al acestora 

fiind redus, în funcţie de activitatea din 

cadrul colegiului disciplinar, în modul 

stabilit de Consiliul Superior al 

Magistraturii”. 

 21 Art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

Alin. (5) Dacă urmare a declarării abținerii sau 

admiterii cererii de recuzare a membrului colegiului 

disciplinar, ședința colegiului disciplinar nu este 

deliberativă, aceasta se substituie cu un membru 

supleant 

Se acceptă cu 

următoarea 

completare, 

,,… care a 

obținut cele 

mai multe 

voturi în șirul 

descrescător,, 

 Se acceptă parțial 

Art. 14 alin. (5) și va avea următorul 

cuprins: 

„(5) Dacă urmare a declarării abținerii 

sau admiterii cererii de recuzare a 

membrului colegiului disciplinar, ședința 

colegiului disciplinar nu este 

deliberativă, membrul colegiului 

disciplinar se substituie cu membrul 

supleant respectiv.” 

Această prevedere este corelată cu cea  

propusă la art. 11 alin. (3) conform căreia 

ordinea substituirii membrilor de către 

supleanți va fi stabilită în regulamentul 

de activitate al Colegiului disciplinar. 

 22 Art. 19 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea Se acceptă -- -- 



 

9 
 

următorul cuprins:  

a) persoana, drepturile căreia au fost încălcate drept 

urmare a faptei comise de judecător sau o altă 

persoană care poate invoca un interes legitim; 

 23 Art. 19 alin. (4) se completează și va avea 

următorul conținut: 

(4) Revocarea sesizării nu exclude începerea sau 

desfăşurarea procedurii disciplinare, în condițiile 

prezentei legi, dacă Colegiul consideră că există un 

interes public. 

 Nu se acceptă La 27 iunie 2017, Curtea 

Constituţională a pronunțat 

hotărârea privind excepţia 

de neconstituţionalitate a 

unor prevederi ale 

articolului 328 alin. (1) din 

Codul penal, în care a 

menționat că lipsa oricăror 

prevederi pentru evaluarea 

caracterului considerabil al 

urmărilor prejudiciabile 

cauzate intereselor 

publice, deschide un teren 

larg arbitrariului, existând 

riscul ca acțiunile 

persoanei publice care 

depășesc limitele 

drepturilor și atribuțiilor 

acordate prin 

lege, indiferent de 

gravitatea faptei săvârșite 

și de prejudiciul cauzat, să 

cadă sub incidența normei 

penale.  Curtea a reținut că 

utilizarea în art. 328 alin. 

(1) din Codul penal a 

noțiunii „intereselor 

publice” care constituie o 

noțiune generică, ce nu 

poate fi  definită, încalcă 

articolele 1 alin. (3) și 22 

din constituție [principiul 

legalităţii incriminării şi 

pedepsei penale], precum 

și articolul 23 din 

Constituţie [calitatea legii 

penale]. 

Nu se acceptă 

Referitor norma actuală de la art. 19, 

alin. (4), Comisia de Veneția a 

recomandat următoarele: ”prevederea 

referitoare la revocarea sesizării ar trebui 

să specifice organismul competent pentru 

a decide cu privire la desfăşurarea 

procedurii disciplinare şi procedura care 

trebuie urmată şi ar trebui să precizeze că 

trebuie să existe un interes public în 

desfăşurarea procedurii disciplinare.”  

În acest context, propunem 

completarea art. 19 alin. (4) cu cuvintele: 

„în condițiile prezentei legi, dacă 

colegiul consideră că există un interes 

public de natură să afecteze prestigiul 

justiției.” 

 24 Art. 23 alin. (2) lit. b) se completează și va avea 

următorul conținut: 

Se acceptă -- Prevederile respective au fost excluse din 

proiect urmare a propunerilor Consiliului 
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b) să solicite, cu informarea preşedintelui instanţei 

judecătoreşti, opinia scrisă a judecătorului la care se 

face referire în sesizare cu privire la circumstanţele 

invocate cu excepția cazurilor în care sesizarea a 

fost respinsă; 

Superior al Magistraturii de instituire a 

unui nou mecanism de examinare a 

cauzelor disciplinare. 

Vezi pct. 48 din  tabel. 

 

 

 
 25 Art. 23 alin. (2) lit. c) se completează și va avea 

următorul conținut: 

c) să întocmească dosarul cauzei disciplinare care 

include sesizarea privind faptele care pot constitui 

abateri disciplinare, opinia scrisă a judecătorului la 

care se face referire în sesizare precum şi toate 

materialele şi alte probe obţinute în urma verificării. 

Se acceptă --- 

 26 Art. 26 alin. (2) se completează și va avea 

următorul conținut: 

(2) Raportul întocmit de inspectorul-judecător 

conţine descrierea succintă a faptelor invocate de 

autorul sesizării, faptele imputate judecătorului și 

încadrarea juridică a acestora, informația 

prezentată de judecătorul la care se face referire în 

sesizare, a faptelor constatate de inspectorul-

judecător, a probelor prezentate de autorul sesizării şi 

a probelor colectate în timpul verificării de către 

inspectorul-judecător. 

Se acceptă -- 

 27 Art. 28 alin. (7) se completează și va avea 

următorul conținut: 

(7) Hotărîrile completelor de admisibilitate ale 

colegiului disciplinar se aduc la cunoştinţa persoanei 

care a depus sesizarea și judecătorului vizat în 

termen de 7 zile de la data adoptării hotărîrii. 

 

Se acceptă -- 

 28 Art. 31 alin. (5) se completează și va avea 

următorul conținut: 

 (5) Membrul colegiului desemnat raportor sau 

oricare membru al colegiului disciplinar precum și 

judecătorul la care se face referire în sesizare pot 

solicita audierea martorilor sau altor persoane în 

cadrul şedinţei de examinare a cauzei disciplinare. 

 

Se acceptă -- Urmare a definitivării din punct de 

vedere tehnic al proiectului la articolul 

31 alineatul (5) după cuvintele 

„colegiului disciplinar” se completează 

cu cuvintele „precum și judecătorul 

subiect al sesizării” 

 29 Art. 35 alin. (4) se completează și va avea 

următorul conținut: 

(4) Hotărîrile sînt semnate de preşedintele 

şedinţei şi membrii colegiului disciplinar care au 

participat la examinarea cauzei. Hotărîrile irevocabile 

Se acceptă cu 

condiția că 

hotărîrea se va 

publica 

anonimizat 

-- Nu se acceptă 

Se exclude propunerea de modificare a 

art. 35 alin. (4) al Legii 178 și se menține 

textul în vigoare al legii. 
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ale colegiului se publică pe pagina web a Consiliului 

Superior al Magistraturii în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data întocmirii hotărîrii motivate. 

 

 30 Art. 36 se completează cu un nou alineat (11) care 

va avea următorul cuprins:  

(11) Colegiul disciplinar poate aplica sancțiuni 

disciplinare judecătorilor, foștilor judecători, 

președinților, vicepreședinților instanțelor de judecată 

doar în cazul în care constată că fapta imputată a fost 

săvîrșită cu intenție sau din neglijență gravă.” 

De exclus  

dispoziția 

,,…foștilor 

judecători…,, 

-- Nu se acceptă 

Propunerea vine în contradicție cu art. 5 

al Legii nr. 178  din  25.07.2014  cu 

privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor care stabilește că 

Judecătorul poate fi tras la răspundere 

disciplinară în termen de 2 ani de la data 

comiterii abaterii disciplinare. 

    (2) Prin derogare de la prevederile 

alin. (1), în cazul în care dintr-o hotărîre 

irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti 

naţionale sau internaţionale rezultă 

comiterea de către judecător a unei 

abateri disciplinare, judecătorul poate fi 

tras la răspundere disciplinară în termen 

de 1 an de la data devenirii irevocabile a 

hotărîrii instanţei naţionale sau 

internaţionale, dar nu mai tîrziu de 5 ani 

de la data comiterii abaterii. 

 31 Art. 39 alin. (1) se completează și va avea 

următorul conținut: 

(1) Hotărîrile colegiului disciplinar pot fi 

contestate la Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

intermediul colegiului, de către persoanele care au 

depus sesizarea, inspecţia judiciară sau judecătorul 

vizat în hotărîre, în termen de 15 zile de la data 

primirii copiei hotărîrii motivate. Termenul de 15 zile 

este un termen de decădere. La expirarea acestui 

termen, hotărîrile necontestate ale colegiului 

disciplinar devin irevocabile. 

 

Se acceptă -- -- 

 32 Articolul 39. Contestarea hotărîrii colegiului 

disciplinar 

          Se completează cu un nou alineat (11) care 

va avea următorul conținut: 

(11) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii 

repartizează, în mod aleatoriu dosarele disciplinare 

contestate între membrii consiliului, cu excepția 

membrilor din oficiu, care vor fi desemnați 

Se acceptă în 

altă redacție, 

după cum 

urmează: 

,,Dosarele 

disciplinare 

contestate se 

repartizează în 

Această propunere este 

acceptată  avînd în 

vedere tendința CSM de 

a implimenta programul 

de gestionare a dosarelor 

în organele din cadrul 

CSM 

Se acceptă 
Art. 39 alin. (11) va avea următorul 

cuprins: 

„(11) Dosarele disciplinare contestate se 

repartizează în mod aleatoriu membrilor 

Consiliului Superior al Magistraturi, cu 

excepția membrilor din oficiu.” 
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raportori.”;  mod aleatoriu 

membrilor 

CSM, cu 

excepția 

membrilor din 

oficiu. 

 

 

 33 Articolul 39 se completează cu un nou 

alineat (21)  care va avea următorul conținut: 

 (21) se completează în final cu propoziția „Dacă 

sesizarea a fost depusă de către unul din membrii 

Consiliului Superior al Magistraturii, atunci acesta nu 

va participa la examinarea contestației.” 

Se acceptă -- -- 

Consiliul  

Superior 

al 

Magistrat

urii 

 Propunerile suplimentare de modificare a Legii 

nr. 178/2014  

Argumentele Consiliului Superior al 

Magistraturii în vederea instituirii unui nou 

mecanism de examinare a abaterilor 

disciplinare ale judecătorilor 

Opinia Ministerului Justiției 

 34 La art.4 al. (1) lit c) de completat cu cuvintele: „sau 

lipsa totală a motivării hotărârilor judecătorești” 

Modificarea propusă urmărește scopul de a 

înlătura lacunele cadrului legal ce ține de 

răspunderea disciplinară a judecătorilor și 

necesită modificarea acestuia. 

Nu se acceptă 

Actuala redacțție a art. 4 alin. (1) lit c) 

prevede în calitate de abatere disciplinară 

acţiunile judecătorului în procesul de 

înfăptuire a justiţiei care fac dovada 

incompetenţei profesionale grave  şi 

evidente. Astfel, nemotivarea hotărîrilor 

cînd aceasta este obligatorie și face 

dovada incompetenţei profesionale grave  

şi evidente pentru care judecătorul 

urmează  să răspundă disciplinar. 

Prin urmare norma actuală răspunde 

situației enunțate. 

 35 La art. 4 al. (1) lit.l) va avea următoarea redacție:  

„l) încălcarea prevederilor referitoare la 

incompatibilităţile şi interdicţiile de serviciu care îi 

privesc pe judecători” 

Din redacția prevăzută de art. 4 lit.l) 

urmează de exclus cuvântul restricțiile, or, art. 

8 al Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la 

statutul judecătorului  prevede numai așa 

noțiuni ca: ”incompatibilități și interdicții” , 

dar nu și ”restricții” 

Nu se acceptă 

Termenul „restricții” este conform 

legislației din domeniul asigurării 

integrității (Legea nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor 

personale și Legea integrității nr. 

82/2017). Astfel, conform art. 17-21 al 

Legii nr. 133/2016,  judecătorul în 

calitate de subiect al declarării    este 

obligat să respecte restricțiile prevăzute 

de legislație. 

 36 Alin. (1) art. 4 de completat cu lit. q) 

q) participarea directă sau prin persoane inetrpuse la 

Modificarea propusă urmărește scopul de a 

înlătura lacunele cadrului legal ce ține de 
Nu se acceptă 

Conform standardelor de la Bangalore 
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jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme 

de investiții pentru care nu este asigurată transparența 

fondurilor. 

răspunderea disciplinară a judecătorilor și 

necesită modificarea acestuia. 

privind conduita judiciară,  judecătorului  

nu  îi  este  interzis  să  joace  ocazional  

jocuri  de noroc, ca divertisment, însă 

aceasta trebuie făcută cu discreţie, având  

în vedere percepţia observatorului 

rezonabil din cadrul comunităţii. 

 37 La art. 4 propunem completarea cu al. (3) cu 

următorul conținut: 

 „(3)  Dacă pe aceeași faptă este pornită o procedură 

penală sau contravențională și o procedură 

disciplinară, atunci procedura disciplinară se 

suspendă până la soluționarea definitivă a cauzei 

penale sau contravenționale. Dacă fapta conține mai 

multe acțiuni, una dintre care este de natură penală 

sau contravențională iar alta disciplinară, Colegiul 

disciplinar va examina fapta doar în partea acțiunii, 

ce ține de răspunderea disciplinară.” 

Modificarea propusă urmărește scopul de a 

înlătura lacunele cadrului legal ce ține de 

răspunderea disciplinară a judecătorilor și 

necesită modificarea acestuia. 

Nu se acceptă 

Colegiul disciplinar este în drept să 

examineze doar acțiunile ce constituie 

abateri disciplinare. Astfel, în cazul în 

care judecătorul a comis acțiuni care 

prevăd un alt tip de răspundere acestea 

urmează a fi examinate în conformitate 

cu legislația aplicabilă, iar colegiul 

disciplinar urmează să se expună doar 

asupra existenței sau inexistenței abaterii 

disciplinare. 

 38 Propunem completarea legii cu art. 41 cu denumirea.  

„41 Rea-credință sau  

neglijență gravă 

(1) Există rea-credință atunci când judecătorul 

încalcă cu știință normele de drept material sau 

procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei 

persoane, 

(2) Există gravă neglijență atunci când 

judecătorul nesocotește din culpă, în mod grav, 

neîndoielnic și nescuzabil normele de drept material 

sau procesual 

S-a considerat necesar de a fi dată noținiuea de 

rea-credință și neglijență gravă, or încadrarea  

acțiunilor judecătorului  în componența unor 

abateri disciplinare ține de faptul, dacă fapta a 

fost comisă cu rea-credință sau din neglijență 

gravă. 

Nu se accesptă 

Rea-credință și neglijență gravă 

constituie acțiuni sau inacțiuni care 

urmează a fi examinate și soluționate 

ținînd cont de principiile individualizării 

răspunderii disciplinare. 

 

 39 Propunem completarea art. 6 alin. (5) cu 

fraza:”Această sancțiune poate fi aplicată  

doar în caz de încălcări intenționate, comise de 

judecători, dar nu și în cazuri legate de performanța 

judecătorului. Termenul de acțiune a sancțiunii de 

reducere a salariului este de 2 ani după  executărea 

sancțiunii în întregime 

  În ceea ce privește aplicarea  sancțiunii de 

reducere a salariului doar în caz de încălcări 

intenționate și nu în cazuri legate de 

performanța judecătorului, acesată modificare 

rezultă din recomendarea Comisiei de la 

Veneția (parag.41) cât și din Recomendarea 

CM/REC (2010)12, potrivit căreia salariul de 

bază al judecătorului nu trebuie să depindă de 

performanța acestuia.(parag.55) 

Nu se acceptă 

Potrivit art.7 alin. (2) al Legii 178/2014 

sancţiunile disciplinare se aplică 

proporţional gravităţii abaterii 

disciplinare comise de judecător şi de 

circumstanţele personale ale acestuia. 

Gravitatea abaterii disciplinare este 

determinată de natura faptei comise şi de 

consecinţele produse. 

 40 Al.(8) art. 6 se exclude. Urmează a fi exclusă prevederea  din art. 6, 

al.(8), potrivit căreia Sancțiunile prevăzute la 

alin. (1) lit. a), b) și c) din prezentul articol nu 

pot fi aplicate în cazul săvîrșirii abaterii 

disciplinare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) ( 

încălcarea prevederilor referitoare la 

Se acceptă 

Conform propunerii  

Articolul 6 alineatul (8) se abrogă 
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incompatibilităţile, interdicţiile şi restricţiile 

de serviciu care îi privesc pe judecători)  fiind 

posibilă în acest caz de numit numai sanțiunea 

de eliberare din funcția de judecător, or ea 

vine în contradicție atât cu art. 2 lit d) cât și  

al. (2) al art. 7  conform cărora unul din   

principiile procedurii disciplinare privind 

judecătorii este principiul proporţionalităţii 

dintre abaterea disciplinară comisă şi 

sancţiune  și  ” Sancţiunile disciplinare se 

aplică proporţional gravităţii abaterii 

disciplinare comise de judecător şi de 

circumstanţele personale ale acestuia... ”. 

Modul de aplicare a sancțiunii disciplinare, 

părevăzut de art. 6 al. (8) face imposibil 

individualizarea sancțiunii de către Colegiul 

disciplinar sau la caz de către Consiliul 

Superior al Magistraturii.  

Sub acest aspect se rețin și concluziile  Curtii 

Constituționale a Republicii Moldova din  

Hotărârea privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi ale 

articolului 345 alin.(2) din Codul 

contravențional, adoptată la 10 mai 2016, 

potrivit cărora: 

Curtea reține că principiul constituțional al 

legislației impune diferențierea pedepselor 

stabilite pentru încălcarea legii. În acest sens 

individualizarea legislativă nu este suficientă 

în atingerea scopului legii contravenționale 

atât timp cât nu este posibilă realizarea 

individualizării judiciare. 

Curtea relevă, că legislatorul nu poate 

determina sancțiunea pentru fiecare situație 

posibilă de facto în viitor, el fixează doar 

anumite criteria, în limita cărora instanța 

stabilește și aplică sancțiunea concretă. 

Astfel, lipsa posibilității instanței de judecată 

de a aplica criteriile pentru individualizarea 

sancțiunii în cauza concretă și aplicarea unei 

sancțiuni absolute determinate nu asigură 

caracterul ei echitabil. 

 41 La al. (2) art. 8  lit.a) cuvântul ”admisibilitate” de Modificările propuse au drept scop instituirea  Se acceptă 
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înlocuit cu cuvintele ”de examinare a contestațiilor”,  

iar lit.b) de exclus. 

unui cadru coerent de examinare a sesizărilor, 

de stabilire în cadrul verificării sesizărilor a 

faptelor care constituie abateri disciplinare, de 

excludere a unor proceduri inutile (procedura 

admisibilității), care, în multe cazuri, 

tergiversează procedura disciplinară. 

la alineatul (2): 

litera a) cuvîntul „admisibilitate” se 

substituie cu cuvintele „de examinare a 

contestațiilor”; 

 litera b) se abrogă. 

 42 Propunem în denumirea și al. (1)  art.12 după 

cuvântul președintele  de completat:cu cuvintele„ și 

vicepreședintele 

 

În al. (3) cuvintele ”membrul cel mai în vârstă al 

colegiului” de înlocuit cu cuvintele: ”vicepreședintele 

colegiului disciplinar” 

Considerăm necesar de întrodus și funcția de 

vicepreședinte a colegiului disciplinar, ca fiind 

necesară și oportună pentru a ajuta 

președintele CD în organizarea activității CD 

și a asigura continuitatea în cazul lipsei 

președintelui CD 

Nu se acceptă  

Potrivit art. 12 alin. (3) În cazul vacanţei 

funcţiei de preşedinte sau al absenţei 

temporare a preşedintelui, atribuţiile 

acestuia sînt exercitate de către membrul 

cel mai în vîrstă al colegiului. 

Astfel, legea actuală oferă soluții în 

situațiile de absența sau vacanța funcției 

de președinte al  colegiului disciplinar 

 43 Al.(1) art. 13 de compeletat cu fraza: ”În caz de 

dezacord cu hotărârea colegiului, este în drept să-și 

expună, după caz,  opinia separată”, iar din al. 2) de 

exclus lit d) în caz de dezacord cu hotărârea 

colegiului, să  întocmească o opinie separată. 

Modificare de ordin tehnic. Se acceptă 

La articolul 13: 

alineatul (1) se completează cu o 

propoziție cu următorul cuprins: „În caz 

de dezacord cu hotărârea colegiului 

disciplinar, membrul colegiului 

disciplinar este în drept să-și expună 

opinia separată care se anexează la 

hotărîrea colegiului disciplinar.”; 

la alineatul (2) litera d) se abrogă. 

 44 Din al. (4) a art. 14 de exclus frază:” În cazul 

declarării abţinerii de către un membru al colegiului 

disciplinar, acesta nu poate fi obligat prin decizia 

colegiului să participe la examinarea cauzei pentru 

care a declarat abţinerea sa”. 

 Nu se acceptă 

Norma propusă spre excludere constituie 

o garanție procesuală pentru cazurile de 

declarare a abținerii și de examinare 

imparțială a cauzei disciplinare, din care 

motiv propnerea nu poate fi acceptată. 

 45 În textul art. 15 în toate aliniatele de înlocuit 

”completele de admisibilitate” cu cuvintele 

”completele de examinare a  contestaților”, iar în 

al.(3) cuvântul ”sesizărilor” se înlocuiește cu 

cuvântul ”contestațiilor”. 

29. Din al. (6) al art. 15 se exclud cuvintele ”și ale 

completelor de admisibilitate”. 

Modificările propuse au drept scop 

instituirea  unui cadru coerent de examinare a 

sesizărilor, de stabilire în cadrul verificării 

sesizărilor a faptelor care constituie abateri 

disciplinare, de excludere a unor proceduri 

inutile (procedura admisibilității), care, în 

multe cazuri, tergiversează procedura 

disciplinară. 

Se acceptă 

Astfel, în proiect au fost operate 

următoarele modificări: 

La articolul 15: 

în tot textul articolului cuvintele „de 

admisibilitate” se substituie cu cuvintele 

„ de examinare a contestaților”; 

la alineatul (3) cuvîntul „sesizărilor dar 

nu mai rar decăt o dată în lună” se 

substituie cu cuvîntul „contestațiilor”; 

la alineatul (6) cuvintele „și ale 

completelor de admisibilitate”, se exclud; 
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 46 Propunem   la art. 18 lit. b) și c) vor avea următoarea  

redacție:   

    b) verificarea sesizărilor de către Inspecţia 

Judiciară, 

examinarea admisibilităţii sesizărilor pentru pornirea 

procedurii disciplinare  sau respingerea sesizării 

    c) examinarea contestațiilor împotriva deciziilor 

Inspecției Judiciare de respingere a  sesizăriilor de 

către completul de examinare a  contestațiilor. 

Modificările propuse au drept scop instituirea  

unui cadru coerent de examinare a sesizărilor, 

de stabilire în cadrul verificării sesizărilor a 

faptelor care constituie abateri disciplinare, de 

excludere a unor proceduri inutile (procedura 

admisibilității), care, în multe cazuri, 

tergiversează procedura disciplinară. 

Se acceptă conceptual 

La articolul 18 litera c) se abrogă. 

 47 Aliniatul (2) din art. 20 se exclude. Aliniatul  (1) din 

articolul 20 devine aliniat unic. 

Modificările propuse au drept scop instituirea  

unui cadru coerent de examinare a sesizărilor, 

de stabilire în cadrul verificării sesizărilor a 

faptelor care constituie abateri disciplinare, de 

excludere a unor proceduri inutile (procedura 

admisibilității), care, în multe cazuri, 

tergiversează procedura disciplinară. 

Nu se acceptă 

Alineatul (2) stabilește indirect o măsură 

de sancționare a sesizărilor care nu 

întrunesc cerințele legale pentru a fi 

examinate, din care motiv propunerea nu 

poate fi aceptată. 

 48 Al.(2) art.21 va avea următoarea redacție: (2) 

Inspectorul-judecător  

principal repartizează sesizările în mod aleatoriu 

inspectorilor-judecători pentru verificarea acestora. 

După al. (2) articolul se  completează cu  două 

aliniate noi: 

 ainiatul (2/1)    1)  Inspectorul-judecător este obligat 

să se abţină de la verificarea prealabilă și cercetarea 

disciplinară, dacă: 

a) se află în raporturi de rudenie pînă la al patrulea 

grad inclusiv sau de afinitate pînă la al treilea grad 

inclusiv cu judecătorul vizat în cauza disciplinară sau 

cu persoana care a depus sesizarea; 

    b) are un interes personal, direct sau indirect, în 

soluţionarea cauzei disciplinare; 

    c) există alte împrejurări care pun la îndoială 

obiectivitatea şi imparţialitatea lui. 

    2) Pentru aceleaşi motive, judecătorul în privinţa 

căruia se desfăşoară procedura disciplinară sau 

persoana care a depus sesizarea poate cere recuzarea 

inspectorului-judecător.  

       3) Decizia privind recuzarea sau abţinerea  în 

privința unui inspector-judecător se adoptă de către 

inspectorul-judecător principal, iar în privința 

inspectorului-judecător principal decizia va fi 

adoptată de către un inspector-judecător principal 

interimar, numit ad-hoc de către președintele 

Cadrul legal actual în domeniul 

procedurii disciplinare prevede adoptarea de 

către inspectorul-judecător a deciziei de 

respingere a sesizării în cazul în care aceasta, 

după temeiurile de la art. 20 alin. (2), se 

consideră ca vădit neîntemeiată și, indiferent 

de existenţa sau inexistenţa elementelor 

abaterii disciplinare în faptele invocate, a unui 

raport, inclusiv și în cazurile, dacă nu se 

reușește în termen de 10 zile de a adopta 

decizia respectivă. 

Decizia de respingere a sesizării ca 

vădit neîntemeiată este cu drept de contestare 

în completul de admisibilitate a Colegiului 

disciplinar, iar raportul este obligatoriu de a fi 

remis completului de admisibilitate, care, în 

ambele cazuri decide asupra admisibilităţii sau 

inadmisibilității acestora. 

Este necesar de menţionat că legea nu 

prevede în mod expres contestarea de mai 

departe a hotărîrii completului de 

admisibilitate în cazul respingerii contestației, 

împotriva deciziei de respingere a sesizării, ca 

Se acceptă conceptual 

În vederea instituirii unui nou 

mecanism de examinare a abaterilor 

disciplinare proiectul propune 

următoarele modificări ale legislației. 

 

La articolul 21, alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Inspectorul-judecător principal 

repartizează sesizările în mod aleatoriu 

inspectorilor-judecători pentru 

verificarea acestora.”. 

 

La articolul 22: 

în titlu cuvintele „și respingerea” se 

exclud; 

alineatul (2) se abrogă; 

alineatul (1) devine alineat unic. 

 

Articolul 23: 

alineatul (1) se completează cu două 

propoziții cu următorul cuprins: 

„Verificarea se efectuează de inspectorii-

judecători în termen de cel mult 20 de 

zile lucrătoare de la data înregistrării 

sesizării. Termenul de verificare a 

sesizării poate fi prelungit de inspectorul 
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Consiliului Superior al Magistraturii. 

aliniat  (2/2) cu următorul conținut: ”În cazul în care 

inspectorul-judecător,  

căruia i-a fost repartizată sesizarea, este în 

imposibilitate de a continua verificarea, cât și în cazul 

când a fost admisă recuzarea sau abținerea  

inspectorului-judecător, inspectorul-judecător 

principal(după caz inspectorul-judecător principal 

interimar), printr-o dispoziţie motivată, asigură 

redistribuirea aleatorie a sesizării altui inspector-

judecător, care va continua activitatea de verificare. 

Dispoziţiile de distribuire a sesizărilor şi dispoziţiile 

motivate de redistribuire a sesizărilor ale 

inspectorului-judecător principal se anexează la 

dosar.”  

 Sintagma din titlul art. 22 „și respingerea” se 

exclude. 

Aliniatul (2) din art. 22 se exclude. Aliniatul (1) din 

articolul 22 devine aliniat unic. 

La art. 23 se introduce alin. (11) cu următorul 

conţinut: „Acţiunea (cercetarea) 

disciplinară în cazul abaterilor, săvârşite de un 

judecător, se exercită de către Inspecţia Judiciară”. 

Art. 23 alin. (2) lit. c) se completează și va avea 

următorul conținut: 

c) să întocmească dosarul cauzei disciplinare care 

include sesizarea privind faptele care pot constitui 

abateri disciplinare, opinia scrisă a judecătorului la 

care se face referire în sesizare precum şi toate 

materialele şi alte probe obţinute în urma verificării. 

Al. (2) art. 23 se completează cu lit. d) cu următorul 

conținut: 

Lit. d)” să examineze  admisibilitatea sesizării pentru  

pornirea procedurii disciplinare  cu încadrarea 

juridică a faptelor, invocate în sesizare, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al.(1) din prezenta 

lege, și transmiterea cauzei colegiului disciplinar 

pentru a fi examinată în plen sau respinge sesizarea 

depusă ca fiind neîntemeiată”. 

 Aliniatele (1), (2) din articolul 24 vor avea următorul 

conținut: 

     (1)  Sesizările privind faptele semnalate  care pot 

constitui abateri disciplinare sunt supuse unei 

inadmisibilă. 

Potrivit unei hotărîri a Colegiului 

disciplinar nr. 2/7 din 08 mai 2015, de 

examinare a unei  contestații împotriva 

hotărîrii Completului de admisibilitate nr. 5/3, 

cît și împotriva hotărîrii Completului de 

admisibilitate nr. 4/3, s-a luat act de 

contestațiile respective și s-a hotărît ca în 

viitor să fie împuternicit Președintele 

Colegiului disciplinar de a restitui prin 

scrisoare contestațiile asupra hotărîrilor  

completelor de admisibilitate cu privire la 

examinarea contestațiilor împotriva deciziilor 

Inspecției judiciare de respingere a sesizărilor 

ca vădit neîntemeiate. 

Astfel, s-a stabilit o practică, fără ca să 

fie prevăzut direct în lege, că contestațiile 

împotriva  deciziilor Inspecției Judiciare de 

respingere a sesizărilor ca vădit neîntemeiate, 

pot fi atacate doar în completul de 

admisibilitate, a cărui hotărîre este irevocabilă, 

iar în cazul perfectării unui Raport, chiar și cu 

concluzii de inexistență a faptelor, care ar 

constitui abatere disciplinară, acesta poate 

parcurge procedura disciplinară în Colegiul 

disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii 

și  completul de 5 judecători al Curții Supreme 

de Justiție. 

Aceste imperfecțiuni urmează a fi 

excluse. 

 Modificările propuse au ca scop 

instituirea  unui cadru coerent de examinare a 

sesizărilor, de stabilire în cadrul verificării 

sesizărilor a faptelor care constituie abateri 

disciplinare, de excludere a unor proceduri 

inutile, care, în multe cazuri, tergiversează 

procedura disciplinară. 

principal cu cel mult 15 zile 

calendaristice  la cererea inspectorului 

judecător care verifică sesizarea, dacă 

există motive întemeiate care justifică 

prelungirea termenului.”.  

se completează cu alineatele (11) și (12) 

cu următorul cuprins: 

 „(11) Dacă nu se întrunesc elementele 

constitutive ale abaterii disciplinare sau 

faptele invocate în sesizare nu se 

confirmă prin probele administrate în 

procesul verificării prealabile, 

inspectorul judecător, căruia i-a fost 

repartizată sesizarea, printr-o decizie 

motivată respinge sesizarea ca 

neîntemeiată. Decizia cu privire la 

respingerea sesizării poate fi contestată 

de autorul sesizării în completul de 

examinare a contestațiilor a colegiului 

disciplinar în decurs de 15 zile de la data 

recepționării deciziei motivate. 

(12) În cazul în care inspectorul-judecător 

constată existența elementelor 

constitutive ale  abaterilor disciplinare, 

prin rezoluție dispune pornirea 

procedurii disciplinare, începerea  

cercetării disciplinare, care se efectuează 

în termen de 30 zile lucrătoare de la data 

dispunerii acesteia, cu posibilitatea 

prelungirii de către inspectorul-judecător 

principal cu cel mult 15  zile 

calendaristice, la cererea inspectorului-

judecător care verifică sesizarea, dacă 

există motive întemeiate care justifică 

prelungirea termenului.” 

 

la alineatul (2): 

litera b) se completează în final cu 

cuvintele „cu excepția cazurilor în care 

sesizarea a fost respinsă”; 

la litera c) după cuvintele „abateri 

disciplinare,” se completează cu 

cuvintele „opinia scrisă a judecătorului 
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verificări prealabile, efectuate de inspectorii 

judecători din Inspecţia Judiciară, în cadrul căreia se 

stabileşte dacă există indiciile săvîrşirii unei abateri 

disciplinare. Verificările se efectuează în termen de 

cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării 

sesizării. 

    (2) Inspectorul judecător principal poate dispune, 

la cererea inspectorului judecător, care verifică 

sesizarea, prelungirea termenului de efectuare a 

verificării prealabile, cu cel mult 15 zile 

calendaristice, dacă există motive întemeiate care 

justifică prelungirea termenului. 

   Art. 24 se completează cu trei aliniate noi,  (3), (4) 

și (5) cu următorul conținut: 

              (3)  Dacă în urma efectuării verificărilor 

prealabile se constată că nu există indiciile săvîrşirii 

unei abateri disciplinare sau că faptele invocate în 

sesizare ca abateri disciplinare nu se confirmă prin 

probele administrate în procesul verificării prealabile, 

inspectorul judecător, căruia i-a fost repartizată 

sesizarea, respinge sesizarea ca neîntemeiată printr-o 

decizie motivată. 

              (4) Decizia cu privire la respingerea sesizării 

ca neîntemeiată poate fi contestată de autorul sesizării 

în Completul de examinare a contestațiilor a 

Colegiului disciplinar în decurs de 15 zile de la data 

recepționării deciziei motivate. 

     (5)  În cazul în care se constată că există indiciile 

săvârşirii unei abateri disciplinare, inspectorul 

judecător dispune, prin rezoluţie,  pornirea procedurii 

disciplinare, începerea  cercetării disciplinare, care se 

efectuează în termen de 30 zile lucrătoare de la data 

dispunerii acesteia, cu posibilitatea prelungirii de 

către inspectorul judecător principal  cu cel mult 15  

zile calendaristice , la cererea inspectorului judecător 

care verifică sesizarea, dacă există motive întemeiate 

care justifică această măsură. 

Al.(1) art.26 va fi expus în următoarea redacție: După 

finalizarea verificării și cercetării disciplinare, în caz 

de constatarea temeiurilor de abatere disciplionare, 

inspectorul-judecător întocmeşte un raport . 

Al.(2)  art. 26 se completează și va avea următorul 

conținut: 

La general, modificările propuse în 

toate articolele din lege  constau în stabilirea 

următoarelor etape și acţiuni: verificarea și 

cercetarea disciplinară a sesizărilor de către 

Inspecția judiciară, contestarea unor acte ale 

Inspecției judiciare în completele de 

examinare a contestațiilor, transmiterea 

sesizărilor cu rapoartele întocmite de Inspecția 

judiciară pentru examinare Colegiului 

disciplinar. 

instituirea procedurii de verificare a 

sesizării în termen de 20 zile, cu posibilitatea 

de prelungire cu 15 zile, dacă există motive 

întemeiate care justifică prelungirea 

termenului; 

dacă în cadrul verificărilor prealabile se 

constată că nu există indiciile săvîrşirii unei 

abateri disciplinare sau că faptele invocate în 

sesizare ca abateri disciplinare nu se confirmă 

prin probele administrate în procesul 

verificării, inspectorul judecător, cărui i-a fost 

repartizată sesizarea, respinge sesizarea ca 

neîntemeiată printr-o decizie motivată; 

decizia de respingere a  sesizării ca 

neîntemeiată este cu drept de contestare în 

completul de examinare a contestațiilor; 

în cazul în care se constată că există 

indiciile săvîrşirii unei abateri disciplinare, 

inspectorul judecător dispune, prin rezoluţie, 

începerea  cercetării disciplinare, care se 

efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare 

de la data dispunerii acesteia, cu posibilitatea 

prelungirii de către inspectorul judecător 

principal  cu cel mult 15  zile calendaristice; 

în cazul în care în procesul verificării 

sesizării se constată că au fost săvîrșite fapte 

care constituie temeiul  unei abateri 

disciplinare, se întocmește un raport, care se 

remite direct Colegiului disciplinar, fără 

procedura de admisibilitate; 

      completele de examinare a contestațiilor 

subiect al sesizării”; 

se completează cu literele  d), e) și f) cu 

următorul cuprins: 

„d) să examineze admisibilitatea sesizării 

pentru  pornirea procedurii disciplinare  

cu încadrarea juridică a faptelor, invocate 

în sesizare, în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (1); 

 e) să transmită dosarul disciplinar 

colegiului disciplinar și să susțină 

raportul cu privire la rezultatele 

verificării sesizării; 

f) să se abţină de la verificarea sesizării 

și cercetarea disciplinară, dacă se află în 

relații de rudenie pînă la al IV-a grad 

inclusiv sau de afinitate pînă la al III-a 

grad inclusiv cu judecătorul subiect al 

procedurii disciplinare sau cu persoana 

care a depus sesizarea, precum și în cazul 

în care are un interes personal, direct sau 

indirect, în soluționarea cauzei 

disciplinare sau există alte împrejurări 

care pun la îndoială obiectivitatea şi 

imparțialitatea sa. Pentru aceleași 

motive, judecătorul, subiect al procedurii 

disciplinare sau persoana care a depus 

sesizarea poate cere recuzarea 

inspectorului-judecător.” 

se completează cu alineatele (21), (22) cu 

următorul cuprins: 

„(21) Abținerea sau recuzarea înaintată 

unui inspector-judecător se examinează 

de către inspectorul-judecător principal, 

iar în privința inspectorului-judecător 

principal se examinează de către un 

inspector-judecător principal interimar, 

numit ad-hoc de către președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

(22) În cazul în care inspectorul-

judecător, căruia i-a fost repartizată 

sesizarea, este în imposibilitate de a 

continua verificarea ori în cazul admiterii 

recuzării sau abținerii inspectorului-
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Raportul, întocmit de inspectorul-judecător, conţine 

descrierea succintă a faptelor invocate de autorul 

sesizării, informația prezentată de judecătorul la care 

se face referire în sesizare, a faptelor constatate de 

inspectorul-judecător, a probelor prezentate de 

autorul sesizării şi a probelor colectate în timpul 

verificării și cercetătii disciplinare de către 

inspectorul-judecător, faptele imputate judecătorului 

și încadrarea juridică a acestora.  Copia raportului se 

remite judecătorului. 

Denumirea Secțiunii a 3-a va fi ” Examinarea 

contestațiilor împotriva  

deciziilor Inspecției judiciare .” 

În denimirea și în textul art. 27 de înlocuit cuvintele 

”de admisibilitate”  

cu ”de examinare a contestațiilor” 

Aliniatul (1) din art. 27 va avea următorul conținut: 

(1) Completele de examinare a contestațiilor ale 

Colegiului disciplinar  

verifică contestațiile împotriva deciziilor Inspecției 

judiciare de respingere a sesizărilor ca neîntemeiate. 

În denumirea art. 28 cuvintele „admisibilității 

sesizării” se înlocuieșc cu cuvîntul „contestației”.  

 Al.(1), (2), (3) și (4)  art. 28 vor fi expuse în 

următoarea redacție:  

(1) Completele de examinare a contestațiilor ale 

colegiului disciplinar examinează contestațiile 

împotriva deciziilor Inspecţiei judiciare de respingere 

a sesizării. Procedura în faţa completelor de 

admisibilitate este scrisă. 

   (2) În caz de necesitate, membrii completelor de 

examinare a contestațiilor ale colegiului disciplinar 

pot solicita inspecţiei judiciare efectuarea unor 

verificări suplimentare şi/sau colectarea unor 

documente sau probe noi. 

    (3) Completele de examinare a contestației  ale 

colegiului disciplinar decid:  

       a) admiterea contestației cu restituirea cauzei 

Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare 

       b) respingerea contestației ca neîntemeiată. 

Al.(4)   Hotărîrea privind admiterea contestației se 

consideră adoptată dacă pentru admitere a votat cel 

puţin un membru al completului de admisibilitate al 

ale colegiului disciplinar verifică contestațiile 

doar împotriva deciziilor Inspecției judiciare 

de respingere a sesizărilor ca neîntemeiate; 

      hotărîrile completului de examinare a 

contestațiilor de admitere a contestației 

împotriva deciziilor de respingere a sesizărilor 

ca neîntemeiate, sunt obligatorii pentru 

Inspecția judiciară, care trebuie să efectueze 

verificarea  suplimentară a sesizării în 

conformitate cu art. 24 alin. (1) din lege; 

     hotărîrile completului de examinare a 

contestațiilor de respingere  a contestației 

împotriva deciziei Inspecției judiciare sunt 

definitive și nu pot fi contestate în Plenul 

colegiului disciplinar. 

- Inspectorul-judecător va prelua 

atribuțiile membrului raportor după cum este 

stipulat acum în lege și va prezenta cauza în 

ședința colegiului disciplinar, fiind astfel 

ușurată procedura 

judecător, inspectorul-judecător 

principal, după caz inspectorul-judecător 

principal interimar, prin dispoziție 

motivată, redistribuie aleatoriu sesizarea 

respectivă unui alt inspector-judecător, 

care va continua activitatea de verificare. 

Dispoziția inspectorului-judecător 

principal privind distribuirea sesizărilor, 

după caz dispoziția motivată privind 

redistribuirea sesizării, se anexează la 

dosarul cauzei disciplinare.”. 

 

 Articolul 24 se abrogă; 

 

 La articolul 26 alineatul (1) și (2) vor 

avea următorul cuprins: 

„(1) După finalizarea verificării și 

cercetării disciplinare, în cazul 

constatării existenței elementelor 

constitutive ale abaterii disciplinare, 

inspectorul-judecător întocmește un 

raport.” 

(2) Raportul întocmit de inspectorul-

judecător trebuie să conțină descrierea 

succintă a faptelor invocate de autorul 

sesizării, informația prezentată de 

judecătorul subiect al sesizării, faptelor 

constatate de inspectorul-judecător, 

probelor prezentate de autorul sesizării şi 

probelor colectate în timpul verificării și 

cercetării disciplinare de către 

inspectorul-judecător, faptele imputate 

judecătorului și încadrarea juridică a 

acestora. Copia raportului se remite 

judecătorului.” 

 

Titlul Secțiunii a 3-a va avea următorul 

cuprins: „Examinarea contestațiilor 

împotriva deciziilor inspecției judiciare”. 

 

 La articolul 27: 

în titlul articolului cuvintele „de 

admisibilitate” se substituie cu cuvintele 
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colegiului disciplinar. Hotărîrea privind respingerea 

sesizării se adoptă cu votul unanim al membrilor 

completului de examinare a contestațiilor al 

colegiului disciplinar.  

Al.(5) art.28 se exclude. 

 În al. (6) art. 28 cuvîntul ”sesizării” se înlocuiește cu 

cuvîntul ”contestației”, iar în al. (7)  ” de 

admisibilitate” cu cuvintele ”de examinare a 

contestației”și  cuvîntul”sesizarea”cu cuvîntul 

”contestația” 

completelor de examinare a contestațiilor 

Articolul 29 va avea următorul conținut: 

Articolul 29. Contestarea hotărârii privind 

respingerea sesizării 

    (1) Hotărîrile completului de examinare a 

contestațiilor de admitere a contestației sunt 

obligatorii pentru Inspecția judiciară, care trebuie să 

efectueze verificarea sesizării în conformitate cu art. 

24 alin. (1) din lege. 

    (2) Hotărîrile completului de contestare de 

respingere  a contestației împotriva deciziei Inspecției 

judiciare de respingere a sesizării ca neîntemeiate 

sunt definitive și nu pot fi contestate în Plenul 

colegiului disciplinar. 

 Prima frază a art. 33 va avea următoarea redacție: ” 

Cauza disciplinară se examinează de colegiul 

disciplinar în termen de 60 de zile din ziua 

transmiterii raportului Inspecției judiciare cu 

materialele cauzei disciplinare în privința 

judecătorului de către Inspecția judiciară” 

 Al.(3) al art. 34 de expus în următoarea redacție: ” 

(3) Examinarea cauzei disciplinare începe cu 

prezentarea raportului de către Inspecția Judiciară” 

Al. (5) art.34   va avea următoarea redacție: Cauza 

disciplinară se examinează doar în limitele raportului 

Inspecției judiciare, întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 26 al. (2). 

La al. (3) art. 35 de înlocuit cuvintele ”Membrul 

colegiului desemnat raportor pe cauza disciplinară 

respectivă” cu ” Președintele Colegiului disciplinar 

sau după caz vicepreședintele ” 

Al. (1) art. 36 de completat cu lit. d) cu următorul 

cuprins:” încetarea procesului pe cauza disciplinară 

„ de examinare a contestațiilor” 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Completele de examinare a 

contestațiilor ale colegiului disciplinar 

(în continuare completele de contestație) 

verifică contestațiile împotriva deciziilor 

inspecției judiciare de respingere a 

sesizărilor.” 

la alineatul (2) cuvintele „Completele de 

admisibilitate ale colegiului disciplinar” 

se substituie cu cuvintele  „completele de 

contestație”. 

 

Articolul 28 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 28 Examinarea contestației 

(1) Completele de contestație 

examinează contestațiile împotriva 

deciziilor inspecției judiciare de 

respingere a sesizării. Procedura în faţa 

completelor de examinare a contestațiilor 

este scrisă. 

(2) La necesitate, membrii completelor 

de examinare a contestațiilor ale 

colegiului disciplinar pot solicita 

inspecției judiciare efectuarea unor 

verificări suplimentare şi/sau colectarea 

unor documente sau probe noi. 

(3) Completele de contestație decid:  

a) admiterea contestației și restituirea 

cauzei inspecției judiciare pentru 

verificări suplimentare; 

b) respingerea contestației ca 

neîntemeiată.”. 

 

Articolul 29 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 29. Hotărîrile completelor de 

contestație 

(1) Hotărîrea privind admiterea 

contestației se consideră adoptată dacă 

pentru admitere a votat cel puţin 1 

membru al completului de contestație. 

Hotărîrea privind respingerea sesizării se 

adoptă cu votul unanim al membrilor 
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în caz de revocare a sesizării depuse, când părțile nu 

insistă la examinarea sesizării pe fond” ) Revocarea 

sesizării nu exclude desfăşurarea procedurii 

disciplinare, dacă Colegiul consideră că există un 

interes public. 

completului de contestație. 

  (2) Hotărîrea privind respingerea 

contestației se motivează cu indicarea în 

mod obligatoriu a circumstanţelor în 

baza cărora sesizarea a fost respinsă. 

(3) Hotărîrea privind admiterea 

contestației este obligatorie pentru 

inspecția judiciară, care urmează să 

efectueze verificarea sesizării în 

conformitate art.23. Hotărîrea privind 

respingerea contestației împotriva 

deciziei inspecției judiciare de respingere 

a sesizării este definitivă. 

(4) Hotărîrile completelor de contestație 

se aduc la cunoștința persoanei care a 

depus contestația și judecătorului, subiect 

al sesizării în termen de 7 zile de la data 

adoptării.”. 

 

La articolul 31 alineatul (5) după 

cuvintele „colegiului disciplinar” se 

completează cu cuvintele „precum și 

judecătorul subiect al sesizării”. 

 

 La articolul 33 prima propoziție va avea 

următorul cuprins: 

„Cauza disciplinară se examinează de 

colegiul disciplinar în termen de 60 de 

zile din data transmiterii de către 

inspecția judiciară a raportului și 

dosarului cauzei disciplinare.” 

 

La articolul 34: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Examinarea cauzei disciplinare 

începe cu susținerea de către inspectorul-

judecător a raportului privind rezultatele 

verificării sesizării.”; 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Cauza disciplinară se examinează 

doar în limitele raportului inspecției 

judiciare, întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 26 alin. (2).” 
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La articolul 35 alineatul (3) cuvintele 

„Membrul colegiului desemnat raportor 

pe cauza disciplinară respectivă” se 

substituie cu cuvintele „Președintele 

colegiului disciplinar” 

 

Articolul 36: 

la alineatul (1) se completează cu litera 

d) cu următorul cuprins: 

„d) încetarea procedurii disciplinare în 

cazul revocării sesizării depuse, cînd 

părțile nu insistă la examinarea sesizării 

pe fond.” 

 se completează cu alineatul (11) cu 

următorul cuprins: 

„(11) Colegiul disciplinar poate constata 

abaterea disciplinară şi aplica sancțiuni 

disciplinare judecătorilor, judecătorilor 

demisionați, președinților, 

vicepreședinților instanțelor de judecată 

doar în cazul în care constată că fapta 

imputată a fost săvîrșită cu intenție sau 

din neglijență gravă.” 

 

Articolul 39: 

la alineatul (1) după cuvintele „La 

expirarea acestui termen, hotărîrile” se 

completează cu cuvintele „necontestate 

ale”; 

se completează cu alineatul (11) și (21) 

cu următorul cuprins: 

„(11) Dosarele disciplinare contestate se 

repartizează în mod aleatoriu membrilor 

Consiliului Superior al Magistraturi, cu 

excepția membrilor din oficiu.”; 

(21) Dacă sesizarea a fost depusă de 

către unul din membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii, atunci acesta 

nu va participa la examinarea 

contestației.”. 

 

La articolul 40 alineatul (1) cuvintele „ , 
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doar în partea ce se referă la procedura 

de emitere/adoptare” se exclud. 

 

 

 49 Art. II. Prezenta lege intră în vigoare de la data 

publicării 

Art. III. Sesizările cu privire la abaterile disciplinare 

depuse la Consiliul Superior al Magistraturii pînă la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, cât și contestaţiile 

aflate în procedura completelor de admisibilitate și 

Colegiului disciplinar, vor fi examinate conform 

procedurilor existente pînă la data intrării în vigoare a 

prezentei legi.  

  Se acceptă parțial 

Art II al proiectului va avea următorul 

cuprins: 

„Art. II. Dispoziții finale și tranzitorii 

Sesizările cu privire la abaterile 

disciplinare depuse la Consiliul Superior 

al Magistraturii pînă la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, cît și 

contestațiile aflate în procedura 

completelor de admisibilitate și 

Colegiului disciplinar, vor fi examinate 

conform procedurilor existente pînă la 

data intrării în vigoare a prezentei legi.” 

Denumirea 

Autorului 

avizului 

Nr.  Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Centrul de 

Resurse 

Juridice 

din 

Moldova 

50 - La Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

propunem modificarea textului din art. 4 alin. (1) lit. b) după cum urmează:  

b) aplicarea în mod intenționat, cu rea-voință sau aplicarea repetată din neglijență gravă a legislației 

contrar practicii judiciare uniforme, fără o motivare rezonabilă; 

 

Recomandăm menținerea prevederilor textului actual al lit. b), cu cumpletarea cu sintagma „fără o 

motivare rezonabilă”. Din proiectul propus nu este clar de ce se schimbă accentul de la motivarea 

hotărârii la încălcarea drepturilor prin hotărâre. Analiza practicii Colegiului Disciplinar pentru anii 

2015-2016 nu denotă aplicarea problematică a prevederilor lit. b). Nici din opinia Comisiei de la 

Veneția nu reiese necesitatea excluderii referinței la practica judiciară uniformă. 

 

 

Se acceptă conceptual 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) adoptarea unei hotărîri 

judecătorești prin care intenționat sau din 

neglijență gravă au fost încălcate 

drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanelor fizice sau juridice, garantate 

de Constituția Republicii Moldova și de 

tratatele internaționale privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului la 

care Republica Moldova este parte.” 

 51 Propunem completarea textului la art. 4 alin. (1) lit. d) al Legii  nr. 178  după cum urmează:  

a) imixtiunea nejustificată în activitatea de înfăptuire a justiției de către alt judecător 
Se acceptă parțial 

S-a decis modificarea propusă pentru 
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Această abatere ar putea fi interpretată prea larg în practică, de aceea recomandăm completarea cu 

termenul „nejustificată”, respectiv, abaterea ar fi următoarea: „imixtiunea nejustificată în activitatea de 

înfăptuire a justiției a altui judecător”. Această propunere se găsește și în Opinia Comună a Comisiei 

de la Veneţia și ODIHR din 24 martie 2014 cu privire la proiectul de lege privind răspunderea 

disciplinară a judecătorilor. 

 

 

a asigura o formulare corectă din punct 

de vedere gramatical. 

Astfel, la litera d) cuvintele „a altui” se 

substituie cu cuvintele „de către un alt”; 

 

Cu privire la propunerea privind 

completarea cu termenul „nejustificată” 

aceasta nu se acceptă întrucît imixtiunea 

nu poate avea  o motivare rezonabilă, 

prin definiție. 

 

 52 Propunem completarea  art. 4 alin. (1) lit. g)  Legii  nr. 178  după cum urmează:  

g) încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de 

procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor 

acestora participanţilor la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct și nerezonabil drepturile 

participanților la proces sau altor persoane; 

 

Propunem completarea textului lit. g) cu sintagma „ dacă aceasta a afectat în mod direct și nerezonabil 

drepturile participanților la proces sau altor persoane”. Propunerea este făcută pentru a preveni 

aplicarea abuzivă a acestei prevederi pentru cazurile de încălcare a termenilor care nu au avut nicio 

consecință pentru participanții la proces. Judecătorul, în special în contextul unui volum variat de 

lucru, nu poate fi atras la răspundere disciplinară pentru orice încălcare minoră a termenelor, chiar dacă 

aceasta ar putea fi imputată judecătorului. Propunerea se bazează și pe practica aplicării acestei 

prevederi de Colegiul Disciplinar. 

 

Se acceptă  

Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu 

privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor art. 4 alin. (1) litera g) se 

completează cu cuvintele „ , dacă aceasta 

a afectat în mod direct drepturile 

participanților la proces sau altor 

persoane; 

 53 Propunem modificarea textului art. 4 alin. (1) lit. j) Legii  nr. 178   după cum urmează: 

j) neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere și/sau necorespunzătoare a unei obligaţii de serviciu, fără 

o justificare rezonabilă și  dacă aceasta a afectat în mod direct și nerezonabil drepturile participanților 

la proces sau altor persoane 

 

Propunem completarea lit. j) cu următoarea sintagmă: „ fără o justificare rezonabilă și  dacă aceasta a 

afectat în mod direct și nerezonabil drepturile participanților la proces sau altor persoane” pentru a 

clarifica faptul că nu orice neîndeplinire a obligațiilor de serviciu constituie abatere disciplinară, ci 

doar dacă aceasta a dus la anumite consecințe negative pentru particianții la proces și alte persoane. 

 

Se acceptă 

Litera j) din art. 4 alin. (1)   Legea nr. 

178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor 

va avea următorul cuprins: 

„neîndeplinirea sau îndeplinirea cu 

întîrziere și/sau necorespunzătoare a unei 

obligaţii de serviciu, fără o justificare 

rezonabilă și dacă aceasta a afectat în 

mod direct drepturile participanților la 

proces sau a altor persoane;” 

 54 Propunem menținerea textului  al Legii  nr. 178 art. 4 alin. (1) actual al lit. o) și anume: 
o) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod vădit 

contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de 

judecător. 

Excluderea sintagmei „de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de judecător” va 

crea premise pentru aplicarea abuzivă a lit. o), deoarece aprecierea expresiilor utilizate este destul de 

subiectivă, dacă aceasta nu implică și anumite consecințe cum sunt afectarea prestigiului justiției. Nu 

Se acceptă conceptual 

Litera o) alin. (1) art. 4 din Legea nr. 178 

din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, 

se abrogă. 

Comisia de la Veneția , în pct. 32 a 

menționat că ”conceptele "prestigiul 
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orice expresie inadecvată ar trebuie să ducă la constatarea unei abateri disciplinare. 

 

justiţiei" sau "demnitatea funcţiei de 

judecător" cu rolul de criterii pentru 

evaluarea hotărârilor judecătoreşti sunt 

prea vagi. Aceste chestiuni sunt nu doar 

lipsite de precizie, ci şi prea subiective 

pentru a constitui temeiul unor reclamaţii 

disciplinare. Prin urmare, Articolul 4.1.o 

ar trebui fie revizuit, fie clarificat sau 

exclus. 

 55 Propunem excluderea propunerilor de completare a prevederilor art. 6 alin. (2), alin. (6) și alin. 

(7) al Legii  nr. 178.  

Propunem excluderea propunerilor de completare a art. 6 alin. (2), (6) și (7) din cauza confuziei pe care 

acestea o vor crea și vor complica aplicarea sancțiunilor disciplinare. Principiile de aplicare a 

sancțiunilor disciplinare sunt deja prevăzute în art. 6 și 7 ale Legii nr. 178, și prevăd aplicarea 

sancțiunilor proporțional gravității faptei. Legea nr. 178 nu operează cu termeni de „abatere gravă”, de 

aceea introducerea acestui termen doar cu privire la sancțiunea de eliberarea din funcție practic va duce 

la imposibilitatea aplicării acelor sancțiuni din cauza inexistenței unei prevederi legale care califică o 

sancțiune disciplinară ca fiind gravă. Gravitatea abaterilor și, respectiv, proporționalitatea sancțiunilor 

ce urmează a fi aplicate ține de competența Colegiului Disciplinar. În caz contrar se supra 

reglementează inutil și limitează nejustificat discreția Colegiului Disciplinar.   

 

Nu se acceptă 

Menționăm, că una din recomandările de 

bază ale Comisiei de la Veneția se referă 

la art. 6 alin. (2) și alin.(7), care 

reglementează răspunderea disciplinară a 

președinților și vicepreședinților 

instanțelor de judecată. Comisia 

recomandă reformularea într-un mod mai 

restrictiv al alin. 7, deoarece 

neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a atribuțiilor  

prevăzute la art.161 din Legea nr. 514 din 

6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, la care se face referire în 

alin. (7) ”nu ar trebui să atragă  automat 

o sancțiune disciplinară şi cu atât mai 

puţin eliberarea din funcţie.” 

Comisia de la Veneția atenționează 

asupra faptului că „eliberarea din funcţie 

ar trebui rezervată pentru cazurile foarte 

grave sau abateri repetate. Ar putea fi de 

asemenea aplicată în cazul incapacităţii 

sau comportamentului care descalifică 

judecătorul de la îndeplinirea sarcinilor” 

Astfel, se propune concretizarea  în 

art. 6 alin. (6), că doar abaterea 

disciplinară „gravă sau repetată”, 

constituie temei pentru eliberarea din 

funcție a judecătorului. 

La fel, Comisiei de la Veneția s-a referit 

și la art. 6 alin. (7), care reglementează 

răspunderea disciplinară a președinților 

și vicepreședinților instanțelor de 

judecată. Comisia recomandă 
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reformularea într-un mod mai restrictiv  

alin. (7), deoarece neîndeplinirea sau 

îndeplinirea necorespunzătoare a 

atribuțiilor  prevăzute la art. 161 din 

Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, la care se 

face referire în alin. (7) „nu ar trebui să 

atragă  automat o sancțiune disciplinară 

şi cu atât mai puţin eliberarea din 

funcţie.”. 

În acest context, la fel ca și în cazul 

judecătorilor, propunem ca eliberarea din 

funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte 

de instanţă să se aplice nu pentru orice 

abatere disciplinară, dar doar dacă 

aceasta abatere este gravă sau repetată. 

 56 Propunem menținerea sintagmei „a cel puțin trei luni”  la articolul 12 alineatul (4) al Legii  nr. 

178 conform prevederilor curente. 

Neîndeplinirea obligațiilor pe parcursul unei luni este destul de complicat de determinat, având în 

vedere că ședințele Colegiului Disciplinar de obicei au loc o dată pe lună. Atât timp cât activitatea în 

cadrul Colegiului Disciplinar nu este o activitate cu normă deplină, este mai oportună menținerea 

sintagmei „a cel puțin trei luni”. 

Se acceptă 

Textul a fost exclus 

 57 Propunem completarea art. 9 alin.(3)  al Legii  nr. 178 după cum urmează: 
Membrii colegiului disciplinar din rîndul societăţii civile trebuie să aibă o reputaţie ireproşabilă, să se 

bucure de autoritate în societate, să aibă experienţă de cel puţin 7 ani în domeniul dreptului şi sînt 

obligaţi să respecte restricţiile specificate la art.8 alin.(1) lit.b) şi c) şi alin.(3) din Legea nr.544-XIII 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.  Membrul Colegiului Disciplinar din rândul 

societății civile nu poate ocupa o altă funcție publică în timpul mandatului. Pentru verificarea acestor 

calităţi, CV-urile candidaţilor care participă la concurs vor fi publicate pe pagina web a Ministerului 

Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de ziua 

organizării concursului. 

Propunem prevederea expresă în art. 9 alin. (3) al Legii nr. 178 că membrul Colegiului Disciplinar din 

rândul societății civile nu poate ocupa o altă funcție publică, în vederea prevenirii imixtiunii 

autorităților publice în activitatea Colegiului Disciplinar. 

Nu se acceptă 

Ocuparea unei funcții publice de către 

reprezentantul în Colegiului disciplinar 

din rândul societății civile nu este un 

indicator al imixtiunii autorităților 

publice în activitatea colegiului 

disciplinar. 

 58 Propunem completarea art. 13 cu un nou alineat (4) al Legii  nr. 178, care va avea următorul 

cuprins: 

(4) Judecătorilor membri supleanți li se menține salariul de la locul de muncă. Din momentul în care 

membrul supleant devine membru, acestuia îi sunt aplicabile normele cu privire la judecătorii membri. 

Propunerea se argumentează prin necesitatea reglementării statutului membrilor judecători supleanți. 

Nu se acceptă 

Norma propusă este inutilă, or din 

momentul în care membrul supleant 

devine membru, acestuia automat  îi sunt 

aplicabile normele cu privire la 

judecătorii membri.  

 59 Propunem excluderea acestei propuneri și menținerea textului curent al art. 35 alin. (4) al Legii  

nr. 178. 

Regula prevăzută de legislația curentă, cât și legea precedentă Legii nr. 178 prevede principiul 

Se acceptă 

Se exclude propunerea de modificare a 

art. 35 alin. (4) al Legii 178 și se menține 

http://weblex.md/item/view/id/c3438e4c4e7b44bf8fe671cdf8a61d1d
http://weblex.md/item/view/id/c3438e4c4e7b44bf8fe671cdf8a61d1d
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publicării tuturor hotărârilor în materie disciplinară, nu doar a celor irevocabile. Nu este argumentată 

schimbarea acestei reguli principale. Publicarea tuturor hotărârilor în materie disciplinare are un rol 

puternic în educarea și, respectiv, prevenirea comiterii abaterilor disciplinare de judecători. De 

asemenea, dacă se include doar publicare hotărârilor irevocabile, nu este clar momentul de când este 

obligatorie publicarea acestora. 

textul curent al legii. 

 

 60 Propunem excluderea propunerii de completare a art. 36 cu alin. (11) al Legii  nr. 178. 

Propunem excluderea  propunerii de completare a art. 36 cu alin. (11), deoarece aceasta nu este 

argumentată și nici oportună. Majoritatea abaterilor disciplinare au elementul vinovăției incluse în 

componența lor și este sarcina organelor disciplinare de a constata elementele abaterii. Nu toate 

abaterile însă necesită constatarea intenției sau a neglijenței grave. Spre exemplu, în cazul comiterii 

următoarelor abateri:  acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada 

incompetenţei profesionale grave şi evidente;  comiterea unei fapte care întruneşte elementele unei 

infracţiuni sau contravenţii, dacă aceasta a adus atingere prestigiului justiţiei sau  alte manifestări care 

aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, comise în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora. Includerea prevederii referitoare la intenție sau neglijență 

gravă ca element obligatoriu pentru toate abaterile disciplinare va îngreuna nejustificat procesul 

aplicării sancțiunilor.  

 

De asemenea, norma propusă crează o confuzie pentru aplicarea practică a acesteia. Spre exemplu, 

dacă Colegiul Disciplinar nu constată intenția sau neglijența gravă, dar constată elemente suficiente 

pentru o abatere disciplinară, înseamnă oare că în contextual propunerii din  art. 36 cu alin. (11) acesta 

va trebui să constate abaterea dar să nu aplice sancțiunea disciplinară? Acest lucru nu este clar, 

de aceea propunem excluderea completării propuse pentru art. 36 cu alin. (11). 

 

Nu se acceptă 

Conform alin. 25 din Recomandarea 

OSCE/ODIHR  de la Kiev  privind  

independența judiciară  în Europa  de Est  

Caucazul  de Sud și Asia Centrală,  

procedurile disciplinare trebuie limitate 

la “presupuse cazuri de conduită 

profesională necorespunzătoare gravă 

sau impardonabilă şi care aduce 

dezonoare justiţiei”. 

De asemenea și alin. 66 din 

Recomandarea Comitetului Miniștrilor 

nr. (2010)12E/17 noiembrie 2010 cu  

privire  la judecători: independenţă, 

eficienţă şi responsabilităţi prevede că 

“interpretarea legii, evaluarea faptelor şi 

aprecierea probelor de către judecători 

pentru a decide asupra cazurilor nu 

trebuie să atragă răspunderea civilă  sau 

disciplinară,  în afara cazului  relei  

intenţii  sau  neglijenţei  grave.” 

Aceste recomandări internaționale au 

fost susținute și de Comisia de la 

Veneția, care a menționat că ”totuşi, 

doar neglijenţa nu ar trebui să atragă 

măsuri disciplinare. Numai 

nerespectarea îndatoririlor  intenţionat 

sau prin neglijenţă  gravă ar trebui să 

ducă la măsuri disciplinare”. 

  

 

Ministru           Victoria IFTODI 


