
Proiect 

 

 

Lege 

pentru modificarea Constituției Republicii Moldova 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională 

 

Art. I - Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 116: 

    alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție, în condițiile legii, 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă, de Președintele Republicii Moldova, la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Republicii Moldova 

poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al 

Magistraturii.”; 

 

alineatele (3) și (4) se abrogă; 

 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Deciziile privind numirea judecătorilor și cariera acestora trebuie să fie 

adoptate în baza unor criterii obiective, bazate pe merit și a unei proceduri 

transparente, în condițiile legii. Promovarea sau transferul judecătorilor se face 

doar cu acordul acestora.”; 

 

se completează cu alineatul (5
1
) cu următorul cuprins : 

„(5
1
) Judecătorii au doar imunitate funcțională în condițiile legii.”. 

 

2. Articolul 121 se completează cu alineatul (1
1
) cu următorul cuprins: 

„(1
1
) În procesul elaborării, aprobării și modificării bugetului instanțelor 

judecătorești se solicită avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Consiliul Superior al Magistraturii este în drept să prezinte Parlamentului 

propuneri la proiectul bugetului instanțelor judecătorești.”. 

 

3. Secțiunea a 2-a din Capitolul IX se completează cu articolul 121
1
 cu 

următorul cuprins: 



 

„Articolul 121
1  

Rolul 

 Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței autorității 

judecătorești.”. 

 

4. Articolul 122 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 122 

          Componența 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este format din 12 membri, șase 

judecători aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentînd toate nivelele 

instanțelor judecătorești și șase persoane care se bucură de o înaltă reputație 

profesională și integritate personală, cu experiență în domeniul dreptului, care nu 

activează în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești și nu 

sunt afiliate politic. 

 (2) Procedura și condițiile de alegere, numire și încetare a mandatului 

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt stabilite de lege.  

(3) Candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

care nu fac parte din rîndul judecătorilor sunt selectați prin concurs, în baza unei 

proceduri transparente, în bază de merit și numiți de Parlament cu votul a trei 

cincimi din deputații aleși.  

(4) Dacă numirea candidaților care nu fac parte din rîndul judecătorilor la 

funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în condițiile alineatului 

(3) a eșuat, procedura și condițiile de numire a acestora sunt stabilite de lege. 

(5) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși sau numiți 

pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deține două mandate. Membrii 

Consiliului Superior al Magistraturii pot fi revocați, în condițiile legii.”. 

 

5. Articolul 123 alineatul (1), se completează cu propoziția: 

„Consiliul Superior al Magistraturii își exercită atribuțiile în mod direct sau 

prin intermediul organelor sale specializate.”. 

     

 Art. II. (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Judecătorii în privința cărora la data intrării în vigoare a prezentei legi nu a 

expirat termenul inițial de numire în funcție de judecător, se consideră numiți pînă 

la atingerea plafonului de vîrstă prin efectul prezentei legi. 

(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul judecătorilor în 

funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își exercită mandatul pînă la 

expirarea termenului pentru care au fost aleși, cu excepția membrilor de drept și a 



profesorilor titulari a căror mandat încetează la data intrării în vigoare a prezentei 

legi. 

 (4) Numirea noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în vederea 

suplinirii locurilor vacante survenite în condițiile alin. (3) se desfășoară în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(5) Dacă membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor 

titulari a căror mandat au încetat conform alin. (2) vor fi numiți în condițiile 

prezentei legi, din mandatul de 6 ani ai acestora se reduce perioada în care și-au 

exercitat funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 

(6) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va 

prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu 

prezenta lege. 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI 

 

 

 

 

 

 


