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privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996 

_______________________________________________________________ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996. 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei 

 

  



Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

 

pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii nr. 947/1996 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I – Legeanr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii  

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 art.65 din 

22.01.2013), se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 3:  

alineatul (1) numărul „12” se substituie cu numărul „14”;  

alineatul (3) va avea următorul cuprins:  

„(3) Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul 

profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității 

deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei speciale pentru desemnarea 

candidaţilor în Consiliul Superior al Magistraturii, creată de Biroul Permanent al 

Parlamentului. Comisia specială organizează un concurs public pînă la expirarea 

mandatului membrilor desemnaţi sau în decurs de 30 de zile de la vacanța funcției. 

Concursul public include cel puțin analiza dosarelor și audierea candidaților. 

Comisia specială întocmește avize argumentate referitoare la fiecare candidat 

selectat și propune Plenului Parlamentului numirea acestora.”; 

se completează cu alineatul (3
1
) cu următorul cuprins:  

„(3
1
) Doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul 

profesorilor de drept titulari sunt numiți de Ministerul Justiției, selectaţi în mod 

deschis şi transparent în urma unui concurs public.”; 

alineatul (4) va avea următorul cuprins:  

„(4) Șase membri din rîndul judecătorilor, sînt aleși în Consiliul Superior al 

Magistraturii prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum 

urmează – trei din judecătorii, doi din curțile de apel și unul din Curtea Supremă de 

Justiție. Se consideră aleși membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 

candidații care au acumulat cel mai mare număr de voturi. Următorii 2 judecători 

de pe listele candidaţilor care au acumulat cel mai mare număr de voturi suplinesc 

funcţiile vacante în ordine descrescătoare după numărul de voturi acumulat.”; 

se completează cu alineatul (4
1
) cu următorul cuprins:  

„(4
1
) Consiliul Superior al Magistraturii anunță, cu cel puțin 60 de zile 

înainte, data desfășurării Adunării Generale a Judecătorilor la care urmează a fi 

aleși membrii acestuia, dar nu mai tîrziu de 30 de zile de la expirarea mandatului 

de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Candidații la funcția de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii vor depune dosarul de participare, 

cu cel puțin 30 de zile pînă la Adunarea Generală a Judecătorilor. Candidaturile 

sunt înaintate doar în nume propriu. Lista candidaților și dosarele depuse de aceștia 



se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii în ziua următoare 

expirării termenului limită pentru depunea dosarelor. Candidații la funcția de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii au dreptul să desfășoare în rîndul 

judecătorilor campanie de promovare a sa.”; 

2. La articolul 8
1
: 

alineatul (6) la final se completează cu sintagma „și pe pagina web oficială a 

Consiliului Superior al Magistraturii”; 

se completează cu alineatul (8), care va avea următorul cuprins:  

„(8) Elaborarea actelor normative ale Consiliul Superior al Magistraturii este 

efectuată cu respectarea prevederilor legislației privind transparența în procesul 

decizional.”; 

3. La articolul 9 alineatul (1) după sintagma „de 4 ani” se completează cu 

textul „ , care se prelungește pînă la alegerea noilor membri”; 

4. Articolul 12 alineatul (1) se completează cu litera d
1
) cu următorul conținut:  

„d
1
) promovare sau transferare a judecătorului ales în calitate de membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii într-o instanță judecătorească ierarhic 

inferioară;”; 

5. La articolul 24: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile 

prevăzute la art. 22 alin. (4) sau examinează chestiunea în şedinţă închisă, votarea 

se efectuează doar în prezența membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și a 

membrilor secretariatului acestuia.”; 

la alineatul (3) cuvintele „în urma deliberării”se exclud; 

la alineatul (5) cuvintele „la deliberare” se înlocuiesc cu cuvintele „la 

adoptarea hotărîrii”; 

6. La articolul 25: 

alineatul (1) cuvintele „Curtea Supremă de Justiție” se substituie cu 

cuvintele „Curtea de apel Chișinău” și devine alineat unic; 

alineatele (2) și (3) se abrogă. 

Art. II – 1. Alegerea noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 

din rîndul judecătorilor se desfășoară în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, 

indiferent de momentul anunțării Adunării Generale a Judecătorilor. 

2. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

Președintele Parlamentului 


