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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

 la proiectul de lege la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(reforma sistemului judecătoresc în baza raportului de expetiză a Centrului Național Anticorupție) 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

 

 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

1. La Art.ll pct.3 potrivit proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative Art.ll - Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, se 

modifică şi se completează după cum urmează:[...] 

3. La articolul 9: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

"(3) Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru funcţiile vacante 

de judecător. de regulă, de 2 ori pe an iar, până la anunţarea concursului, publică informaţia 

cu privire la toate funcţiile vacante de judecător sau care pot deveni vacante în următoarele 

6 luni. Toate funcţiile de judecător anunţate vacante sau care pot deveni vacante se scot la 

următorul concurs." [...] se completează cu alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins: 

„(10) Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui Republicii Moldova, 

după caz Parlamentului, numirea în funcţie a candidaţilor selectaţi în urma concursului 

pentru funcţiile vacante de judecător sau aleşi de către judecători la funcţia de preşedinte 

sau vicepreşedinte al instanţei de judecată. Consiliul Superior al Magistraturii refuză 

înaintarea propunerii de numire în funcţie a candidatului dacă constată că acesta este 

incompatibil cu funcţia de judecător. Refuzul trebuie să fie motivat.”. 

 

Obiecții: 

Norma analizată indică la periodicitatea organizării concursului pentru funcţiile de 

judecător, deşi, reieşind din redacţia în vigoare a art.9 din Legea nr.544/1995, acesta 

stabileşte modul de organizarea a concursului şi pentru funcţiile de vicepreşedinte şi de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti. 

Respectiv, în varianta propusă de autor, norma formulată de proiect riscă să creeze 

incertitudine şi situaţii confuze la aplicare cu referire la periodicitatea organizării 

concursului pentru funcţiile de vicepreşedinte şi preşedintele instanţei de judecată. 

Coruptibilitatea normei este intensificată şi mai mult prin reglementarea insuficientă a 

posibilităţii persoanei de a fi informată cu referire la funcţiile vacante de judecător care, în 

mod normal, trebuie să fie aflate fără depunerea eforturilor deosebite. Consecinţa utilizării 

sintagmei "publică informaţia cu privire la toate funcţiile vacante", fără a indica sursa 

concretă unde pot fi accesate, constă în păstrarea unei "obscurităţi" asupra informaţiei 

Se acceptă partial propunerea 

referitor la completarea normei la 

art.ll pct.3 (privind norma de la 

alin.(10) cu cuvintele 

„vicepreşedinte şi preşedinte al 

instanţei de judecată” după 

cuvîntul „judecător” și 

excluderea de la alin.(10) art. 9 

din proiect a sintagmei „sau aleşi 

de către judecători la funcţia de”. 

Astfel, se propune următoarea 

redacție pentru art. 9 alin. (10) al 

Legii 544/1995: 

„(10) Consiliul Superior al 

Magistraturii propune 

Președintelui Republicii 

Moldova, după caz 

Parlamentului, numirea în funcție 

a candidaților desemnați în 

conformitate cu rezultatele 

concursului. Consiliul Superior 

al Magistraturii refuză să 

efectueze propunerea de numire 

în funcție a unuia din acești 

candidați dacă constată că acesta 

este incompatibil cu funcția de 

judecător. Refuzul trebuie să fie 

motivat.”. 
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despre locurile vacante de judecător, vicepreşedinte şi preşedinte al instanţei de judecată. 

Cu referire la alin.(10) art.9 din proiect, acesta stabileşte că la funcţie de preşedinte şi 

vicepreşedinte al instanţei de judecată candidaţii sunt aleşi de judecători, ceea ce contravine 

redacţiei în vigoare a art.9 din Legea nr.544/1995, care la alin.(l) statuează că "Funcţiile de 

judecător, de vicepreşedinte și de preşedinte al instanţei judecătoreşti sunt ocupate în bază 

de concurs.".  Acest fapt va crea impedimente în aplicarea corectă a prevederile legislative 

şi premise pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a normei "convenabile" care se va aplica 

într-o situaţie concretă şi în dependenţă de interesul urmărit în cazul desemnării 

candidaţilor la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei de judecată. 

Caracterul lacunar al normei va face imposibilă tragerea la răspundere a factorilor de 

decizie, care la implementare vor conştientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvârşite în 

procesul de aplicare, şi deci astfel, va perpetua săvîrșirea abuzurilor de serviciu. 

Recomandări: 

Completarea după cuvântul "judecător" cu sintagma "vicepreşedinte şi preşedinte al 

instanţei de judecată". 

Indicarea sursei de publicare a informaţiei cu privire la funcţiile vacante de judecător, 

vicepreşedinte şi preşedinte al instanţei de judecată (Monitorul Oficial şi/sau mass-media 

şi/sau pagina web a CSM). 

Excluderea de la alin.(10) art.9 din proiect a sintagmei "sau aleşi de către judecători la 

funcţia de".  

 

 

Aspectele privind numirea și 

eliberarea din funcție a 

președinților/vicepreședinților 

instanțelor judecătorești vor fi 

promovate printr-un alt proiect de 

acte normative. 

 

Nu se acceptă propunerea 

privind indicarea sursei de 

publicare a informaţiei cu privire 

la funcţiile vacante de judecător, 

vicepreşedinte şi preşedinte al 

instanţei de judecată în Monitorul 

Oficial şi/sau mass-media şi/sau 

pagina web a CSM, întrucît 

conceptul respectiv deja se 

regăsește la art. 9 alin. (4) al 

Legii nr. Legii 544/1995, potrvit 

căruia Consiliul Superior al 

Magistraturii anunţă, prin 

intermediul publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, în mass-media şi pe 

pagina sa web, lansarea 

concursului pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de judecător, 

de vicepreşedinte şi de preşedinte 

al instanţei judecătoreşti şi 

stabileşte termenul-limită pentru 

iniţierea procesului de selectare 

a candidaţilor. 

 

 

                     

                                 Ministru                                                                                                                     Victoria IFTODI 


