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Introducere 
 
Studiul cu privire la spectrul de abateri disciplinare şi procedura disciplinară cu privire la judecători în 
Republica Moldova a fost elaborat în vederea implementării domeniului specific de intervenție 1.3.8. 
(Revizuirea spectrului de abateri disciplinare și a procedurii disciplinare în vederea ajustării la realitățile 
din sistem și standardele europene), direcția strategică 1.3. (Ridicarea profesionalismului și a 
responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției) a pilonului I „Sistemul Judecătoresc” al 
Strategiei de reformare a sectorului justiției (în continuare SRSJ) pentru anii 2011-2016, aprobată prin 
lega nr. 231 din 25.11.2011.  
 
Scopul studiului, după cum reiese din prevederile relevante ale SRSJ, este de evalua spectrul de abateri 
disciplinare și procedura disciplinară „în vederea ajustării acestora la realităţile din sistem şi la 
standardele europene”. Studiul include o succintă analiză a cadrului normativ cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor, a practicii Colegiului Disciplinar și Consiliului Superior al Magistraturii cu 
privire la procedurile disciplinare intentate împotriva judecătorilor în anii 2010-2011 și a cadrului 
normativ cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor în România, Germania, Polonia și Lituania.  
 
Studiul a fost elaborat utilizând următoarele metode: analiza cadrului normativ național relevant, a 
recomandărilor internaționale în domeniu și a rapoartelor și recomandărilor cu privire la sistemul 
judiciar al Republicii Moldova, analiza legislației și rapoartelor cu privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor în România, Germania, Polonia, Lituania, și interviuri cu judecători, reprezentanți ai CSM, 
inspecției judiciare și CD din Republica Moldova. Concluziile și recomandările sunt destinate Grupului de 
Lucru, care urmează a fi creat de Ministerul Justiției pentru modificarea cadrului legal ce ține de 
răspunderea disciplinară a judecătorilor, în vederea discutării și elaborării amendamentelor în domeniu 
(în continuare Grupul de Lucru).  
 
Acest document a fost elaborat cu sprijinul proiectului PNUD Suport Tranzitoriu pentru Consolidarea 
Administrației Publice in Moldova. Opiniile exprimate în acest document nu reflectă neapărat viziunea 
sau politicile oficiale ale PNUD. 
 
Cadrul normativ principal:  

- Constituția,  
- Legea nr. 544 cu privire la statutul judecătorului din 20.07.1995, inclusiv propunerile de 

modificare a legii incluse în proiectul nr. 392 depus Parlamentului la 23.02.2012; 
- Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii din 19.07.1996;  
- Legea nr. 950 cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor din 

19.07.1996; 
- Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească; 
- Legea nr. 153 din 05.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; 
- Codul de etică al judecătorului, aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

366/15 din 29.11.2007 (versiunea disponibilă pe pagina web a CSM, data 01.06.2012); 
- Regulament cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a inspecției judiciare, 

aprobat în baza art. 4 alin. (6) și art. 7 alin. (3) din Legea cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 321/13 din 11 octombrie 
2007 (versiunea disponibilă pe pagina web a CSM, data 01.06.2012). 

 
Lista de abrevieri:  

- CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 
- MJ – Ministerul Justiției 
- CD – Colegiul Disciplinar 
- SRSJ - Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin lega nr. 

231 din 25.11.2011 
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1. Analiza cadrului normativ și a practicii cu privire la 
răspunderea disciplinară a judecătorilor în Republica Moldova 

1.1. Temeiurile răspunderii disciplinare a judecătorilor 
Conform art. 21 al Legii nr. 544, judecătorii poartă răspundere disciplinară pentru încălcarea obligațiilor 
prevăzute la art. 15 (obligațiile judecătorului), pentru comportamentul care dăunează intereselor 
serviciului și prestigiului justiției, precum și pentru alte abateri disciplinare specificate la art. 22 (abaterile 
disciplinare, a se vedea mai jos detalii). Din acest articol, reiese 3 temeiuri pentru atragerea la 
răspundere disciplinară a judecătorilor:  

1) Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 15 al legii nr. 544 – acestea sunt detaliate în lege;1  
2) Comportamentul care dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției - acesta nu este 

definit de lege, dar urmează a fi interpretat în fiecare caz de organul care pornește și / sau 
examinează cauza disciplinară;  

3) Comiterea unei abateri disciplinare prevăzută la art. 22 al legii nr. 544 (lista și conținutul acestora 
este discutat în detaliu mai jos).  

 
Temeiul 2 și anume „comportamentul care dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției” de 
fapt repetă obligația prevăzută de art. 15 lit. d), care prevede ca judecătorul „să se abțină de la fapte 
care dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției, care compromit cinstea și demnitatea de 
judecător, provoacă îndoieli față de obiectivitatea lor”.  
 
De asemenea, art. 9 al legii nr. 950, care reglementează temeiurile răspunderii disciplinare, prevede că 
„judecătorul poate fi tras la răspundere disciplinară în cazul comiterii abaterilor disciplinare specificate la 
art. 22 din Legea privind statutul judecătorului”, adăugând două temeiuri adiționale pentru atragerea la 
răspundere disciplinară și anume alin. (2): „anularea sau modificarea hotărîrii  judiciare nu atrage 
răspundere dacă judecătorul care a pronunţat-o nu a încălcat legea intenţionat sau din culpă gravă” și 
alin. (3): „constituie abatere disciplinară şi neasigurarea activităţii organizatorice a instanţei de către 
preşedintele sau  vicepreşedintele instanţei judecătoreşti”. 
 
Alin. (2) art. 9 al legii nr. 950 pare a fi repetitiv, cu unele deosebiri, a prevederilor alin. (2) art. 22 al legii 
nr. 544, care prevede că „anularea sau modificarea hotărîrii judiciare nu atrage răspundere, dacă 
judecătorul care a pronunțat-o nu a încălcat intenționat legea. Excepție fac cazurile în care legea a fost 
încălcată cu neglijență, cauzînd persoanelor prejudicii materiale sau morale esențiale”. Pentru a evita 
dublare și a asigura claritatea prevederilor, alin. (2) art. 9 ar trebui exclus.  
 
Alin. (3) al art. 9 al legii nr. 950 nu se regăsește în art. 22 și 15 ale legii nr. 544 și, respectiv, tragerea la 
răspunderea disciplinară pentru un astfel de temei ar părea lipsită de temei juridic dacă aplicăm art. 21 
al legii nr. 544 ca unul general. În același timp, alin. (3) art. 23 al legii nr. 544 prevede ca temei de 
eliberare din funcție a președinților (vicepreședinților) judecătoriilor sau ai curților de apel situațiile în 
care aceștia, din motive neîntemeiate nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 161 al Legii nr. 514 
(privind organizarea judecătorească). Pentru a asigura un cadru normativ mai clar, probabil mai indicat 

                                                           
1 Art. 15 ale legii nr. 544 prevede următoarele obligații ale judecătorilor: a) să fie imparțiali; b) să asigure apărarea 
drepturilor și libertăților persoanelor, onoarei și demnității acestora; c) să respecte întocmai cerințele legii la 
înfăptuirea justiției și să asigure interpretarea și aplicarea uniformă a legislației; d) să se abțină de la fapte care 
dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției, care compromit cinstea și demnitatea de judecător, 
provoacă îndoieli față de obiectivitatea lor; e) să respecte prevederile Codului de etică al judecătorului; f) să nu 
divulge secretul deliberării, informațiile obținute în ședință închisă, precum și datele urmăririi penale; g) să depună 
declarația cu privire la venituri și proprietate; h) să depună declarația de interese personale; i) să-și verifice starea 
de sănătate în condițiile prevăzute la art. 61. De asemenea, conform alin. (2) al art. 15, judecătorii sunt obligați să 
informeze imediat președintele instanței judecătorești și Consiliul Superior al Magistraturii despre orie tentativă de 
a fi influențați în procesul de examinare a cauzelor. Alin. 3 prevede că neîndeplinirea de către judecător a 
obligațiilor sale atrage răspunderea prevăzută de prezenta lege. Coroborat cu art. 21, această răspundere este 
răspunderea disciplinară.  
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ar fi să fie prevăzută o abatere disciplinară specifică pentru neîndeplinirea din motive neîntemeiate a 
obligațiilor de către președinții și vicepreședinții de instanță.  
 
Din practica CD și a CSM pentru anii 2010-2011 reiese că proceduri disciplinare au fost intentate doar în 
baza unei abateri prevăzute de art. 22 al legii nr. 544, deci fără a aplica separat sau doar celelalte două 
temeiuri (obligațiilor judecătorului și comportamentul) prevăzute de art. 21. Dacă art. 21 se păstrează în 
forma actuală, este util de clarificat în nota de argumentare a proiectului de lege că temeiurile 
răspunderii disciplinare sunt prevăzute de acest articol și nu doar de art. 22, care prevede doar o listă 
mai specifică de abateri disciplinare. Deoarece „comportamentul care dăunează intereselor serviciului și 
prestigiului justiției” este incorporat în obligațiile judecătorului, această sintagmă ar putea fi exclusă sau 
înlocuită cu una care ar putea încorpora și alte fapte care nu sunt expres prevăzute de art. 15 și 22 ale 
legii nr. 544. În același timp, formularea nu trebuie să fie vagă încât să permită abuzuri în aplicarea 
răspunderii disciplinare. Spre exemplu, „încălcarea flagrantă a legislației” ar putea cuprinde o serie de 
fapte, în același timp este suficient de limitată pentru a preveni abuzul interpretării acesteia. 
 
Din recomandările relevante la subiect, desprindem recomandarea de a formula cât mai detaliate 
prevederi cu privire la abaterile disciplinare. Spre exemplu, CCJE recomandă următoarele: „este util să fie 
elaborate standarde care să definească nu numai conduita care poate conduce la eliberarea din funcţie 
ci şi orice conduită care poate duce la măsuri disciplinare sau la schimbarea statutului, inclusiv, de 
exemplu, mutarea într-o altă instanţă sau altă zonă”.2 Avantajul unei liste detaliate exhaustive a 
abaterilor disciplinare rezidă în previzibilitatea aplicării prevederilor legii, cât și prevenirea unor abuzuri 
de interpretare de către organele relevante. Dezavantajul unei astfel de abordări este posibilitatea 
existenței unor abateri disciplinare ce nu pot fi încadrate în una din situațiile prevăzute de lege. Practica 
altor state este diversă în acest sens, pornind de la tradiția juridică specifică fiecărui stat. Spre exemplu, 
Germania, Polonia și Lituania prevăd o listă redusă de abateri, formulate în mod general, urmând ca 
organul responsabil de examinarea cauzei disciplinare să încadreze fapta judecătorului. În România este 
prevăzută o lista detaliată de abateri disciplinare, unele formulate mai specific și altele mai general (a se 
vedea exemplele în partea a doua a raportului). În Republica Moldova se pare că avem un sistem mixt, 
art. 21 al legii nr. 544 prevăzând ca și temeiuri și alte fapte decât abaterile disciplinare, și art. 22 prevede 
o listă detaliată de abateri disciplinare. În principiu, s-ar putea de renunțat la o listă detaliată de abateri 
disciplinare și în Republica Moldova, prevăzând doar în mod general principiul cu privire la care 
răspunderea disciplinară survine pentru încălcarea obligațiilor de serviciu ale judecătorului, orice 
comportament care discretizează funcția de judecător și încălcarea flagrantă a legii. Dar, având în vedere 
tradiția deja formată cu privire la abaterile disciplinare, pare a fi mai indicată menținerea prevederilor 
generale din art. 21 și a listei specifice de abateri din art. 22 ale legii. nr. 544.  
 
În concluzie, urmează a fi discutat în cadrul Grupului de Lucru dacă intenția legiuitorului se menține de a 
prevedea temeiuri pentru răspunderea disciplinară și în afara listei abaterilor disciplinare, sau acesta 
urmează a fi lista exhaustivă de temeiuri în baza cărora poate surveni răspunderea disciplinară a 
judecătorului. Respectiv, urmează a fi discutate următoarele opțiuni de formulare a art. 21 după cum 
urmează: 
Opțiunea 1: „Judecătorii poartă răspundere disciplinară pentru abaterile de la obligațiile de serviciu și 
comiterea altor abateri disciplinare, prevăzute de prezenta lege” (respectiv, se exclude fraza generală cu 
privire la comportamentul judecătorului, care este deja prevăzută ca și o obligație a acestuia).  
Opțiunea 2: „Judecătorii poartă răspundere disciplinară pentru abaterile de la obligațiile de serviciu, 
încălcarea flagrantă a legislației și comiterea altor abateri disciplinare, prevăzute de prezenta lege” 
(sintagma cu privire la comportament se înlocuiește cu sintagma „încălcarea flagrantă a legislației)”. 
Opțiunea 3: art. 21 se exclude și răspunderea disciplinară survine doar pentru comiterea unei abateri 
disciplinare prevăzute de art. 22 al legii nr. 544.  
 

                                                           
2 A se vedea spre exemplu Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia 
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi 
inamovibilitatea judecătorilor, Strasbourg, 23.11.2001, p.60. 
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Pentru o claritate și previzibilitate a prevederilor legale, s-ar părea că opțiunea cea mai reușită ar fi de 
exclus art. 21 și de prevăzut o listă exhaustivă de abateri disciplinare, cu revizuirea acesteia pentru a 
acoperi un spectru larg de abateri eventuale.  
 
Indiferent de opțiunea acceptată, art. 9 al legii nr. 950 urmează a fi ajustat prevederilor legii nr. 544, iar 
alin. (2) și (3) urmează fie a fi incluse ca abateri speciale sau excluse.  
 

1.2. Abateri disciplinare 
Cadrul legal:  
Art. 22 al legii nr. 544 prevede următoarele abateri disciplinare:  
„(1) Constituie abatere disciplinară:  

a) încălcarea obligaţiei de imparţialitate; 
b) aplicarea neuniformă a legislației, intenționat sau din neglijență gravă, dacă acest fapt a fost 

contestat de instanța ierarhic superioară și a condus la casarea hotărârii defectuoase;3 
c) imixtiunea în activitatea altui judecător sau intervenţiile de orice natură pe lângă autorităţi, 

instituţii sau funcţionari pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării 
intereselor personale sau ale membrilor familiei altfel decât în limitele prevederilor legale în vigoare; 

d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; 
e) activităţile publice cu caracter politic; 
f) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor; 
f1) încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură sau 

încălcarea normelor imperative ale legislaţiei; 
g) încălcarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea depunerii declaraţiei cu privire la 

venituri şi proprietate și declarației de interese personale; 
h) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu; 
h1) încălcarea termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor de pe 

acestea participanţilor la proces; 
i) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea de la program; 
j) atitudinea nedemnă, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, faţă de colegi, avocaţi, experţi, 

martori sau alţi participanţi la proces; 
k) încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului; 
l) nerespectarea de către preşedintele instanţei a obligaţiei de a raporta Consiliului Superior al 

Magistraturii abaterile disciplinare ale judecătorilor; 
m) exploatarea poziţiei de judecător în scopul obţinerii de foloase necuvenite; 
n) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe judecători; 
o) expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea colegilor în scopul imixtiunii în 

activitatea acestora. 
    (2) Anularea sau modificarea hotărîrii judiciare nu atrage răspundere, dacă judecătorul care a 
pronunţat-o nu a încălcat intenţionat legea. Excepţie fac cazurile în care legea a fost încălcată cu 
neglijenţă, cauzînd persoanelor prejudicii materiale sau morale esenţiale.” 
 
Practica intentării procedurilor disciplinare în Republica Moldova:  
În anii 2010 și 2011 membrii CSM au intentat 117 proceduri disciplinare (52/2010 și 65/2011), care au 
avut ca temei următoarele abateri disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) legea nr. 544 (prezentate în 
ordine descrescătoare după numărul dispozițiilor de intentare pe fiecare abatere în parte):4  

- Încălcarea obligației de imparțialitate (lit. a) – 66 dispoziții de intentare (28/2010 și 38/2011);  

                                                           
3 Abaterea respectivă a fost modificată prin proiectul nr. 153, în vederea ajustării concluziei ce reiese in hotărârea 
Curții Constituționale nr. 28 din 14.12.2010, care a declarat prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) neconstituționale. 
4 Datele statistice sunt preluate din Rapoartele anuale ale Colegiului Disciplinar pentru anii 2010 și 2011. Datele 
sunt calculate pentru fiecare tip de abatere conform datelor prezentate în cele doua rapoarte anuale. Unele 
dispoziții de intentare includ mai mult de un temei, de aceea numărul total pe tipuri de abateri nu coincide cu 
numărul dispozițiilor de intentare a procedurilor disciplinare.  
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- Încălcarea normelor Codului de etică a judecătorului (lit. k) – 53 dispoziții de intentare (18/2010 
și 35/2011); 

- Interpretarea sau aplicarea neuniformă a legislației, intenționat sau din neglijență gravă, dacă 
acest lucru nu a fost justificat de schimbarea practicii judiciare (lit. b) – 31 dispoziții de intentare 
(29/2010 și 2/2011);  

- Încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură sau 
încălcarea normelor imperative ale legislației (lit. f1) – 28 dispoziții de intentare (4/2010 și 
24/2011);  

- Refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuție de serviciu (lit. h) – 16 dispoziții de intentare 
(6/2010 și 10/2011); 

- Nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor (lit. f) – 15 dispoziții de 
intentare (5/2010 și 10/2011); 

- Încălcarea termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor de pe 
acestea participanților la proces (lit. h1) – 14 dispoziții de intentare (4/2010 și 10/2011);  

- Atitudinea nedemnă, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, față de colegi, avocați, experți, 
martori sau alți participanți la proces (lit. j) – 7 dispoziții de intentare (2/2010 și 5/2011);  

- Imixtiunea în activitatea altui judecător sau intervenție de orice natură pe lângă autorități, 
instituții sau funcționari pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării 
intereselor personale ale membrilor familiei altfel decît în limitele prevederilor legale în vigoare 
(lit. c) – 4 dispoziții de intentare (2/2010 și 2/2011); 

- Încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile și interdicțiile care îi privesc pe 
judecători (lit. n) – 2 dispoziții de intentare (1/2010 și 1/2011); 

- Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter (lit. 
d) – 1 dispoziție de intentare în 2011;  

- Încălcarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea depunerii declarației cu privire la 
venituri și proprietate (lit. g) - 1 dispoziție de intentare în 2011;  

- Absențele nemotivate de la serviciu, întârzierea ori plecarea de la program (lit. i) - 1 dispoziție de 
intentare în 2011. 

 
În anii 2010-2011 nu au fost intentate proceduri disciplinare având ca temei următoarele abateri 
disciplinare:  

- activitățile publice cu caracter politic (lit. e);  
- nepublicarea, din motive imputabile judecătorului, a hotărîrii judecătoreşti pe pagina web din 

internet a instanţei judecătoreşti prin intermediul programului electronic de gestionare a 
dosarelor (lit.  h2, exclusă prin legea nr. 153);  

- nerespectarea de către preşedintele instanţei a obligaţiei de a raporta Consiliului Superior al 
Magistraturii abaterile disciplinare ale judecătorilor (lit. l);  

- expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea colegilor în scopul imixtiunii în 
activitatea acestora (lit. o),  

- emiterea unei hotărîri care ulterior a fost recunoscută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
drept hotărîre prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului (lit. p) 
declarată neconstituțională conform hotărârii Curții Constituționale nr. 12 din 07.06.2011 și 
exclusă prin legea nr. 153). 

 
Practica respectivă sugerează că formularea abaterilor disciplinare este relativ reușită, dat fiind 
încadrarea diversă a faptelor pentru care au fost intentate procedurile disciplinare și doar 5 abateri 
disciplinare (dintre care 2 au fost deja excluse) nu au fost utilizate în ultimii doi ani. În același timp, lista 
ar putea fi completată cu unele noi abateri care ar răspunde problemelor de sistem, spre exemplu 
motivarea hotărârilor judecătorești; activității instituțiilor noi, spre exemplu inspecția judiciară. De 
asemenea, în cazul în care se optează pentru excluderea art. 21 și prevederea listei exhaustive de abateri 
disciplinare în art. 22, urmează a fi introdusă și o abatere care ar putea acoperi fapte care nu sunt direct 
indicate, dar care pot fi motivate ca și abateri. Mai jos sunt incluse propuneri pentru câteva noi abateri 
disciplinare pentru discuții.  
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În interviurile cu reprezentanții CSM și CD a fost menționată formularea vagă a abaterii prevăzute de lit. 
k) și anume „încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului”, care în termeni practici poate 
include orice abatere. Formularea respectivă a fost anterior semnalată ca fiind una problematică de 
experți naționali și internaționali.5  
 
Această normă pare a fi una inoportună, deoarece include orice încălcare cu privire la etica 
judecătorului, indiferent de caracterul și gravitatea acesteia, în lista abaterilor disciplinare. Această 
poziție reiese din o serie de recomandări internaționale cu privire la justiție, spre exemplu 
Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a Comitetului de Miniștri pentru statele membre cu privire la 
judecători: independența, eficiența și responsabilitățile,6 sau Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE).7 Ultimul, spre exemplu, prevede că „este incorect să se facă legătura între 
standardele de comportament profesional şi comportamentul necorespunzător care poate da naştere la 
sancţiuni disciplinare. Standardele profesionale, care au fost subiectul primei părţi a prezentei opinii, 
reprezintă cea mai bună practică, pe care toţi judecătorii trebuie să încerce să o dezvolte şi spre care 
trebuie să aspire toţi judecătorii. Ar fi o descurajare a dezvoltării viitoare a acestor standarde şi ar fi o 
înţelegere greşită a scopului lor să le identificăm cu comportamentul necorespunzător care justifică 
proceduri disciplinare. Pentru a justifica procedurile disciplinare, comportamentul necorespunzător 
trebuie să fie grav şi flagrant, într-un mod care nu poate fi interpretat doar ca o nerespectare a 
standardelor profesionale prezentate în ghiduri de comportament ca cele prezentate în prima parte a 
prezentei opinii” (p.60). „Aceasta nu înseamnă că încălcarea standardelor profesionale identificate în 
prezentul aviz nu poate avea o relevanţă considerabilă, dacă se susţine că a existat un comportament 
suficient de necorespunzător pentru a justifica şi cere sancţiuni disciplinare (evidențierea – n.a.)” (p. 61). 
În concluzie CCJE recomandă ca principiile de conduită profesională pentru judecători  „să fie redactate 
de judecători şi să fie complet separate de sistemul disciplinar al judecătorilor” și „este de dorit să se 
înfiinţeze în fiecare ţară unul sau mai multe organisme sau persoane în cadrul sistemului juridic care să 
sfătuiască judecătorii care se confruntă cu probleme legate de etica profesională sau de compatibilitatea 
unor activităţi non-juridice cu statutul lor”.  
 
În același timp, art. 15 al legii nr. 544 prevede ca una din obligațiile judecătorului „să respecte 
prevederile Codului de etică al judecătorului”. Dacă art. 21 al legii nr. 544 este menținut ca să prevadă 
posibilitatea aplicării răspunderii disciplinare doar în baza încălcării uneia din obligațiile judecătorului, 
atunci lit. k) din art. 22 alin. (1) al legii nr. 544 poate fi exclusă pentru că se dublează.  
 
O soluție pentru evitarea aplicării nejustificate a răspunderii disciplinare a judecătorilor pentru încălcări 
ale Codului de etică al judecătorului ar putea fi excluderea lit. k) din art. 22 alin. (2) al legii nr. 544 și 
prevederea în competențele Inspecției Judiciare a posibilității de aplicare a unui avertisment sau a unei 
recomandări în cazul în care comportamentul unui judecător este contrar sau ar putea fi contrat Codului 
de etică. Această măsură ar avea doar caracter educativ și preventiv. În același timp, avertismentele ar 
putea fi stocate în dosarul personal al judecătorului și luate în considerație la luarea deciziilor cu privire 
la promovare și aprecierea comportamentului judecătorului. Cât privește recomandările, acestea ar 
putea fi formulate de Inspecția Judiciară în baza sesizărilor sau auto-sesizării, cât și la cererea unui 
judecător care se confruntă cu o dilemă etică și are nevoie de ghidare. La sfârșitul anului Inspecția 
Judiciară ar putea compila aceste recomandări și publica pentru ghidarea judecătorilor. Se pare că 
această practică este utilizată și apreciată de judecători în Letonia. În cazul în care se dorește prevederea 
răspunderii disciplinare pentru încălcarea Codului de etică, cel puțin urmează a fi adăugat cuvântul 

                                                           
5 A se vedea, spre exemplu, propunerea Colegiului Disciplinar în notele informative cu privire la activitatea 
Colegiului pentru anii 2010 și 2011; Recomandările raportului „Eastern Partnership Enhancing Judicial Reform in 
the Eastern Partnership Countries, Working Group on Independent Judicial Systems, Project Report Judicial self-
governing bodies. Judges Career”, Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Strasbourg, September 
2011, pp. 93-94.  
6 Recomandare adoptată de Comitetul de Miniștri, Consiliul Europei, la 17.11.2010, p.72-74.  
7 Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod 
deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi imparţialităţii, Strasbourg, 19.11.2002. 
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„gravă” după încălcare, pentru a ne asigura că nu orice încălcare a Codului de etică constituie și o 
abatere disciplinară.  
 
În concluzie, (1) reformularea listei abaterilor disciplinare este necesară. Abordarea, însă, poate fi 
diferită, fie o abordare generalizată cu privire la abaterile disciplinare, fie prevederea mai detaliată a 
abaterilor disciplinare. Acestea urmează a fi discutate în grupul de lucru. Dat fiind practica deja stabilită 
în țară cu privire la lista detaliată a abaterilor disciplinare și înțelegerea acestora de către factorii 
interesați, se recomandă menținerea listei abaterilor disciplinare cu o serie de abateri formulate, dar cu 
efectuarea unei serii de modificări, după cum se propune mai jos.  
 
Pentru a prevedea o lista mai completă de abateri disciplinare, includerea următoarelor noi abateri 
disciplinare:  

1) neasigurarea activităţii organizatorice a instanţei de către preşedintele sau  vicepreşedintele 
instanţei judecătoreşti (abatere prevăzută la moment de art. 9 alin. (3) al legii nr. 950);  

2) refuzul nejustificat de a primi la dosar actele depuse de părţile din proces (prevedere preluată 
din legea României); 

3) nerespectarea îndatoririi de a face declarație de abținere de la judecarea cauzei / de a se abține  
atunci când judecătorul ştie că există una din circumstanțele prevăzute de lege pentru abţinerea 
sa, precum şi formularea de declarații repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care 
are ca efect tergiversarea examinării cauzei (prevedere preluată din legea României); 

4) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace (prevedere 
preluată din legea României, această abatere ar contribui la disciplinarea judecătorilor în 
vederea colaborării eficiente cu inspecția judiciară); 

5) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau 
sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor (prevedere preluată 
din legea României , propusă doar pentru discuții, dacă pare a fi una relevantă pentru Republica 
Moldova); 

6) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti ori motivarea în mod 
vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea 
funcţiei de judecător (prevedere preluată din legea României); 

7) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 
săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu (prevedere preluată din 
legea României, prevederea respectivă accentuează necesitatea unui comportament corect atât 
în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, cât și în afara acestuia. De asemenea, în cazul 
excluderii prevederii cu privire la Codul de etică, această prevedere poate fi aplicată pentru 
încălcări grave ale Codului de etică); 

8) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă (prevedere preluată din legea României, 
nu este relevantă în cazul în care se menține aplicarea răspunderii disciplinare și epntru 
încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 15 al legii nr. 544). 

 
Excluderea următoarelor abateri disciplinare prevăzute de art. 22 legea nr. 544:  

1) alin. (1) lit. k) - încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului (pentru conformitate cu 
recomandările Consiliului Europei în domeniu, în special Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a 
Comitetului de Miniștri pentru statele membre cu privire la judecători: independența, eficiența 
și responsabilitățile și Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)). În 
cazul în care nu se acceptă, completarea normei cu cuvântul „gravă” după cuvântul încălcarea;  

2) alin. (1) lit. o) -  expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea colegilor în 
scopul imixtiunii în activitatea acestora (lit. c) deja prevede imixtiunea în activitatea unul alt 
judecător, lit. o) de fapt repetând aceeași faptă, deoarece însăși faptul expunerii acordului sau 
dezacordului cu o hotărâre judecătorească nu constituie și nu trebuie să constituie abatere 
disciplinară). 

 
Modificarea următoarelor abateri disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) legea nr. 544:  
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1) lit. e) – activitățile publice cu caracter politic – modificarea după cum urmează: „desfășurarea de 
activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu” (text preluat din legislația României, este mai complet și include nu doar 
activitățile cu caracter politic, dar și influența preferințelor politice asupra exercitării atribuțiilor 
de serviciu);  

2) lit. d) - nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest 
caracter – completarea cu următoarea frază: „precum și a altor informații confidențiale de 
aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes 
public, în condițiile legii” (text preluat din legislația României, este mai complet și răspunde 
exigențelor ce țin de informații secrete, date cu caracter personal etc.);  

3) lit. i) – „absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea de la program” – 
completarea cu cuvântul „nemotivată” după „plecarea” (pentru a asigura că întârzierea ori 
plecarea tot sunt abateri doar dacă sunt nemotivate, plus, pentru a asigura proporționalitatea 
între încălcare și sancțiune, se include cerința ce ține de repetarea întârzierii sau a plecării 
nemotivate); 

4) f1) - încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în 
procedură sau încălcarea normelor imperative ale legislaţiei – separarea în două abateri 
disciplinare separate, după cum urmează: „încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de 
examinare a cauzelor aflate în procedură” și „încălcarea flagrantă a legislației în vigoare” (ultima 
formulare este mai cuprinzătoare decât prevederile actuale, dând posibilitate pentru încadrarea 
oricăror fapte care sunt evident contrare legislației în vigoare. O abatere similară este prevăzută 
de legislația Poloniei).  

 
(2) O a doua recomandare, dacă se acceptă excluderea încălcării Codului de etică sau completarea cu 
cuvântul „gravă”, se propune introducerea în atribuțiile Inspecției Judiciare posibilității de a face 
recomandări judecătorilor în cazurilor solicitate ce țin de etica judiciară și competența de a stabili 
avertismente pentru comportament contrar Codului de Etică.  

1.3. Instituțiile implicate 
Următoarele 5 instituții au atribuții în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor:  

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM);  
- Inspecția Judiciară din cadrul CSM;  
- Colegiul Disciplinar constituit pe lângă CSM;  
- Curtea Supremă de Justiție (și Curtea de Apel Chișinău până la legea nr. 153).  

 
Atribuțiile principale ale fiecăreia din cele 5 instituții sunt următoarele: 

- CSM - conform art. 123 al Constituției, CSM-ul asigură aplicarea sancțiunilor disciplinare 
judecătorilor. Membrii CSM au dreptul să intenteze procedura disciplinară. Ulterior, CSM 
urmează să valideze hotărârea CD, dacă aceasta nu a fost contestată, sau să examineze 
contestația referitoare la hotărârea CD, având posibilitatea să mențină hotărârea CD, să o 
modifice sau să o anuleze și să adopte o nouă soluție. Deși CSM-ul poate adopta o soluție nouă 
în cazul validării / examinării contestației împotriva hotărârii CD, acesta de obicei examinează 
cauza în limitele materialelor existente, cu  prezența obligatorie a judecătorului în cazul când 
acesta este autorul contestării. CSM-ul numește 2 din cei 3 profesori titulari membri ai CD;  

- Inspecția judiciară – examinează petițiile repartizate de președintele CSM și întocmesc note 
informative în cazul în care consideră că sunt temeiuri pentru tragerea la răspunderea 
disciplinară și transmit notele pentru examinare CSM-ului. Orice membru al CSM poate solicita 
inspecției judiciare verificarea prealabilă într-o sesizare sau în cazul autosesizării. De asemenea, 
după ce procedura disciplinară este intentată, inspecția judiciară poate fi solicitată să examineze 
/ colecteze materialele cauzei în vederea transmiterii acesteia CD. După transmiterea 
materialelor cauzei CD, ultimul poate solicita inspectorului-principal desemnarea unui inspector-
judecător pentru completarea informației obținute în cadrul verificării prealabile, inclusiv 
solicitarea de materiale noi. Inspecția Judiciară nu poate intenta proceduri disciplinare. Membrii 
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Inspectorii-judecători (5 în total, cu un mandat de 4 ani, cel mult 2 mandate consecutive sunt 
permise) sunt aleși de CSM și sunt subordonați acestuia;  

- Colegiul Disciplinar – examinează cauza disciplinară și ia hotărâri cu privire la aplicarea sancțiunii 
disciplinare, respingerea propunerii de sancționare sau sistarea procedurii disciplinare. Dacă are 
nevoie de materiale suplimentare, CD le solicită prin intermediul inspecției judiciare. Toți cei 10 
membri ai CD activează pe baze obștești, iar lucrările de secretariat sunt asigurate de o persoană 
din cadrul aparatului CSM, care are și alte atribuții în afară de activitatea de secretariat pentru 
CD. CD poate de facto adopta doar propuneri de aplicare a sancțiunilor disciplinare, deoarece 
toate hotărârile CD urmează a fi validate de CSM. De asemenea, părțile pot contesta hotărârea 
CD la CSM;  

- Curtea Supremă de Justiție – examinează contestațiile referitoare la hotărârile CSM, care pot fi 
depuse de orice parte interesată, doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare. 
Până la intrarea în vigoare a legii nr. 153, Curtea de Apel Chișinău examina contestarea hotărârii 
CSM, depusă în termen de 15 zile din momentul comunicării de orice parte interesată. Curtea de 
Apel examina contestarea în ordinea procedurii contenciosului administrativ, în complet de un 
judecător. Curtea Supremă de Justiție ulterior examina recursul la hotărârea Curții de Apel 
Chișinău. 

1.4. Procedura disciplinară  

1.4.1. Intentarea procedurii disciplinare  
Conform art. 10 al legii nr. 950, dreptul de a intenta procedura disciplinară îl are orice membru al CSM. 
În cazul în care procedura disciplinară se intentează împotriva unui membru al CSM sau al CD, aceasta 
poate fi intentată doar la inițiativa a cel puțin 3 membri ai CSM-ului. Titularii dreptului de a intenta 
procedura disciplinară pot intenta procedura disciplinară fie ca urmare a unei sesizări, spre exemplu o 
plângere depusă la CSM sau direct membrului CSM, sau în urma autosesizării de către aceștia, spre 
exemplu în urma unei noutăți din presă.  
 
La intentarea procedurii disciplinare persoana care intentează această procedură sau inspectorii-
judecători verifică în prealabil temeiul tragerii la răspundere a judecătorului și îi cei acestuia explicații în 
scris. Materialele procedurii disciplinare, înainte de a fi transmise spre examinare Colegiului Disciplinar, 
se aduc la cunoștința persoanei căreia i se intentează procedura. Aceasta este în drept să dea explicații, 
să prezinte probe și să solicite efectuarea verificărilor suplimentare (art. 12 legea nr. 950). Legea nu 
specifică mai detaliat procedura de intentare, cum ar fi termenul de examinare a unei sesizări, nu sunt 
clar definite competențele inspectorului-judecător și a membrilor CSM, soluția în cazul în care 
inspectorul-judecător și membrul CSM au opinii diferite cu privire la sesizare, nu este prevăzută în mod 
expres modalitatea de atac a răspunsului oferit petiționarului în cazul în care nu este pornită procedura 
disciplinară.  
 
Din interviurile cu reprezentanții CSM, Inspecția judiciară și CD am putut desprinde următoarele reguli ce 
au fost stabilite în practică. Toate plângerile / sesizările care sunt adresate CSM-ului sunt repartizate de 
către președintele CSM-ului unuia din inspectorii-judiciari pentru examinare și coordonarea răspunsului 
cu un membru al CSM. Inspectorul-judiciar pregătește răspunsul în cazul în care nu sunt temeiuri pentru 
intentarea procedurii disciplinare, care se coordonează cu un membru al CSM. Răspunsurile sunt 
semnate de un membru CSM, iar inspectorul-judiciar apare ca și executor. În cazul în care inspectorul-
judiciar consideră că sunt motive suficiente pentru intentarea unei proceduri disciplinare, acesta face 
verificări, ia explicații de la judecător și în baza acestor informații întocmește o notă informativă care 
este transmisă CSM-ului pentru examinare. În cazul în care un membru CSM consideră că nota 
informativă este argumentată / sunt temeiuri de intentare a procedurii disciplinare, acesta intentează 
procedura disciplinară. În cazul în care o plângere / sesizare este adresată unui membru concret al CSM-
ului, acesta poate examina plângerea și decide pornirea procedurii disciplinare, fără a solicita implicarea 
inspectorului-judecător în efectuarea verificării prealabile. Nu este clar cum  este efectuată verificarea 
prealabilă în asemenea cazuri.  
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Practica expusă mai sus nu este descrisă într-un act normativ și, din cele relatate la interviuri, pare a 
varia în funcție de președintele CSM și chiar de la un membru CSM sau inspector-judecător la altul. Spre 
exemplu, nu am putut stabili cu certitudine că explicațiile scrise ale judecătorului se iau în toate cauzele 
în care au fost pornite proceduri disciplinare. În notele informative cu privire la activitatea CD pentru 
anul 2010 și 2011 s-a menționat problema ce ține de pregătirea dosarului cauzei procedurii disciplinare, 
în 2010 fiind notată problema transmiterii dispozițiile de intentare fără materialele cauzei, iar pentru 
2011 fiind notată o îmbunătățire a lucrurilor, și anume transmiterea materialelor cauzei în toate 
procedurile, dar notate plângerile judecătorilor cu privire la încălcările drepturilor acestora la intentarea 
procedurilor disciplinare (în special lipsa solicitărilor cu privire la opinia judecătorului). Cat privește 
practica cu privire la contestarea răspunsurilor CSM referitoare la lipsa temeiurilor de intentare a unei 
proceduri disciplinare, date agregate lipsesc.  
 
Cât privește persoanele sau instituțiile implicate la această etapă, membrii CSM și inspectorii-judecători 
sunt implicați conform legii și de facto. Inspectorii-judecători examinează toate plângerile ce sunt 
adresate CSM-ului (deși conform legii inspecția judiciară urmează să examineze doar examinează petițiile 
cetățenilor în problemele ce țin de etica judiciară, adresate CSM, solicitând în mod obligatoriu explicația 
scrisă a judecătorului vizat în petiție), dar nu au dreptul să intenteze procedura disciplinară. Activitatea 
inspecției judiciare nu este limitată doar la examinarea petițiilor adresate CSM-ului, dar aceasta include 
și alte aspecte, inclusiv verificarea activității organizatorice a instanțelor de judecată. Pe parcursul 
efectuării controalelor instanțelor, inspecția judiciară poate depista temeiuri pentru intentarea 
procedurii disciplinare, întocmind în acest sens o notă informativă adresată membrilor CSM. Respectiv, 
ar fi mai eficient dacă inspecția judiciară ar fi împuternicită și să intenteze proceduri disciplinare. 
Repartizarea plângerilor pentru examinare de către inspecția judiciară ar fi mai eficient și corect să fie 
atribuția inspectorului-șef, care ar avea posibilitatea să repartizeze petițiile ținând cont și de celelalte 
activități pe care le îndeplinește inspecția judiciară. Sistemul român este cel mai apropiat ce ține de 
competențele și structura CSM și a inspecției judiciare, ultima fiind titular al dreptului de acțiune 
disciplinară. 
 
Legislația curentă (art. 12 legea nr. 950 în special), deși nu este suficient de clară, sugerează totuși două 
etape succesive în procedura disciplinară, până la examinarea cauzei de CD:  

- Prima – verificarea prealabilă a existenței temeiurilor pentru tragerea la răspunderea disciplinară 
a judecătorului, etapă la care urmează a fi cerute în mod obligatoriu explicațiile în scris ale 
judecătorului în cauză;  

- A doua – după ce s-a luat decizia de intentare a procedurii disciplinare, urmează a fi cercetate 
circumstanțele cauzei și colectate materialele cauzei. Înainte de a fi transmise materialele spre 
examinare, acestea urmează a fi prezentate judecătorului în cauză, ultimul având dreptul să dea 
explicații, să prezinte probe și să solicite efectuarea verificărilor suplimentare.  

Din interviurile efectuate nu am putut conclude cu certitudine dacă aceste etape sunt urmate în fiecare 
cauză transmisă spre examinare CD. Această practică confirmă necesitatea unor reglementări detaliate a 
procedurii.  
 
În concluzie, pentru a asigura o practică uniformă și previzibilă cu privire la sesizările adresate CSM-ului 
ce țin de disciplina judecătorilor și pentru a asigura garanțiile procesuale ale judecătorului împotriva 
căruia este intentată procedura disciplinară, aceasta urmează a fi prevăzută în detaliu de  lege.8 Ultima 
urmează să conțină, cel puțin, următoarele:  

- obligația inspecției judiciare și / sau a membrului CSM de a întocmi un răspuns întemeiat în cazul 
nu sunt motive pentru intentarea procedurii disciplinare;  

- procedura de contestare a răspunsului – la CSM, în cazul în care se acceptă propunerea de mai 
jos cu privire la excluderea obligativității validării hotărârilor CD de către CSM și introducerea 
posibilității de a contesta hotărârea CD direct la CSJ. Dacă această propunere nu se acceptă, 
atunci urmează de discutat forul pentru contestarea răspunsurilor, CSJ nu pare a fi unul oportun 
din cauza pericolului unui volum mare de lucru; 

                                                           
8 Recomandarea respectivă este inclusă și în Avizul nr. 3 al CCJE, p. 68. 
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- procedura și garanțiile procesuale verificărilor prealabile (până la luarea deciziei de intentare a 
procedurii disciplinare),  

- procedura și garanțiile procesuale cercetării / colectării materialelor cauzei, până la expedierea 
acesteia spre examinare CD;  

- acordarea inspecției judiciare a dreptului de a intenta procedura disciplinară;  
- reglementarea procedurii de repartizare aleatorie a petițiilor depuse la CSM.  

1.4.2. Examinarea cauzei privind răspunderea disciplinară  

Organul abilitat cu dreptul de a examina cauzele privind răspunderea disciplinară a judecătorilor este 
Colegiul Disciplinar (CD). CD examinează cauza doar după intentarea acesteia de către un membru al 
CSM-ului.9 Existența unui organ specializat cu privire la examinarea cauzelor cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor este conformă recomandărilor internaționale.10 De asemenea, componența 
acestui organ pare a fi conformă standardelor europene relevante.11 
 
Art. 14 al legii nr. 950 prevede următoarele: „Dacă, înainte de examinarea dosarului, colegiul disciplinar 
constată că sînt necesare verificări suplimentare, acesta solicită inspectorului-judecător principal 
desemnarea unui inspector-judecător în vederea completării informaţiei obţinute în cadrul verificării 
prealabile. În caz de necesitate, sînt solicitate atît documente şi materiale suplimentare, cît şi dosarele 
judiciare la a căror examinare judecătorul a comis încălcări ale legii”. Din acest articol reiese că CD poate 
solicita inspecției judiciare efectuarea verificărilor suplimentare. În nota informativă cu privire la 
activitatea CD în anul 2010 a fost semnalată problema cu privire la cooperarea insuficientă între 
inspecția judiciară și CD.  
 
În urma interviurilor cu reprezentanții Inspecției judiciare și a CD, cât și a rapoartelor anuale ale CD 
pentru anul 2010 și 2011, se pare că examinarea cauzei are loc în felul următor. Președintele 
repartizează cauzele disciplinare ce sunt transmise CD conform ordinii recepționării și listei membrilor, 
alternând membrii-judecători și membrii-profesori titulari. Pentru fiecare cauză este numit un raportor, 
membru al CD, care urmează să examineze cauza și să o pregătească pentru a o prezenta la ședința CD. 
În cauzele complexe pot fi numiți câte doi raportori. Dacă sunt necesare verificări suplimentare, 
raportorul solicită inspecției judiciare verificarea respectivă (solicitarea este formulată fie în cadrul 
ședinței la care se prezintă cauza, fie anterior ședinței). În ultimul an verificările suplimentare se dispun 
rar. Se pare că judecătorul împotriva căruia este intentată cauza disciplinară se invită în toate cauzele. 
Sunt situații când judecătorul tărăgănează examinarea cauzei prin neprezentarea la ședință. Deși legea 
prevede dreptul CD de a examina cauza în lipsa judecătorului care lipsește nejustificat de la ședință (art. 
17 alin. (1) legea nr. 950), CD foarte rar utilizează această pârghie. Inspectorul-judiciar care a pregătit 
materialele cauzei sau membrul care a intentat procedura disciplinară nu participă de obicei la ședințele 
CD. Participarea inspectorului-judecător care a pregătit materialele cauzei sau a membrului CSM, care a 
intentat procedura și a pregătit materialele singur, la examinarea cauzei de către CD ar contribui la o 

                                                           
9 Legea prevedea posibilitatea de a revoca procedura disciplinară (art. 13 al legii nr. 950), care este exclusă prin 
legea nr. 153, ceea ce constituie o modificare utilă și necesară, în special din considerentul că revocarea are loc fără 
nici o motivare și practica creată în ultimii doi ani în acest respect sugerează abuzuri ale dreptului de intentare a 
procedurii disciplinare și revocări arbitrare. 
10 A se vedea, spre exemplu, Recomandările de la Kiev privind independența judiciară în Europa de Est, Caucazul de 
Sud și Asia Centrală – administrarea sistemului judecătoresc, selectarea și responsabilitate, 23-25 iunie 2010, în 

special alineatele 2 și 5; Recomandarea CM/Rec (2010) 12 p. 69. 
11 A se vedea spre exemplu art. 5.1. al Cărții europene privind statutul judecătorilor, adoptată la Strasbourg, 8-10 
iulie 1998, care prevede următoarele „Încălcarea de către un judecător a uneia dintre îndatoririle expres stabilite 
prin statut nu poate fi sancţionată decât prin decizia, la propunerea, recomandarea sau cu acordul unui organ 
jurisdicţional sau unei instanţe alcătuite cu cel puţin jumătate dintre judecătorii aleşi, în cadrul unei proceduri 
contradictorii în care judecătorul poate fi asistat pentru a-şi asigura apărarea. Gravitatea sancţiunilor aplicabile este 
precizată prin statut şi aplicarea acestora este supusă principiului proporţionalităţii. Decizia de aplicare a sancţiunii 
pronunţate de o autoritate executivă, de un organ jurisdicţional sau de o instanţă menţionă în acest alineat, poate 
fi atacată cu recurs în faţa unei instanţe superioare cu caracter jurisdicţional.” 
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examinare mai completă a cauzei și evitarea situațiilor în care de prezentare a informației divergente 
Inspecției Judiciare și ulterior CD.12  
 
CD urmează să examineze cauza disciplinară în termeni de o lună de la data remiterii cauzei către CD. 
Acest termen nu include termenul în care judecătorul a lipsit din cauza bolii sau concediului (art. 16 
legea nr. 950). Acest termen este prea scurt, în special în cazurile în care sunt necesare verificări 
suplimentare. De aceea se propune extinderea termenului până la 3 luni.  
 
Hotărârea CD se adoptă în sala de deliberare (art. 18 alin. (5) legea nr. 950) și se înmânează în termen de 
3 zile de la data adoptării ei părților care nu au participat la examinarea cauzei. Din interviurile purtate 
cu reprezentanții CSM și CD, pare a fi dorită modificarea modalității de adoptare a hotărârii, și anume 
pronunțarea hotărârii și înmânarea acesteia integral motivată la un anumit termen după finisarea 
ședinței. Pe de altă parte, există și temeri cu privire la posibilități adiționale de influențare a membrilor 
CD (sau CSM) într-un atare sistem. Se propune pentru discuții în grupul de lucru aspectul respectiv. În 
cazul în care sistemul actual de adoptare a hotărârii în sala de deliberare imediat la finisarea ședinței, 
termenul de redactare a hotărârii trebuie extins cel puțin până la 15 zile, deoarece practica  că termenul 
de 3 zile este mult prea scurt.  
 
Hotărârea CD trebuie să includă „denumirea colegiului, componenţa lui, data şi locul examinării cazului; 
numele, prenumele şi funcţia  judecătorului  tras la răspundere disciplinară; numele, prenumele şi 
funcţia persoanei care a intentat procedura disciplinară; împrejurările cazului; lămuririle date de 
judecătorul tras la răspundere disciplinară şi datele care îl caracterizează ca personalitate; motivarea 
hotărîrii adoptate, menţionarea probelor; sancţiunea disciplinară aplicată sau cauzele sistării procedurii 
disciplinare; modul de atacare a hotărîrii” (art. 21 legea nr. 950). Deși această prevedere este în vigoare 
din 1996, motivarea hotărârilor CD până în 2010 a fost menționată de mai multe persoane intervievate 
(judecători, membri CSM) ca fiind una problematică, situație care s-a îmbunătățit după 2010 odată cu 
componența actuală a CD. Cu toate acestea, chiar membri CD recunosc că mai este loc de îmbunătăți. Se 
recomandă în acest sens completarea prevederilor cu privire la conținutul hotărârii CD cu reglementări 
cu privire la forma (părțile componente) și conținutul hotărârii, inclusiv motivarea inoportunității 
aplicării sancțiunii disciplinare, motivarea sancțiunii disciplinare aplicate.  
 
În concluzie, se propun următoarele modificări cu privire la procedura de examinare a cauzelor de către 
CD:  

- legea urmează să prevadă modalitatea de repartizare a cauzelor primite de CD și termenele 
pentru efectuare a verificărilor / cercetărilor suplimentare solicitate de CD;  

- participarea obligatorie la audiere a inspectorului-judecător sau membrului CSM care a pornit 
procedura disciplinară, precum și a persoanei care a depus plângerea;  

- prevederea procedurii de participare a martorilor și de prezentare a probelor sau includerea 
unei referințe cu privire la aplicabilitatea regulilor de procedură civilă sau penală (probabil 
procedura penală este mai adecvată, dat fiind gravitatea unor sancțiuni disciplinare);  

- extinderea termenului de examinare a cauzei de către CD până la 3 luni;  
- modificarea regulilor de pronunțare a hotărârii CD (pronunțarea integrală a hotărârii la un animit 

termen după finisarea examinării cauzei) sau extinderea termenului de redactare a hotărârii CD 
până la 15 zile;  

- completarea prevederilor cu privire la conținutul hotărârii CD pentru a îmbunătăți motivarea 
acestora. 

1.4.3. Validarea și / sau contestarea hotărârii Colegiului Disciplinar la CSM 

În contextul în care CSM-ul asigură aplicarea sancțiunilor disciplinare judecătorilor, legile nr. 947 și 950 
au prevăzut o procedură de validare a hotărârilor CD. Legea nr. 153 a modificat procedura cu privire la 

                                                           
12 A se vedea spre exemplu hotărârea CSM nr.  485/25 din 24.07.2012 cu  privire la validarea hotărârii Colegiului 
Disciplinar nr. 12/5 din 18.05.2012 în privința judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Igor Vornicescu 
(http://www.csm.md/files/Hotaririle/2012/25/485-25.pdf).  

http://www.csm.md/files/Hotaririle/2012/25/485-25.pdf
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validarea hotărârilor CD, în vederea asigurării celerității procedurilor disciplinarea și evitării dublării 
reexaminării cauzei de către CSM atunci când acest lucru nu este justificat. Astfel, conform art. 21 al legii 
nr. 947, CSM-lui îi sunt transmise toate hotărârile CD care nu au fost contestate, a doua zi după 
expirarea termenului de contestare. CSM poate invita membrii CD și reprezentanții inspecției judiciare și 
în mod obligatoriu invită persoanele ale căror problemă se examinează (urmează de clarificat dacă 
aceste persoane sunt doar judecătorii sau și petiționarii). CSM poate valida sau invalida hotărârea CD, 
adoptând o nouă hotărâre motivată. De asemenea, hotărârea CD poate fi atacată, de către judecătorul 
vizat sau de persoana care a intentat procedura disciplinară, la CSM în termen de 10 zile de la data 
adoptării (art. 23 legea nr. 950). CSM poate menține hotărârea CD, poate modifica hotărârea CD sau 
poate casa hotărârea CD și înceta procedura disciplinară. Din interviurile cu reprezentanții CSM, reiese că 
examinarea cazurilor contestate de către CSM nu implică colectarea de probe suplimentare, ci 
examinarea cauzei în limitele materialelor existente. Judecătorul vizat de hotărârea contestată, de 
regulă, este invitat dacă el este autorul contestării sau e posibilă agravarea sancțiunii disciplinare.  
 
Sistemul actual de validare și examinare a contestațiilor hotărârilor CD de către CSM de fapt implică 
dublarea de competențe între CD și CSM. Astfel, deși CD este organul specializat creat pentru 
examinarea cauzei disciplinare, acesta nu este împuternicit decât să propună soluția cauzei, care 
urmează a fi validată de CSM. De asemenea, competențele CSM-ului în cadrul procedurii disciplinare se 
dublează, dacă nu sunt contradictorii, deoarece membrii CSM pe de o parte au dreptul de a intenta 
procedura disciplinară, iar pe de altă parte validează sau examinează contestarea hotărârii CD. De 
asemenea, o carență în activitatea CSM de validare și examinare a contestațiilor hotărârilor CD este 
motivarea insuficientă a hotărârilor CSM, în special în cazurile în care se modifică soluția pronunțată de 
CD, menționată atât de reprezentanții CD, judecători, cât și membri CSM intervievați. Din punct de 
vedere a componenței, aceasta este similară pentru ambele organe, cu excepția membrilor de drept ai 
CSM. Diferă modalitatea de selectare a membrilor.  
 
Astfel, pentru a evita dublări și a asigura o procedură mai eficientă și redusă în timp, s-ar putea de exclus 
obligativitatea validării hotărârilor CD de către CSM. Cât privește contestațiile cu privire la hotărârile CD, 
acestea de asemenea ar putea fi examinate direct de către CSJ, fără a fi examinate încă o dată de CSM. 
Dar, deocamdată se pare că norma constituțională cu privire la CSM și anume art. 123, care prevede să 
CSM-ul asigură aplicarea sancțiunilor disciplinare, este interpretată ca și o cerință a legii pentru ca CSM 
să aplice sancțiunile, astfel motivându-se procedura actuală de validare. Pe de altă parte, această normă 
nu înseamnă neapărat că CSM-ul este unica autoritate care aplică sancțiunile disciplinare, CSM-ul poate 
să-și exercite aceste atribuții delegându-le unei instituții care este creată în cadrul CSM-ului. Ori, CD este 
un organ care activează „pe lângă” CSM, toată activitatea fiindu-i asigurată de CSM. Legea cu privire la 
CD și răspunderea disciplinară a judecătorilor și legea cu privire la CSM ar putea clarifica rolul și locul CD. 
De asemenea, s-ar putea sesiza Curtea Constituțională pentru a interpreta sintagma „Consiliul Superior 
al Magistraturii asigură aplicarea sancțiunilor disciplinare”, prevăzută de art. 123 al Constituției. 
 
În cazul în care este acceptată propunerea cu privire la anularea validării de către CSM, modalitatea de 
alegere a membrilor CD ar trebui modificată pentru a asigura alegerea a cel puțin 50% din membri de 
către judecători.13  
 
În concluzie, se recomandă considerarea următoarelor opțiuni în vederea clarificării rolului CDși dublării 
competențelor vis-a-vis de competențele CSM: 
Opțiunea 1: examinarea și aplicarea sancțiunii disciplinare de CD, cu drept de recurs la CSJ. Respectiv, 
sunt 2 instituții implicate. CD + CSJ.   
Opțiunea 2: examinarea și aplicarea sancțiunii disciplinare de CD, cu excepția propunerii de eliberare din 
funcție, care poate fi contestată la CSM. Hotărârea CD și hotărârea CSM pot fi contestate la CSJ. 
Respectiv, sunt 2 sau 3 instituții implicate: CD + (CSM în unele cauze) + CSJ.  
Opțiunea 3: examinarea și aplicarea sancțiunii disciplinare de CD, cu dreptul de a contesta hotărârea CD 
la CSM. Respectiv, sunt 2 instituții implicate: CD + CSM. Atât timp cât drepturile procedurale garantate 

                                                           
13 A se vedea spre exemplu art. 5.1. al Cărții europene privind statutul judecătorilor; Avizul nr. 3 al CCJE, p. 71. 
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de art. 6 al CEDO sunt garantate și CSM-ul este organ independent, lipsa unui recurs la instanțele de 
judecată nu ar constitui o încălcare a prevederilor CEDO.14  
 
Indiferent de opțiunea selectată, dacă se anulează validarea obligatorie de către CSM, urmează de a 
modifica / clarifica statutul CD ca fiind un organ quasi-judiciar, creat de / constituit în cadrul CSM pentru 
examinarea cauzelor disciplinare împotriva judecătorilor. CSM asigură aplicarea sancțiunilor disciplinare 
prin intermediul Colegiului Disciplinar.  
 
Componența CD se recomandă să rămână identică cu cea curentă, și anume 10 persoane, dintre care 5 
judecători (2 de la CSJ, 2 de la curțile de apel și 1 de la judecătorii) și 5 reprezentanți ai societății civile 
(pentru conformitate cu cele două colegii noi de selectare și de evaluare). Urmează doar a fi modificată 
procedura de alegere a membrilor CD și anume se propune ca judecătorii să fie aleși de Adunarea 
Generală a Judecătorilor și membrii-reprezentanți ai societății civile să fie numiți: 2 de CSM și 3 de 
Ministrul Justiției, în baza concursului public organizat de instituțiile respective.    

1.4.4. Contestarea hotărârii CSM cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare  

Hotărârile CSM, indiferent de domeniul acesteia, puteau fi atacate la Curtea de Apel Chișinău, de orice 
persoană interesată, în termen de 15 zile din momentul comunicării (art. 25 legea nr. 947). Această 
situație dădea posibilitatea unui judecător sau unui complet din trei judecători să modifice o hotărâre 
adoptată de CD, în componența a 10 persoane, inclusiv 5 judecători, și a CSM, în componența a 12 
persoane, inclusiv 6 judecători. Decizia Curții de Apel ulterior putea fi atacată prin recurs la Curtea 
Supremă de Justiție. Problema principală se referea la dublarea de competență și inoportunitatea 
examinării hotărârilor CSM, inclusiv celor cu privire la sancțiunile disciplinare, de către Curtea de Apel. 
De asemenea, acest sistem acorda de fapt 4 grade de jurisdicție pentru cauzele disciplinare, ceea ce 
tergiversa nejustificat soluția finală pe cauză.  
 
Aceste deficiențe au fost soluționate prin modificarea art. 25 al legii nr. 947 de legea nr. 153 după cum 
urmează: „Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate, la Curtea Supremă de Justiţie, 
de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării, doar în partea ce se referă la 
procedura de emitere/adoptare. Contestaţiile se examinează de un complet format din 9 judecători”.  
 
În cazul procedurilor disciplinare, în special în situația în care se acceptă anularea validării obligatorii de 
către CSM, hotărârile CD ar trebui să fie examinate, în fond și pe procedură, de CSJ. În cazul în care CSM-
ul va rămâne ca instanță disciplinară, hotărârile acestuia ar putea fi contestate cu recurs în CSJ. Urmează 
de discutat în grupul de lucru calea cea mai adecvată.  
 
În concluzie, dacă propunerea cu privire la excluderea obligativității de validare a hotărârilor CD de către 
CSM se acceptă, atunci urmează a fi prevăzută o cale de atac pentru hotărârile CD. Se recomandă ca 
hotărârile acestuia să poată fi contestate, de orice persoană, la Curtea Supremă de Justiție, în termen de 
15 zile din momentul comunicării hotărârii. Contestația nu trebuie limitată doar la aspecte de procedură, 
CSJ având posibilitatea să examineze cauza în fond și în drept.   
 
Dacă propunerea cu privire la excluderea  obligativității de validare a hotărârilor CD de către CSM nu se 
acceptă și, respectiv, CSM-ul se menține ca instanță disciplinară, urmează de inclus o prevedere specială 
pentru cauzele disciplinare ce ar permite examinarea fondului cauzei, nu doar a procedurii.   

1.5. Sancțiunile disciplinare și eliberarea din funcție a judecătorilor 
 

Cadrul legal:  
Art. 23 legea nr. 544 prevede următoarele sancțiuni disciplinare și termene de aplicare a acestora: 
„(1) În condiţiile legii, judecătorului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare: 
    a) avertisment; 

                                                           
14 A se vedea pentru detalii Olujic v. Croația, hotărârea din 05.02.2009, para 34-43. 
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    b) mustrare; 
    c) mustrare aspră; 
    d) eliberare din funcţie; 
    e) eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte.15 
 
    (2) Eliberarea din funcție se aplică în cazul comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare care 
dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției, în cazul comiterii repetate a abaterilor disciplinare 
specificate la art. 22, precum și în cazul în care, la evaluarea performanțelor, s-a stabilit 
necorespunderea lui evidentă funcției deținute.16  
 
    (3) În cazul în care, din motive neîntemeiate, președinții (vicepreședinții) instanțelor judecătorești nu 
îndeplinesc obligațiile prevăzute de art. 161 al Legii nr. 514-Xii din 6 iulie 1995 privind organizarea 
judecătorească, au comis abaterea disciplinară specificată la art. 22 lit. l) din prezenta lege ori au eșuat la 
evaluarea performanțelor, ei sunt eliberați din funcția de conducere în instanță.17 
 
    (4) Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, dar 
nu mai tîrziu de un an de la data comiterii ei. În cazul în care dintr-o hotărîre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către judecător a unei abateri 
disciplinare, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii definitive a hotărîrii 
instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.”  
 
Conform art. 19 al legii nr. 950, CD poate hotărî:  

a) aplicarea unei sancţiuni disciplinare; 
b) respingerea  propunerii  de a fi aplicată sancţiunea şi clasarea procedurii disciplinare; 
c) remiterea  materialelor  procedurii disciplinare către Consiliul Superior al Magistraturii pentru 

intentarea de cauză privind  sistarea împuternicirilor judecătorului. 
 
La aplicarea sancțiunii disciplinare, „se ţine seama de caracterul abaterilor disciplinare, de urmările şi 
gravitatea lor, de personalitatea judecătorului, de gradul vinovăţiei lui şi de alte circumstanţe care 
necesită atenţie” (art. 19 alin. (3) al legii nr. 950). CD poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare :  

a) avertisment,  
b) mustrare,  
c) mustrare aspră,  
d) propunere de eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, 
e) propunere de eliberare din funcţia de judecător.  

 
Respectiv, lista sancțiunilor disciplinare care pot fi aplicate de CD este similară cu cea indicată în legea nr. 
544, cu excepția ultimelor două, care apar în legea nr. 950 doar ca „propuneri” de eliberare. Probabil, 
raționamentul pentru o astfel de prevedere legală rezidă în faptul că, CD nu are conform legii decât 
scopul de „examinare a cazurilor privind răspunderea disciplinară a judecătorilor” (art. 1 legea nr. 950), 
CSM-ul fiind investit cu dreptul de a asigura aplicarea măsurilor disciplinare față de judecători (art. 123 
din Constituție, art. 4 alin. (3) lit. c) Legea nr. 947. Dar, în acest caz, de fapt întreg articolul cu privire la 
sancțiunile aplicate de CD urmează a fi reformulat în „propuneri” înaintate CSM-ului sau, legea nr. 950 și 

                                                           
15 În redacția proiectului de lege nr. 392, care a exclus sancțiunea disciplinară „retrogadare”, anterior prevăzută de 
lit. d) al art. 23 al. (1).  
16 Conform legii nr. 153. Textul anterior al legii prevedea următoarele: „ Eliberarea din funcţie se aplică în cazul 
comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare ce afectează imaginea sistemului judecătoresc sau în cazul 
comiterii repetate a abaterilor disciplinare specificate la art. 22”, în redacţia LP152 din 08.07.10. 
17 Conform legii nr. 153. Textul anterior prevedea următoarele: „ În cazul în care preşedinţii (vicepreşedinţii) 
judecătoriilor sau ai curţilor de apel, din motive neîntemeiate, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27, 28 şi, 
respectiv, la art. 39, 40 ale Legii privind organizarea judecătorească sau în cazul comiterii de către aceştia a abaterii 
disciplinare specificate la art.22 lit. l) din prezenta lege, ei sînt eliberaţi din funcţie. În acelaşi mod sînt eliberaţi din 
funcţie preşedintele şi vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie”, art.23 al.(3) introdus prin LP152 din 08.07.10. 
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947 urmează a fi modificate pentru a clarifica competența CD. Aceste aspecte au fost examinate în 
capitolul anterior.  
 
În afară de sancțiunile disciplinare (sau propunerile pentru acestea), CD poate sista procedura 
disciplinară în baza următoarelor circumstanțe (alin. (4) art. 19 legea nr. 950) :  

a) netemeiniciei tragerii judecătorului la răspundere disciplinară; 
b) expirării  termenelor de tragere la răspundere disciplinară.18  

 
Practica aplicării sancțiunilor disciplinare sau a hotărârilor cu privire la sistarea procedurilor 
disciplinare:  
Conform rapoartelor anuale ale CD pentru 2010 – 2011 pot fi evidențiate următoarele.  
În anul 2010, CD a pronunțat 46 de hotărâri, în 27 cauze disciplinare (sau 57%) - hotărâri de sistare sau 
clasare a procedurii disciplinare și în 16 cauze disciplinare19 - hotărâri de aplicare a sancțiuni disciplinare, 
după cum urmează:  

- 1 propunere de eliberare din funcția de judecător,  
- 1 propunere de eliberare din funcția de președinte a instanței de judecată,  
- 1 propunere de retrogradare, 
- 4 mustrări aspre,  
- 7 mustrări,  
- 4 avertismente.  

Dintre cele 46 de hotărâri, cel puțin 17 au fost contestate la CSM20 (sau 37%). Dintre hotărârile 
contestate la CSM, 3 hotărâri ale CD au fost menținute și 13 (sau 76%) au fost modificate, după cum 
urmează:  

- În 1 cauză CSM a aplicat o sancțiune disciplinară mai severă decât cea propusă de CD (eliberarea 
din funcția de judecător, CD a propus mustrare aspră);  

- În 2 cauze CSM a aplicat sancțiunea disciplinară (mustrare și avertisment, CD a propus sistarea 
procedurii disciplinare în virtutea netemeiniciei tragerii la răspundere disciplinară);  

- În 1 cauză CSM a aplicat o sancțiune disciplinară mai blândă (mustrare aspră, CD a propus 
eliberarea din funcția de președinte);  

- În 6 cauze CSM a încetat procedura disciplinară (propunerile CD prevedeau mustrare aspră, 
retrogradare, eliberarea din funcție, mustrare);  

- În 1 cauză CSM a clasat procedura disciplinară (CD a propus mustrare);  
- În 1 cauză CSM a încetat procedura disciplinară din lipsa abaterii disciplinare; 
- În 1 cauză CSM a sistat procedura disciplinară în virtutea inoportunității aplicării sancțiunii 

disciplinare (CD a propus respingerea propunerii de aplicare a sancțiunii disciplinare).  
 
În anul 2011, CD a pronunțat 62 de hotărâri, în 47 cauze disciplinare (sau 72%) - hotărâri de respingere a 
propunerii de aplicare a sancțiunii, clasare sau sistare a procedurii disciplinare și în 16 cauze 
disciplinare21 - hotărâri de aplicare a sancțiuni disciplinare, după cum urmează:  

- 3 propuneri de eliberare din funcția de judecător,  
- 2 mustrări aspre,  
- 6 mustrări,  
- 8 avertismente.  

                                                           
18 Anterior, CD de asemene a putea sista procedura în baza „inoportunităţii  aplicării sancţiunii disciplinare în 
cazurile cînd  va  considera că se poate limita doar la examinarea  materialelor procedurii în şedinţă”, prevedere 
exclusă prin legea nr. 152 din 08.07.2010. 
19 Cifrele sunt preluate din raportul anual, neconcordanțele numărului de hotărâri ar pute fi explicate prin erori ce 
țin de calcularea hotărârilor neexaminate sau alte erori de calcul, dar acestea nu sunt esențiale pentru scopul 
studiului. 
20 Conform raportului anual al CD, soluția referitoare la 8 cauze nu este prezentată, pentru comparație cu anul 
2011 acestea nu au fost calculate separat.  
21 Cifrele sunt preluate din raportul anual, neconcordanțele numărului de hotărâri ar pute fi explicate prin erori ce 
țin de calcularea hotărârilor neexaminate sau alte erori de calcul, dar acestea nu sunt esențiale pentru scopul 
studiului. 
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Dintre cele 62 de hotărâri, 21 hotărâri au fost contestate la CSM (sau 34%). Dintre hotărârile contestate 
la CSM, 10 hotărâri ale CD au fost menținute și 11 (sau 52%) au fost modificate, după cum urmează:  

- În 4 cauze CSM a aplicat o sancțiune mai blândă (CD mustrare – CSM avertisment; Cd eliberare 
din funcție – CSM mustrare aspră (2 cauze); CD eliberare din funcție – CSM mustrare);  

- În 4 cauze CSM a încetat procedura disciplinară (3 cauze avertisment, 1 cauză mustrare);  
- În 1 cauză CSM a anulat hotărârea CD de încetare a procedurii disciplinare, stabilind că 

judecătorul a comis abaterea, dar a încetat procedura disciplinară din cauza expirării termenului 
de atragere la răspundere;  

- În 2 cauze CSM a aplicat sancțiunea disciplinară (avertisment, CD a încetat procedura 
disciplinară).  

 
Din datele de mai sus, reiese că hotărârile de respingere a propunerii de aplicare a sancțiunii, clasare sau 
sistare a procedurii disciplinare predomină comparativ cu hotărârile de aplicare a sancțiunilor 
disciplinare (57%-72%), ceea sugerează lacune în pregătirea cauzelor disciplinare, lacune la intentarea 
procedurilor disciplinare, sau inoportunitatea cadrului legal. Spre exemplu, în cel puțin 4 cauze CD a 
încetat procedura din cauza expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Referitor la 
sancțiunile aplicate, cel mai des se aplică avertismentul (11 finale) și cel mai rar se aplică sancțiunea 
eliberare din funcție (1 cauză în 2 ani).  
 
CD în notele informative pentru activitatea în anii 2010 și 2011 a menționat lipsa unor criterii de aplicare 
a sancțiunilor disciplinare și, respectiv, dificultățile ce apar la stabilirea corectă a sancțiunilor disciplinare. 
De fapt art. 19 alin. (3) legea nr. 950 prevede anumite criterii și anume aplicarea sancțiunilor disciplinare 
în funcție de „caracterul abaterilor disciplinare, de urmările şi gravitatea lor, de personalitatea 
judecătorului, de gradul vinovăţiei lui şi de alte circumstanţe care necesită atenţie.” Criterii suplimentare 
acestora nu sunt oportune de a fi prevăzute de lege. Dar, legea ar putea specifica mai clar gravitatea 
sancțiunilor prevăzute, avertismentul fiind cea mai blândă și eliberarea din funcție fiind cea mai gravă 
sancțiune disciplinară. De asemenea, s-ar putea de prevăzut expres că sancțiunile disciplinare se aplică 
proporțional cu gravitatea abaterii comise.  
 
CD în notele informative pentru activitatea în anii 2010 și 2011 a menționat și existența a trei sancțiuni 
disciplinare cu consecințe juridice similare, și anume avertismentul, mustrarea și mustrarea aspră. Cât 
privește lista sancțiunilor disciplinare, într-adevăr, nu am putut desprinde o diferență clară între 
sancțiunea „mustrare” și „mustrare aspră”. Pentru a asigura o practică mai uniformă și previzibilă, se 
propune excluderea sancțiunii disciplinare „mustrare aspră”. Deși retrogradarea a fost anulată ca și 
sancțiune prin legea nr. 153, probabil ar trebui reintrodusă dat fiind menținerea gradelor de calificare. 
Dacă retrogradarea se introduce ca și sancțiune disciplinară, se recomandă specificarea „retrogradarea 
din grad”, pentru a evita confuzia cu posibilitatea retrogradării la o instanță inferioară.  
 
Eliberarea din funcție:  
Art. 23 alin. (2) și (3) legea nr. 544 prevede circumstanțele în care urmează a fi aplicată eliberarea din 
funcție (de judecător și din funcția de președinte /vicepreședinte). Deși intenția legiuitorului a fost 
probabil de a aduce claritate circumstanțelor când eliberarea din funcție poate fi aplicată și, respectiv, 
reducerea posibilității de aplicare nejustificată a acestor sancțiuni, redacția alin. (2) este destul de 
confuză. De fapt, din text reiese că eliberarea din funcție urmează a fi aplicată în următoarele 
circumstanțe:  
(1) pentru abateri disciplinare ce dăunează intereselor de serviciu și prestigiului justiției (oricare din 
abateri putând fi calificată ca atare, dacă nu-i este atribuit cel puțin calificativul de abatere gravă); sau  
(2) comiterea repetată a abaterilor disciplinare (respectiv, indiferent de tipul abaterii și sancțiunii 
aplicate, la comiterea repetată se eliberează din funcție); sau  
(3) la evaluarea performanțelor, s-a stabilit necorespunderea evidentă a judecătorului funcției deținute 
(motivul respectiv de fapt fiind o eșuare de performanță și nu o sancțiune disciplinară).  
 
În mod similar, alin. (3) prevede situațiile în care poate fi aplicată eliberarea din funcția de președinte 
sau vicepreședinte, limitând la trei situații și anume:  



19 
 

(1) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 161 al Legii privind organizarea judecătorească;  
(2) nerespectarea de către președintele instanței a obligației de a raporta CSM abaterile disciplinare ale 
judecătorilor și  
(3) eșuarea la susținerea evaluării performanțelor.  
 
Pentru a asigura prevederi clare cu referință la eliberarea din funcție, se recomandă următoarele:  

- Art. 23 alin. (2) – de exclus, pentru a da posibilitate instanței disciplinare să aplice sancțiunea în 
funcție de gravitatea acesteia. O astfel de abordare reiese din spiritul reglementărilor actuale, 
care lasă la discreția CD și CSM determinarea gravității abaterii și a sancțiunii potrivite. În casul în 
care propunerea nu se acceptă, se propun următoarele : (1) de completat cu cuvântul „gravă” 
după abateri disciplinare; (2) de exclus sintagma „în cazul comiterii repetate a abaterilor 
disciplinare specificate la art. 22” și de adăugat un alineat separat în care s-ar prevedea ca 
circumstanță agravantă pentru calificarea abaterii și stabilirea sancțiunii disciplinare comiterea 
repetată, adică în timpul acțiunii sancțiunii disciplinare; (3) excluderea referinței cu privire la 
eșuarea evaluării performanțelor, deoarece aceasta nu constituie o abatere disciplinară și este 
prevăzută ca motiv în art. 25 al legii nr. 544 pentru eliberarea din funcție;  

- Art. 23 alin. (3) – de exclus, dacă se acceptă introducerea unei noi abateri disciplinare ce ține de 
„neasigurarea activităţii organizatorice a instanţei de către preşedintele sau  vicepreşedintele 
instanţei judecătoreşti”. Dacă nu se acceptă, se propune de menținut doar primul motiv și 
anume „neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 161 al Legii privind organizarea 
judecătorească”, cu adăugarea cuvântului „grav” sau „intenționat”.  

 
Termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară:  
Conform legii, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 6 luni de la data constatării abaterii 
disciplinare, dar nu mai tîrziu de un an de la data comiterii ei (art. 23 alin. (4) Legea nr. 544; art. 11 legea 
nr. 950). Termenul respectiv a fost criticat în contextul evenimentelor din aprilie 2009 ca fiind prea 
scurt.22 Deși termenul este similar altor termene speciale prevăzute de legislația Republicii Moldova, 
acesta nu ar trebui să constituie o barieră pentru atragerea efectivă la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor. Spre exemplu, în ultimii doi ani, cel puțin 4 cauze disciplinare au fost încetate pe motivul 
expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară, ceea ce sugerează că acest termen poate fi 
insuficient. Nu sunt date cu privire la numărul răspunsurilor cu privire la refuzul de a intenta proceduri 
disciplinare din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară.  
 
Cât privește practica altor state, în România, spre exemplu, termenul maxim pentru exercitarea a acțiunii 
disciplinare (pornirea procedurii disciplinare) este de 2 ani de la data la care fapta a fost săvârșită (a se 
vedea detalii în partea a doua a studiului). Acest termen este considerabil mult mai extins decât în 
Republica Moldova, unde tragerea la răspundere disciplinară este limitat la un an.  
 
Pentru a asigura efectul sancțiunii disciplinare, se recomandă următoarele:  
Opțiunea 1: extinderea termenului de tragere la răspunderea disciplinară în Republica Moldova până la 2 
ani din momentul comiterii faptei, cu prevederea că scurgerea termenului se întrerupe la intentarea 
procedurii disciplinare.  
Opțiunea 2: prevederea că procedura disciplinară poate fi intentată nu mai târziu de 2 ani de la data 
comiterii faptei sau de la data la care persoana putea să ia cunoștință de comiterea ei.  
Opțiunea 3: (1) prevederea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară de 3 ani 
de la data comiterii faptei și (2) prevederii termenului de intentare a procedurii disciplinare de 6 luni de 
la data momentul comiterii faptei sau de la data la care persoana putea să ia cunoștință de comiterea ei.  
 
Consecințele sancțiunii disciplinare („cazier disciplinar”):  
Sancțiunea disciplinară este valabilă doar un an de la data aplicării acesteia. „Dacă timp de un an 
judecătorului nu i se va aplica o nouă sancțiune disciplinară, se consideră că el nu a fost supus sancțiunii 

                                                           
22 A se vedea spre exemplu Raportul Drepturile Omului în Moldova. Retrospectiva anilor 2009-2010, Promo-Lex, 
Chișinău 2011, p. 41.   
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disciplinare” (art. 24 alin. (1) legea nr. 950). Mai mult, la expirarea a 6 luni de la data aplicării sancțiunii, 
CD, la inițiativa persoanei care a intentat procedura disciplinară sau a însuși CD, poate anula înainte de 
termen sancțiunea disciplinară, dacă judecătorul sancționat nu a comis o nouă abatere disciplinară, a dat 
dovadă de o conduită ireproșabilă și de atitudine conștiincioasă față de îndeplinirea obligațiunilor sale 
(art. 24 alin. (2) legea nr. 950). Această prevedere pare a contrazice de fapt procedura actuală, conform 
căreia CSM aplică sancțiunea, dând posibilitate CD să o anuleze înainte de termen.  
 
Legea prevede următoarele consecințe ale sancțiunii disciplinare: 

- pentru perioada acțiunii sancțiunii disciplinare, judecătorul sancționat nu este supus măsurilor 
de stimulare (art. 24 alin. (3) legea nr. 950);  

- în cazul comiterii repetate a abaterii disciplinare judecătorul urmează a fi eliberat din funcție 
(art. 23 alin. (2) legea nr. 544 – a se vedea critica prevederilor respective mai sus. Cât privește 
calificarea abaterii ca fiind „repetată”, legea nu explică dacă se are în vedere orice altă abatere 
sau aceeași abatere. Deși nu este expres prevăzut, legiuitorul probabil a avut în vederea 
comiterea abaterii (aceeași sau alta) pe parcursul anului în care sancțiunea aplicată este valabilă;  

- judecătorul în a cărui privință a fost aplicată o sancțiune disciplinară nu poate fi promovat, în 
termen de un an, într-o instanță ierarhic superioară, la funcția de președinte sau vicepreședinte 
al instanței, în colegiul de calificare și în colegiul disciplinar (art. 20 alin. (5) legea nr. 544).  

 
Sancțiunile disciplinare de asemenea se iau în considerare în procesul promovărilor, numirilor și evaluării 
performanțelor judecătorilor, participarea la concursuri pentru ocuparea anumitor funcții, indiferent de 
termenul aplicării sancțiunilor disciplinare, dar în aceste cazuri procedurile și sancțiunile disciplinare 
aplicate sunt doar criterii ce se iau în vedere în coroborare cu altele și nu sunt condiții legale ce 
împiedică judecătorul să participe la concurs sau numire.  
 
Termenul de un an la prima vedere pare a fi prea scurt pentru a avea vreun impact asupra judecătorului. 
În special, posibilitatea reducerii termenului de acțiune a sancțiunii disciplinare la 6 luni pare a fi complet 
nejustificată, sancțiunea disciplinară pierzându-și din efectul scontat la aplicarea acesteia. O 
recomandare cu privire extinderea acestui termen a fost făcută de câțiva experți internaționali.23 În 
același timp, termenul nu poate fi extins prea mult, dat fiind consecințele pe care le suportă judecătorul 
sancționat, în special dacă prevederea cu privire la săvârșirea repetată a abaterii disciplinare se menține. 
În România, spre exemplu, judecătorul sancționat disciplinar nu poate fi promovat timp de 3 ani. Pentru 
a asigura atât efectul sancțiunii disciplinare, cât și pentru a preveni sancțiuni prea dure, se propune 
extinderea termenului de acțiune a sancțiunii disciplinare pentru doi ani și excluderea posibilității de 
anulare înainte de termen a sancțiunii disciplinare.  
 
În concluzie, se recomandă:  

- Spectrul sancțiunilor disciplinare – excluderea sancțiunii „mustrare aspră”; reincluderea 
„retrogradarea din gradul de calificare deținut” dat fiind faptul menținerii gradelor de calificare 
în legislație;  

- Eliberarea din funcție - excluderea alin. (2) din art. 22 al legii nr. 544. Dacă nu se acceptă, 
operarea următoarelor modificări: 1) menținerea doar a următoarei prevederi ca motiv de 
eliberare din funcție a judecătorului ca sancțiune disciplinară: „Eliberarea din funcție se aplică în 
cazul comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare grave care dăunează intereselor 
serviciului și prestigiului justiției”; 2) excluderea alin. (3) din art. 22 al legii nr. 544 dacă se 
introduce sancțiunea disciplinară „neasigurarea activităţii organizatorice a instanţei de către 
preşedintele sau  vicepreşedintele instanţei judecătoreşti”; 3) indiferent de opțiunea selectată, 
excluderea motivului de eșuare a evaluării performanțelor din art. 23, dat fiind că acesta nu este 
motiv de aplicare a sancțiunii disciplinare și este prevăzut ca motiv separat pentru eliberarea din 
funcție în art. 25 legea nr. 544; 

                                                           
23 Raportul „Eastern Partnership Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries, Working Group on 
Independent Judicial Systems, Project Report Judicial self-governing bodies. Judges Career”, Directorate General of 
Human Rights and Rule of Law, Strasbourg, September 2011, pp. 105-106. 
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- Termenul de prescripție pentru tragerea la răspunderea disciplinară – examinarea următoarelor 
opțiuni: Opțiunea 1: extinderea termenului de tragere la răspunderea disciplinară în Republica 
Moldova până la 2 ani din momentul comiterii faptei, cu prevederea că scurgerea termenului se 
întrerupe la intentarea procedurii disciplinare. Opțiunea 2: prevederea că procedura disciplinară 
poate fi intentată nu mai târziu de 2 ani de la data comiterii faptei sau de la data la care 
persoana putea să ia cunoștință de comiterea ei. Opțiunea 3: (1) prevederea termenului de 
prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară de 3 ani de la data comiterii faptei și (2) 
prevederii termenului de intentare a procedurii disciplinare de 6 luni de la data momentul 
comiterii faptei sau de la data la care persoana putea să ia cunoștință de comiterea ei; 

- Consecințele – clarificarea termenului „repetat” în cazul menținerii consecinței cu privire la 
eliberarea din funcție a judecătorului ca rezultat al comiterii unei abateri disciplinare repetate; 

- Considerarea includerii unui articol unic ce ar conține consecințele sancțiunii disciplinare; 
- Termenul de acțiune a sancțiunii disciplinare - extinderea termenului de acțiune a sancțiunii 

disciplinare pentru doi ani și excluderea posibilității de anulare înainte de termen a sancțiunii 
disciplinare.   
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2. Analiza sumară comparată cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor 

 
Analiza de mai jos este efectuată pentru a determina practici relevante ale statelor din cadrul Consiliului 
Europei cu sisteme similare sau cu sisteme avansate în asigurarea independenței sistemului 
judecătoresc. Analiza este efectuată în baza studiilor relevante la subiect și, acolo unde a fost posibil 
accesul la surse primare, în baza legislației relevante, accesate în original sau a traducerilor acestora. 
Analiza de mai jos este una limitată la câteva întrebări cheie ce țin de scopul studiului, relevante 
studiului și eventualelor propuneri legislative, în viziunea autorului și specialistului din cadrul 
Ministerului Justiției, și nu este nicidecum o analiză exhaustivă a regimului ce ține de sancțiunile și 
procedurile disciplinare în țările respective. Statele analizate mai jos au fost selectate în baza proximității 
sau relevanței pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova (spre exemplu, România, Polonia și 
Lituania); gradului de independență și profesionalism recunoscut și relațiile cu statul respectiv în cadrul 
diverselor programe (spre exemplu, Germania), precum și disponibilitatea și accesibilitatea informației 
despre aceste sisteme.  

2.1. România  
Analiza de mai jos este efectuată în baza:  

- Legii nr. 317 din 1 iulie 2004 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în 
temeiul Legii nr. 247/2005, cu modificările din Legea Nr. 24/17.01.2012, în aplicare din 25 mai 
2012; 

- Legii nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările din 
Legea Nr. 24/17.01.2012 și OUG nr. 23/2012, text în vigoare începând cu data de 7 iunie 2012 

2.1.1. Definiția răspunderii disciplinare 

Judecătorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele 
care afectează prestigiul justiţiei. Răspunderea disciplinară a judecătorilor poate fi angajată numai 
potrivit dispoziţiilor Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor.24 

2.1.2. Instituțiile implicate  
Trei instituții sunt implicate în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor: Inspecția Judiciară; 
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Înalta Curte de Casație și Justiție 
(complet din 5 judecători).  
 
Inspecția Judiciară reprezintă o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu sediul în municipiul Bucureşti. Inspecţia Judiciară este condusă de un inspector-şef, 
ajutat de un inspector-şef adjunct, numiţi prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. 
Inspecţia Judiciară acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale, îndeplinind, prin 
inspectori judiciari numiţi în condiţiile legii, atribuţii de analiză, verificare şi control în domeniile specifice 
de activitate (art. 64/1 legea nr. 317).  
 
Secția pentru judecători  a CSM-ului este alcătuită din: 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie; 3 judecători de la curţile de apel; 2 judecători de la tribunale și 2 judecători de la judecătorii. 
CSM-ul este alcătuit din 19 membri, dintre care:  

- 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, care 
compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru judecători şi una pentru procurori; 

- 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă 
reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat; 

- preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti, ministrul 
justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care 
sunt membri de drept ai Consiliului. 

                                                           
24 Art. 98 al Legii nr. 303/2004.  
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2.1.3. Abateri disciplinare  

Art. 99 al Legii nr. 303/2004 prevede următoarele abateri disciplinare:  
a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 

săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu; 
b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi 

procurorii; 
c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al 

instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, 
justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii; 

d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de 
părţile din proces; 

f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; 
g) nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în 

conformitate cu legea; 
h) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la 

soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive 
imputabile; 

i) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul ştie că există una 
din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de cereri repetate şi 
nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect tergiversarea judecăţii; 

j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, 
precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu 
excepţia celor de interes public, în condiţiile legii; 

k) absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea 
instanţei ori a parchetului; 

l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; 
m) nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în 

conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter 
administrativ prevăzute de lege sau regulamente; 

n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau 
intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor 
personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal 
reglementat pentru toţi cetăţenii; 

o) nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; 
p) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace; 
q) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau 

sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor; 
r) lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în 

condiţiile legii; 
s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti sau al actelor judiciare 

ale procurorului ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să 
afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat; 

t) ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii; 

u) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 
 

2.1.4. Procedura disciplinară 

2.1.4.1. Intentarea procedurii disciplinare  
Titulari ai acțiunii disciplinare sunt:  
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- Inspecția judiciară, prin inspectorul judiciar,  
- Ministrul Justiției,  
- Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.25  

 
Acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de un magistrat-asistent se exercită de președintele 
Înaltei Curți de Casație și Justiție sau de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar.26  
 
Efectuarea cercetării disciplinare prealabile de către Inspecția Judiciară este obligatorie în vederea 
exercitării acțiunii disciplinare.27  

2.1.4.2. Cercetarea disciplinară prealabilă 
Cercetarea disciplinară include următoarele etape:  
(1) Sesizarea cu privire la abaterile disciplinare săvârșite de judecători:  

a. Titularul acțiunii disciplinare - Ministrul Justiției (MJ) sau Președintele Înalte Curți de Casație și 
Justiție (ÎCCJ). Aceștia pot sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite 
de judecători.28  

b. Titularul acțiunii disciplinare – Inspecția Judiciară: se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată 
în scris și motivat de orice persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii.29  

 
(2) Verificarea prealabilă efectuată de inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare:  

- Verificarea se efectuează la fiecare sesizare, cu scopul de a stabili dacă există indiciile săvârșirii 
unei abateri disciplinare;  

- Termenul de efectuare a verificării prealabile este de 45 de zile din momentul solicitării / 
sesizării Inspecției Judiciare. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 45 de zile, dacă există 
motive întemeiate, de către Inspectorul-șef.30   

 
Soluțiile verificării prealabile:  
1. Se constată că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare:31  

1.1. În cazul titularului MJ sau președintelui ÎCCJ – Inspecția Judiciară transmite acestora o propunere 
de clasare. MJ sau președintele ÎCCJ poate:  

1.1.1. Dispune clasarea lucrării și comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea și 
persoanei vizate de sesizare;  

1.1.2. Solicita motivat completarea verificărilor prealabile, atunci când apreciază că acestea nu 
sunt complete. Completarea se efectuează de inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 
de zile de la data solicitării;  

1.1.3. Dispune începerea cercetării disciplinare prealabile.32  
 

1.2. În cazul titularului Inspecției Judiciare – sesizarea se clasează, iar rezultatul se comunică direct 
persoanei care a formulat sesizarea și persoanei vizate de sesizare.33  

 
Rezoluția inspecției judiciare cu privire la clasarea sesizării poate fi atacată în termen de 15 zile la Secția 
de contencios administrativ și fiscal al Curții de Apel București.34  
 

                                                           
25 Alin. (3) art. 44 al Legii nr. 317/2004. 
26 Alin. (5) art. 49 al Legii nr. 317/2004. 
27 Alin. (6) art. 49 al Legii nr. 317/2004.  
28 Alin. (1) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
29 Alin. (2) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
30 Alin. (3) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
31 Alin. (4) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
32 Alin. (4) și (5) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
33 Alin. (4) lit. b) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
34 Alin. (5) art. 46 al Legii nr. 317/2004. A se vedea mai jos procedura descrisă în cazul contestării soluției Inspecției 
Judiciare după cercetarea disciplinară.  
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2. Se constată că există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare:35  
2.1. În cazul în care titularul acțiunii disciplinare este MJ sau președintele ÎCCJ, inspectorul judiciar 

transmite autorului sesizării, în termen de 7 zile de la finalizarea verificării prealabile, 
propunerea de începere a cercetării disciplinare prealabile. În acest caz, MJ sau președintele 
ÎCCJ dispune începerea cercetării disciplinare prealabile;  

2.2. În cazul în care titularul acțiunii disciplinare este Inspecția Judiciară, inspectorul judiciar dispune, 
prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare prealabile.  

 
(3) Cercetarea disciplinară:  

- Scopul – stabilirea faptelor și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și 
orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenței sau inexistenței 
vinovăției;36  

- Garanții: ascultarea celui în cauză și verificarea apărărilor judecătorului cercetat este obligatorie 
(refuzul judecătorului cercetat de a face declaraţii ori de a se prezenta la cercetări se constată 
prin proces-verbal şi nu împiedică încheierea cercetării); judecătorul cercetat are dreptul să 
cunoască toate actele cercetării şi să solicite probe în apărare;  Cercetarea disciplinară se 
desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la informaţiile clasificate şi la protecţia 
datelor cu caracter personal;37 

- Termenul – 60 de zile de la data dispunerii, cu excepția cazului în care intervine suspendarea (în 
cazul în care judecătorul este urmărit penal pentru aceeași faptă), cu posibilitatea de a fi 
prelungită până la 30 de zile dacă există motive întemeiate.38  

 
Termenul pentru exercitarea acțiunii disciplinare este de 30 de zile de la data finalizării cercetării 
disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost săvârșită.39  
 
Soluțiile cercetării disciplinare:  
1. În cazul în care titularul acțiunii disciplinare este Inspecția Judiciară, inspectorul judiciar poate 

dispune, prin rezoluție scrisă și motivată:40  
1.1. Admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției pentru judecători a 

CSM;  
1.2. Clasarea sesizării, în cazul în care aceasta nu este semnată, nu conţine datele de identificare ale 

autorului sau indicii cu privire la identificarea situaţiei de fapt care a determinat sesizarea, 
precum și în cazul în care sesizarea se clasează în urma efectuării verificării prealabile și stabilirii 
inexistenței indiciilor săvârșirii abaterilor disciplinare. În acest caz, rezoluția este definitivă. Se 
poate face o nouă sesizare, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege; 

1.3. Respingerea sesizării, în cazul în care se constată, în urma efectuării cercetării disciplinare, că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii.  

 
Rezoluția inspectorului judiciar este supusă confirmării inspectorului-șef, care poate dispune 
completarea cercetării disciplinare de către inspectorul judiciar. Completarea se efectuează în 
termen de cel mult 30 de zile de la data dispunerii. Inspectorul-șef de asemenea poate infirma 
rezoluția inspectorului judiciar, admițând sau respingând sesizarea.41  
 
Rezoluția de respingere a sesizării adoptată de inspectorul judiciar sau rezoluția de admitere sau 
respingere a sesizării adoptate de inspectorul-șef poate fi contestată de persoana care a formulate 
sesizarea la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 15 zile 
de la comunicare, fără îndeplinirea procedurii prealabile. Secția respectivă poate adopta una din 

                                                           
35 Alin. (6) și (7) art. 45 al Legii nr. 317/2004. 
36 Alin. (1) art. 45/1 al Legii nr. 317/2004. 
37 Alin. (1) și (2) art. 45/1 al Legii nr. 317/2004. 
38 Alin. (6) art. 45/1 al Legii nr. 317/2004. 
39 Alin. (7) art. 45/1 al Legii nr. 317/2004. 
40 Alin. (1) și (2) art. 46 al Legii nr. 317/2004. 
41 Alin. (2) și (3) art. 46 al Legii nr. 317/2004. 
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următoarele soluții: respingerea contestației sau admiterea contestației și desființarea rezoluției 
inspectorului judiciar sau, după caz, a inspectorului-șef și trimiterea dosarului pentru continuarea 
procedurii disciplinare.42  
 

2. În cazul în care titularul acțiunii disciplinare este MJ sau președintele ÎCCJ, Inspecţia Judiciară 
comunică rezultatul cercetării prealabile titularului acţiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile 
de la finalizarea acesteia. Dacă apreciază că cercetarea este incompletă, titularul acţiunii disciplinare 
poate solicita o singură dată Inspecţiei Judiciare completarea acesteia. Completarea se efectuează 
de către inspectorul judiciar în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost solicitată şi se 
comunică titularului acţiunii disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. După 
primirea rezultatului cercetării prealabile, MJ sau președintele ÎCCJ poate exercita acţiunea 
disciplinară prin sesizarea secţiei pentru judecători a CSM.43 

2.1.4.3. Examinarea cauzei privind răspunderea disciplinară 
CSM îndeplinește, prin secția pentru judecători, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii 
disciplinare a judecătorilor, pentru faptele prevăzute de legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Secția pentru judecători are rolul de instanță disciplinară și pentru magistrații-
asistenți ai ÎCCJ.44  
 
Garanțiile procesuale la examinarea cauzei:45  

- Citarea judecătorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie;  
- Judecătorul poate fi reprezentat de un alt judecător sau poate fi asistat sau reprezentat de un 

avocat;  
- Neprezentarea judecătorului nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății; 
- Părțile au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de 

probe.  
 
Hotărârea Secției pentru judecători a CSM:  
Secția soluționează acțiunea disciplinară printr-o hotărâre, componentele căreia sunt stabilite de lege 
(art. 48 al Legii nr. 317/2004).46 În cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, Secția aplică una 
din sancțiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de 
judecător și cu circumstanțele personale ale acestuia.47 Hotărârea Secției se redactează în cel mult 20 de 
zile și se comunică, de îndată, în scris, judecătorului vizat, precum și Inspecției Judiciare ori, după caz, 
titularului care a exercitat-o.48  

2.1.4.4. Contestarea hotărârii cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare 
Împotriva hotărârilor Secției CSM cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor se poate exercita 
recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sancționat, ori, după caz, de Inspecția 
Judiciară sau de ceilalți titulari ai acțiunii disciplinare care au exercitat-o. Competența soluționării 
recursului aparține Completului de 5 judecători al ÎCCJ (din complet nu pot face parte membrii cu drept 
de vot ai CSM sau judecătorul sancționat disciplinar).49  
 
Hotărârea prin care se soluționează recursul este irevocabilă.50 

                                                           
42 Alin. (6) și (7)  art. 46 al Legii nr. 317/2004. 
43 Art. 46/1 al Legii nr. 317/2004. 
44 Alin. (1) și (2) art. 44 al Legii nr. 317/2004. 
45 Alin. (1) și (4) art. 47 al Legii nr. 317/2004. 
46 Art. 48 al Legii nr. 317/2004. 
47 Alin. (6) art. 47 al Legii nr. 317/2004. 
48 Alin. (1) art. 49 al Legii nr. 317/2004. 
49 Alin. (3) art. 49 al Legii nr. 317/2004. 
50 Alin. (5) art. 49 al Legii nr. 317/2004. 
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2.1.4.5. Suspendarea judecătorului pe durata procedurii disciplinare 
Pe durata procedurii disciplinare, secția pentru judecători a CSM, din oficiu sau la propunerea 
inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcție a judecătorului, până la soluționarea 
definitivă a acțiunii disciplinare, dacă exercitarea în continuare a funcției ar putea afecta desfășurarea cu 
imparțialitate a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să aducă 
atingere gravă prestigiului justiției. Pe durata procedurii disciplinare, soluționarea cererii de acordare a 
pensiei de serviciu se suspendă până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare.51  

2.1.5. Sancțiuni disciplinare 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt 
următoarele: 

a) avertismentul; 
b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 

luni; 
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o altă instanţă sau la un alt parchet, 

situate în circumscripţia altei curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte 
de apel; 

d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni; 
e) excluderea din magistratură.52 

 
Sancțiunile disciplinare se aplică de Secția Consiliului Superior al Magistraturii pentru judecători, în 
condițiile legii sale organice.  
 
Eliberarea din funcție a judecătorului are loc în următoarele cazuri:53  
    a) demisie; 
    b) pensionare, potrivit legii; 
    c) transfer într-o altă funcţie, în condiţiile legii; 
    d) incapacitate profesională; 
    e) ca sancţiune disciplinară; 
    f) condamnarea definitivă a judecătorului sau procurorului pentru o infracţiune; 
    g) încălcarea dispoziţiilor art. 7;54 
    h) nepromovarea examenului prevăzut la art. 33 alin. (14); 
    i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) şi e).55 
 
Judecătorul eliberat din funcţie din motive neimputabile îşi păstrează gradul profesional dobândit în 
ierarhia instanţelor.56 
 

                                                           
51 Art. 49/1 al Legii nr. 317/2004. 
 
52 Art. 100 al Legii nr. 303/2004. 
53 Art. 65 alin. (1) al Legii nr. 303/2004. 
54 Art. 7 alin. (1) al Legii nr. 303/2004 prevede următoarele incompatibilități: „ Judecătorii, procurorii, magistraţii-
asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor 
de informaţii.” 
55 Art. 14 al Legii nr. 303/2004 prevede condițiile pentru admiterea la Institutul Național de Magistratură, art. 65 
referindu-se la următoarele: alin. (2) lit. a) - cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 
exerciţiu ; lit. c) - nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie ; lit. e) – aptă, , din 
punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. 
56 Alin. (6) art. 65 al Legii nr. 303/2004. 
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2.2. Germania 
Pentru a asigura că judecătorii respectă principiul supremației legii și activează în conformitate cu acesta, 
judecătorii sunt supuși supravegherii / inspecției de serviciu, cu respectarea principiului independenței 
judecătorului.57 Supravegherea respectivă este efectuată de președintele instanței de judecată, de obicei 
în consultare cu președintele colegiului relevant din instanță. Supravegherea respectivă include 
monitorizarea ca măsură preventivă și coercitivă. Astfel, evaluările de serviciu au un rol important pentru 
responsabilizarea judecătorilor, jucând mai mult un rol preventiv, iar procedurile și sancțiunile 
disciplinare sunt în practică rezervate pentru încălcări grave și excese verbale.58 Aceste aspecte sunt 
importante pentru a fi luate în considerație la analiza prevederilor și practicii germane cu privire la 
procedurile disciplinare pentru judecători. 

2.2.1. Instituțiile implicate  

Curtea Federală de Serviciu (Federal Service Court), care este parte a Curții Federale de Justiție, are 
competența de a examina cauzele disciplinare împotriva judecătorilor, a decide cu privire la transferul la 
alte instanțe și eliberarea din funcție a judecătorilor federali, precum și a examina apelurile de la 
instanțele disciplinare ale statelor.59  
 
Un complet special al Curții Federale de Justiție este stabilit pentru a servi ca și Curtea Federală de 
Serviciu pentru judecătorii în serviciu federal. Curtea Federală de Serviciu își organizează procedurile și 
pronunță deciziile sale în componența a cinci membri: un judecător președinte, doi judecători asociați 
permanent (permanent associate judges) și doi judecători asociați ne-permanenți (non-permanent 
associate judges). Președintele și judecătorii asociați permanenți sunt membri ai Curții Federale de 
Justiție și cei doi membri judecători asociați ne-permanenți, judecători pe viață, sunt membri a 
jurisdicției din care judecătorul în cauză provine.60 Președintele unei instanțe de judecată și 
vicepreședintele său permanent nu pot fi membri ai Curții Federale de Serviciu.61 Consiliul (presidium) 
Curții Federale de Justiție urmează să numească judecătorii Curții Federale de Serviciu pentru un termen 
de 5 ani.62  
 
La nivelul fiecărui stat (laender) sunt create curți cu privire la problemele de serviciu ale judecătorilor. 
Fiecare curte este compusă dintr-un președinte și un număr egal de judecători asociați permanenți și ne-
permanenți. Toți membrii curții trebuie să fie judecători numiți pe viață. Membrii ne-permanenți sunt 
membri a jurisdicției din care judecătorul în cauză provine.63 Membrii ne-permanenți pot fi numiți și din 
rândul avocaților.64 În cazul în care legislația statului prevede dreptul de apel a deciziilor curții cu privire 
la problemele de serviciu ale judecătorilor în materie disciplinară, acesta poate fi depus la Curtea 
Federală de Serviciu. Apelul este admisibil în cazul în care hotărârea atacată se referă la un caz de 
importanță fundamentală or hotărârea deviază de la o decizie a Curții Federale de Serviciu și apelul se 
bazează pe această deviere.65  

                                                           
57 Secțiunea 26 (1) a Legii cu privire la judecătorii federali, 1972, cu modificările din 2002 (disponibilă în engleză la 
http://legislationline.org/topics/country/28/topic/9) 
58 Anja Seibert-Fohr, Judicial Independence in Germany (Independența Justiției în Germania), în „Judicial 
Independence in Transition” (Independența Justiției în Tranziție), Max-Plank-Institut, Anja Seibert-Fohr (ed.), 
Springer, 2012, p. 484 
59 Anja Seibert-Fohr, ibidem, p. 486 
60 Conform Anja Seibert-Fohr, ibidem, p. 491 – aceeași jurisdicție se referă la următoarele: civilă, administrativă, cu 
privire la taxe și impozite, socială sau de muncă.  
61 Secțiunea 61 a Legii cu privire la judecătorii federali. 
62 Secțiunea 61 a Legii cu privire la judecătorii federali. 
63 Secțiunea 77 a Legii cu privire la judecătorii federali. 
64 Anja Seibert-Fohr, 2012, p. 492, referință la modificarea Legii din 2004 cu privire la judecătorii federali, menirea 
căreia a fost să reducă din reticența curților de serviciu de a sancționa comportamentul inadecvat al judecătorilor, 
prin completarea curților respective cu avocați.  
65 Secțiunea 81 a Legii cu privire la judecătorii federali. 

http://legislationline.org/topics/country/28/topic/9
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2.2.2. Abateri disciplinare 

În cazul exercitării supravegherii, de obicei efectuată de președintele de instanță, ultimul poate aplica o 
sancțiune disciplinară sub forma avertismentului sau mustrării sau poate recomanda ministerului justiției 
inițierea procedurii disciplinare în fața curții cu privire la problemele de serviciu ale judecătorilor.66 
Eliberarea din funcție (removal from office) sau reducerea din salariu poate fi aplicată doar de o curte cu 
privire la problemele de serviciu ale judecătorilor, pentru încălcarea obligațiilor judiciare prevăzute de 
Legea federală cu privire la judecători, cum ar fi spre exemplu violarea independenței sau încălcarea 
restricției cu privire la activitatea ca și expert juridic în afara funcției de judecător.67  
 
Un judecător poate fi eliberat din funcție în baza unei hotărâri judiciare în următoarele cazuri: 

1. condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an, din cauza unei fapte 
intenţionate, 

2. condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate pe motiv de săvârşire intenţionată a unei 
infracţiuni, conform prevederilor referitoare la trădarea păcii, înalta trădare, periclitarea statului 
de drept democratic, trădarea landului sau periclitarea/punerea în pericol a securităţii externe, 

3. retragerea/lipsirea de capacitatea de a deţine funcţii publice (§ 45 Codul Penal al Germaniei) sau 
4. pierderea  unui drept fundamental conform Art. 18 din Legea Fundamentală/Constituţia 

Germană prin Hotărârea Curtea Constituţionale Federale.68 

2.2.3. Procedura disciplinară 

Procedura disciplinară este constituită din două etape: etapa urmării sau investigării și etapa 
procedurilor judiciare în fața curții cu privire la problemele de serviciu ale judecătorilor (service court).69 
În privința judecătorilor federali, investigarea este efectuată de un judecător care este desemnat de 
organul competent din cadrul administrației judiciare, judecătorul fiind liber de orice instrucțiuni și 
obligat să efectueze investigația în mod independent.70 Raportul judecătorului respectiv, împreună cu 
probele colectate, sunt transmise departamentului administrativ care decide dacă caua urmează a fi 
încetată sau transmisă curții de cu privire la problemele de serviciu ale judecătorilor pentru examinare.71 

2.2.4. Sancțiuni disciplinare 
Pentru încălcări admise în exercitarea funcțiilor judiciare, pot fi aplicate următoarele sancțiuni 
disciplinare: avertisment (warning), mustrare (reprimand), amendă (fine), reducerea salariului (salary 
reduction), transferul la un grad judiciar cu un salariu mai mic (transfer to a judicial rank with a lower 
salary) și eliberarea din funcție (removal from office).72 De asemenea, unui judecător poate să-i fie 
interzis să activeze ca și judecător, fără a i se termina statutul său.73 Ultima formă de eliberare din 
funcție a judecătorului poate fi aplicată fără acordul în scris al acestuia doar în cazul unei proceduri de 
„impeachment”, conform art. 98 (2) și (5) ale Constituției, într-o procedură judiciară disciplinară, atunci 
când aceasta este în interesul justiției sau în contextul schimbărilor în structura judiciară.74  
 

                                                           
66 Anja Seibert-Fohr, p. 490, referință la Secțiunea 34 (1) a Regulilor Federale Disciplinare și la Secțiunea 64 (1) a 
Legii cu privire la judecătorii federali. 
67 Ibidem, referință la secțiunile 39, 41, 63 (2) și 83 a Legii federale cu privire la judecători. 
68 Secțiunea 24 a Legii federale cu privire la judecători, a se vedea Traducerea efectuată din însărcinarea Fundației 
IRZ a prezentării: Peter Luttringhaus, judecător, președinte de colegiu, tribunalul din Bremen, „Garantarea 
independenței judecătorești în dreptul / legislația germană”, Bremen, 21.03.2012 
69 Ibidem, p. 491, referință la Secțiunile 56-66 și 67-78 ale Regulilor Federale Disciplinare și la Secțiunea 63 (1) a 
Legii cu privire la judecătorii federali. 
70 Id, referință la Secțiunile 56 (2) (1) și 6 (3) (1) ale Regulilor Federale Disciplinare. 
71 Id. 
72 Anja Seibert-Fohr, p. 492, referință la Secțiunea 63 (1) a Legii cu privire la judecătorii federali și Secțiunea 5 a 
Regulilor Federale Disciplinare.  
73 Id. 
74 Ibidem, p. 493, referință la Secțiunile 31 și 32 ale Legii cu privire la judecătorii federali. 
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2.3. Polonia 
Polonia are un sistem de drept bazat pe sistemul continental, predominant cu influențe germane. În 
1989 Polonia a fost primul stat din Blocul Estic, care a răsturnat regimul comunist și a început 
transformarea țării într-una democratică, bazată pe principiul supremației legii. Deși Polonia a păstrat o 
autonomie considerabilă în tipul regimului comunist, tranziția după 1989 a necesitat reforme 
fundamentale economice, sociale și juridice.75 După 20 de ani de transformare, Polonia are un sistem 
judecătoresc independent, atât din punct de vedere constituțional, cât și practic.76  
 
Constituția Poloniei prevede următoarele cu privire la administrarea sistemului judecătoresc de către 
Consiliul Național al Judecătorilor (National Council of the Judiciary):77  
Art. 186:  
(1) Consiliul Național al Judecătorilor asigură independența instanțelor de judecată și a judecătorilor.  
(2) Consiliul Național al Judecătorilor  poate sesiza Tribunalul Constituțional cu privire la conformitatea 
cu Constituția a actelor normative în măsura în care acestea se referă la independența instanțelor de 
judecată și a judecătorilor.  
Art. 187  
(1) Consiliul Național al Judecătorilor  este compus după cum urmează: 1) Primul Președinte al Curții 
Supreme, Ministrul Justiției, Președintele Curții Supreme Administrative și o persoană numită de 
Președintele Republicii; 2) 15 judecători aleși din rândul judecătorilor Curții Supreme, instanțelor de 
drept comun, instanțelor administrative și instanțelor militare; 3) 4 membri aleși de Camera 
Reprezentanților (Sejm) din rândul Deputaților săi și 2 membri aleși de Senat din rândul Senatorilor. 
(2) Consiliul Național al Judecătorilor  urmează să aleagă, din membrii săi, un președinte și doi vice-
președinți.  
(3) Mandatul membrilor aleși în Consiliul Național al Judecătorilor  este de 4 ani. 
(4) Structura organizațională, scopul activității și procedurile de lucru ale Consiliului Național al 
Judecătorilor, precum și modul de alegere a membrilor săi, urmează a fi stabilite de lege.  

2.3.1. Instituțiile implicate 
În procedurile disciplinare contra judecătorilor sunt implicate următoarele instituții:  

- purtătorii de cuvânt pentru procedurile disciplinare (disciplinary spokesman) – un purtător de 
cuvânt - disciplinar principal, ales de Consiliul Național al Judecătorilor pentru un termen de 
patru ani și un număr de vice-purtător de cuvânt, judecători aleși de colegiile fiecărei curți de 
apel (11 curți în total) și curți regionale (45 curți în total) din rândul judecătorilor din același 
colegiu pentru un termen de doi ani.78 Persoanele respective sunt responsabile pentru 
investigarea și prezentarea acuzației în cazurile ce țin de răspunderea disciplinară a 
judecătorilor, care se examinează de instanțele disciplinare;79 

- Ministerul Justiției, președintele unei curți de ape sau regionale, colegiul curților respective sau 
Consiliul Național al Judecătorilor – pot solicita purtătorilor de cuvânt pentru procedurile 
disciplinare intentarea procedurilor disciplinare;80  

- Instanțele disciplinare – curțile de apel sunt instanțe disciplinare de primă instanță și Curtea 
Supremă instanță de apel. Instanțele disciplinare examinează cauzele disciplinare în complete de 
3 judecători, compuse din rândul tuturor judecătorilor instanței respective, cu excepția 

                                                           
75 Dorris de Vocht, Poland (Polonia), în Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith, Taru Spronken, „Effective Criminal 
Defence in Europe” (Apărarea penală efectivă în Europa), 2010, Intersentia, p. 426.  
76 Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, Judicial Independence in Poland  (Independența Justiției în Polonia), în  
„Judicial Independence in Transition” (Independența Justiției în Tranziție), Max-Plank-Institut, Anja Seibert-Fohr 
(ed.), Springer, 2012, p. 667. 
77 Traducerea în engleză a prevederilor relevante din Constituție este disponibilă la 
http://legislationline.org/topics/country/10/topic/9, pagină accesată la 23 iulie 2012. 
78 Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, p. 714, referință la art. 112 al Legii cu privire la instanțele de drept comun (Act 
on the Common Courts’ System) din 27.07.2001. 
79 Id. 
80 Ibidem, p. 715, referință la art. 114 al Legii cu privire la instanțele de drept comun. 

http://legislationline.org/topics/country/10/topic/9
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Președintelui, Vice-președintelui și purtătorului de cuvânt pentru proceduri disciplinare. 
Judecătorii sunt numiți pe o anumită cauză prin loterie (by lot).81 

2.3.2. Abateri disciplinare 
Legea cu privire la instanțele de drept comun prevede că procedurile disciplinare pot fi intentate în cazul 
în care au putut fi comise abateri profesionale, încălcarea flagrantă a legii (legal regulations) sau 
subminarea demnității funcției (undermining the dignity of the office). Subminarea demnității funcției 
este definită ca „orice alt comportament al judecătorului (neetic, imoral și scandalos), atât în timpul 
serviciului, cât și în afara lui – inclusiv în viața privată, care discreditează poziția judecătorului”.82 La 
numirea în funcție judecătorul dă un jurământ conform căruia judecătorul se obligă „să respecte 
standardele elementare ale unui comportament etic, să respecte legea, să-și îndeplinească conștiincios 
obligațiile sale, să judece imparțial conform conștiinței sale și actelor normative, să păstreze secretele de 
stat și să fie ghidat de principiile demnității și onestității”. Respectiv, pe parcursul activității sale 
judecătorul este obligat să-și îndeplinească obligațiile sale conform acestui jurământ. Judecătorul de 
asemenea este obligat să aibă un comportament, în timpul serviciului și în afară, care ar menține 
prestigiul poziției de judecător și să se abțină de la orice activități care ar submina demnitatea funcției de 
judecător și încrederea în imparțialitatea judecătorilor. Orice încălcare a acestor principii poate să ducă 
la instituirea procedurilor disciplinare.83 

2.3.3. Procedura disciplinară 
Procedura disciplinară este inițiată de purtătorul de cuvânt pentru procedurile disciplinare. Purtătorul de 
cuvânt pentru procedurile disciplinare poate iniția investigarea ex-officio sau la solicitarea Ministerului 
Justiției, Președintelui curții de apel sau regionale, a colegiului unei curți de apel sau regionale sau la 
solicitarea Consiliului Superior al Judecătorilor. După investigarea efectuată, purtătorul de cuvânt ia 
decizia cu privire la transmiterea sau nu a dosarului în instanță, decizia fiind la discreția lui. Dar, decizia 
purtătorului de cuvânt cu privire la refuzul de a transmite dosarul în instanța disciplinară poate fi atacat 
la instanța disciplinară.84 
 
Ședințele cauzelor disciplinare împotriva judecătorilor în instanțele disciplinare sunt deschise publicului. 
Judecătorul examinat are dreptul să-și desemneze un apărător din rândul judecătorilor sau avocaților. 
Atât judecătorul, cât și purtătorul de cuvânt pentru procedurile disciplinare au dreptul să atace decizia 
primei instanțe disciplinare la instanța de apel. Regulile cu privire la procesul echitabil sunt aplicabile și 
pentru procedurile disciplinare împotriva judecătorilor, astfel prevederile Codului de Procedură Penală 
aplicându-se procedurilor disciplinare.85 
 
Deși nu sunt probe cu privire la abuzul procedurilor disciplinare ce ar periclita independența 
judecătorilor, unele cauze au ridicat unele dubii în rândul judecătorilor și reprezentanților societății 
civile.86 În acest context, Asociația Judecătorilor Polonezi Iustitia a creat o „Echipă pentru monitorizarea 
Procedurilor Disciplinare și cu privire la Imunitate” pentru a monitoriza cauzele disciplinare în care 
judecătorii simt că independența lor ar putea fi afectată.87 

2.3.4. Sancțiuni disciplinare  
Sancțiunile disciplinare includ următoarele:  

- Avertisment (admonition); 
- Mustrare (reprimand); 

                                                           
81 Id, referință la art. 110 și 111 ale Legii cu privire la instanțele de drept comun. 
82 Ibidem, referință la art. 107 al Legii cu privire la instanțele de drept comun și la Buletinul informațional nr. 14, 
2007, al Consiliului Național al Judecătorilor. 
83 Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, p. 714   
84 Ibidem, p. 714-715, referință la art. 114 și 114 (5)-(7) ale Legii cu privire la instanțele de drept comun. 
85 Ibidem, p. 714, referință la art. 113 și 128 ale Legii cu privire la instanțele de drept comun. 
86 Confom Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, p. 715-716.   
87 Ibidem, p. 716. 
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- Eliberarea dintr-o funcție (removal from office), spre exemplu din funcția de președinte de 
instanță;  

- Transferul într-o altă localitate / alt loc de muncă (transfer to another place); 
- Expulzarea din serviciul judecătoresc (expulsion from judicial service).88 

 
Prevederi relevante din Constituție - art. 180 prevede următoarele:89 
(1) Judecătorii sunt inamovibili.  
(2) Eliberarea din funcție a unui judecător, suspendarea din funcție, transferul la un alt colegiu (bench) 
sau altă poziție contrar voinței judecătorului poate fi admisă doar în urma hotărârii judecătorești și doar 
în cazurile indicate în lege.  
(3) Un judecător poate fi pensionat (retired) ca rezultat a unei boli (illness) sau incapacități (infirmity), 
care îl împiedică să-și exercite funcțiile sale. Procedura pentru astfel de cazuri, precum și dreptul de a 
ataca deciziile luate în astfel de cazuri, urmează a fi prevăzută de lege.  
(4) Legea trebuie să prevadă limita de vârstă la atingerea căreia un judecător urmează să fie pensionat.  
(5) În cazurile în care a avut loc o reorganizare a sistemului judecătoresc sau au fost schimbate hotarele / 
jurisdicția sectoarelor instanțelor de judecată, un judecător poate fi desemnat unei alte instanțe de 
judecată sau pensionat cu menținerea remunerării depline.  
 

2.4. Lituania 

2.4.1. Instituțiile implicate  

Următoarele instituții sunt implicate în procedurile disciplinare împotriva judecătorilor:  
- Instanța pentru onoarea judecătorilor (суд чести судей) – organ al autoadministrării sistemului 

judecătoresc, care examinează cauzele disciplinare împotriva judecătorilor și cererile 
judecătorilor referitor la apărarea onoarei judecătorului. Instanța respectivă este creată pentru 
un termen de 4 ani în componența a 9 persoane și anume câte 2 membri din rândul 
judecătorilor Curții Supreme, a Curții de Apel și a Curții Administrative Supreme; 3 membri din 
rândul judecătorilor din instanțele administrative regionale, instanțelor regionale și instanțelor 
de sector, aleși de Consiliul Judecătorilor. De regulă, cel puțin doi candidați sunt propuși pentru 
un loc din Instanța pentru onoarea judecătorilor. Membru al instanței respective nu poate fi: 
membrul Consiliului Judecătorilor, subiectul ce are drept de a iniția procedură disciplinară 
împotriva judecătorilor, membru al Comisiei pentru etica și disciplina judecătorilor, precum și 
judecătorul căruia i s-au aplicat măsuri de răspundere disciplinară. Membrul Instanței pentru 
onoarea judecătorilor este revocat din funcție în cazul în care Consiliul Judecătorilor adoptă o 
hotărâre motivată cu privire la faptul că judecătorul nu își îndeplinește corespunzător sarcinile ca 
membru al Instanței respective;90  

- Comisia pentru etica și disciplina judecătorilor – organ al autoadministrării instanțelor de 
judecată, care decide cu privire la intentarea cauzelor disciplinare împotriva judecătorilor. 
Comisia este formată din 7 membri: 2 candidați sunt propuși de Președintele Republicii, 1 
candidat este propus de Președintele Parlamentului (Seim), 4 candidați sunt propuși de Consiliul 
Judecătorilor. Președintele Republicii și a Parlamentului numesc în această funcție reprezentanții 
societății civile. Din membrii Comisiei, Consiliul Judecătorilor numește Președintele Comisiei. 
Membru al Comisiei nu poate fi un membru al Consiliului Judecătorilor, persoana cu funcții de 
răspundere care are dreptul de inițiativă pentru intentarea procedurii disciplinare, membru al 
Instanței pentru onoarea judecătorilor, precum și judecătorul căruia i-au fost aplicate sancțiuni 
disciplinare. Modalitatea de activitate a Comisiei este reglementată prin regulament adoptat de 
Consiliul Judecătorilor. Modalitatea de remunerare a membrilor Comisiei este stabilită de 

                                                           
88 Adam Bodnar and Lukasz Bojarski, p. 715, referință la art. 109 al Legii cu privire la instanțele de drept comun. 
89 Traducerea în engleză a prevederilor relevante din Constituție este disponibilă la 
http://legislationline.org/topics/country/10/topic/9, pagină accesată la 23 iulie 2012.  
90 Art. 83 alin. 1 și art. 122 alin. 1,2 și 6 ale Legii cu privire la instanțele judecătorești, din 31.05.1994, traducere în 
rusă de A. Valițkene. 

http://legislationline.org/topics/country/10/topic/9
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Guvern, cu excepția membrilor judecători.91 Comisia are dreptul să intenteze proceduri 
disciplinare împotriva judecătorilor, inclusiv președinților și vicepreședinților de instanțe, 
președinților secțiilor și altor judecători;92 

- Consiliul Judecătorilor – dă acordul pentru intentarea cauzelor disciplinare împotriva unui 
membru al Consiliului Judecătorilor sau a unui judecător al Instanței pentru onoarea 
judecătorilor; propune intentarea procedurii disciplinare;  

- Președinții instanței unde activează judecătorul sau a oricărei instanțe superioare – dreptul de a 
propune intentarea procedurii disciplinare;  

- Orice persoană care a aflat despre o abatere prevăzută de alin. 2 art. 83 al legii cu privire la 
instanțele judecătorești (a se vedea mai jos) – dreptul de a propune intentarea procedurii 
disciplinare.93 

2.4.2. Abateri disciplinare  

Un judecător poate fi atras la răspundere disciplinară:  
1) Pentru comiterea unei fapte care denigrează statutul de judecător; 
2) Pentru încălcarea prevederilor Codului de Etică Judiciară; 
3) Pentru nerespectarea limitărilor prevăzute de legislație cu privire la activitatea de muncă și 

politică a judecătorilor.94  
 
Se consideră faptă care denigrează statutul de judecător fapta care este incompatibilă cu onoarea 
judecătorului și cu cerințele Codului de Etică Judiciară, care denigrează statutul de judecător și care 
aduce prejudicii autorității instanței de judecată. Faptă care denigrează statutul de judecător se 
consideră de asemenea orice încălcare de serviciu – executarea cu neglijență evidentă a unei obligații 
concrete de către judecător sau neexecutarea acesteia fără un motiv obiectiv.95 

2.4.3. Procedura disciplinară  
Termenii pentru intentarea procedurii disciplinare: Procedura disciplinară împotriva unui judecător 
poate fi intentată imediat după ce s-a stabilit cel puțin una din faptele prevăzute de art. 83 alin. 2 al Legii 
cu privire la instanțele judecătorești., dar nu mai târziu de 3 luni din momentul în care acea faptă a fost 
adusă la cunoștința Comisiei pentru Etica și Disciplina Judiciară, care are dreptul să intenteze procedura 
disciplinară. În această perioadă nu este inclus timpul cât judecătorul nu a activat în legătură cu boala 
sau concediul. Intentarea procedurii disciplinare nu se admite după expirarea a 3 ani din momentul 
comiterii fapte.96 
 
Subiecții ce au drept de a intenta procedura disciplinară: propuneri pentru intentarea procedurii 
disciplinare pot fi făcute de: 

- Consiliul Judecătorilor,  
- Comisia pentru Etica și Disciplina Judecătorilor,  
- Președintele instanței unde activează judecătorul în cauză sau a oricărei instanțe superioare,  
- Orice persoană care a aflat despre o abatere prevăzută de alin. 2 art. 83 al legii cu privire la 

instanțele judecătorești.97  
 
Subiectul, care are dreptul de a propune intentarea procedurii disciplinare, prezintă Comisiei pentru 
Etica și Disciplina Judecătorului o propunere motivată cu privire la necesitatea de a intenta o procedură 
disciplinară.98  

                                                           
91 Art. 85 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
92 Art. 84 alin. 3-5 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
93 Art. 84 alin. 4 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
94 Art. 83 alin. 2 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
95 Art. 83 alin. 3 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
96 Art. 84 alin. 1 și 2 ale Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
97 Art. 84 alin. 4 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
98 Art. 84 alin. 4 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
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În cazul în care un membru al Comisiei pentru Etica și Disciplina Judecătorilor intentează procedura 
disciplinară, decizia cu privire la intentarea procedurii se ia de Comisie, fără participarea membrului 
respectiv.99 
 
În cazul în care o procedură disciplinară a fost intentată în legătură cu o cauză concretă pendinte, 
examinată de acel judecător, acesta se înlătură de la examinarea cauzei respective.100  
 
Comisia pentru Etica și Disciplina Judecătorilor transmite Instanței pentru onoarea judecătorilor cauza 
disciplinară. În cazul în care Comisia a refuzat intentarea procedurii disciplinare, acest fapt se aduce la 
cunoștința subiectului care a făcut propunerea cu privire la intentarea procedurii disciplinare.101 
 
Instanța pentru onoarea judecătorilor examinează cauza disciplinară dacă la ședință participă minimum 
7 membri. Hotărârile sunt luate cu majoritatea simplă a celor prezenți la ședință, votul președintelui 
fiind decisiv în cazul parității voturilor. Ședințele Instanței pentru onoarea judecătorilor sunt publice, cu 
excepția cazurilor în care poate fi divulgat un secret de stat, de serviciu, comercial sau poate fi afectată 
viața privată a persoanei. Dispozitivul hotărârii Instanței pentru onoarea judecătorilor în orice caz se 
pronunță public. Informația cu privire la întrebările discutate la ședința Instanței pentru onoarea 
judecătorilor se face publică cu 3 zile lucrătoare înainte de ședință. Hotărârile instanței sunt publicate pe 
pagina web a Administrației Naționale a Instanțelor Judecătorești în decurs de 10 zile după ședința 
instanței.102 Consiliul Judecătorilor adoptă regulamentul cu privire la Instanța pentru onoarea 
judecătorilor.  
 
Instanța pentru onoarea judecătorilor, examinând cauza disciplinară împotriva judecătorului, poate prin 
hotărârea sa:  

- Să înceteze cauza disciplinară pentru lipsa de temei pentru răspunderea disciplinară; 
- Să înceteze cauza disciplinară pentru trecerea termenului pentru intentarea acestei cauze; 
- Să se limiteze cu examinarea cauzei;  
- Să aplice sancțiuni disciplinare;  
- Să propună Președintelui Republicii sau Parlamentului, conform procedurii prevăzute de lege, să 

elibereze judecătorul din funcție; 
- Să propună Președintelui Republicii să se adreseze Parlamentului pentru procedura de 

impeachment a unui judecător.103  
 
În cazul în care Președintele Republicii sau a Parlamentului refuză aplicarea sancțiunilor disciplinare 
propuse de Instanța pentru onoarea judecătorilor, ultima examinează din nou cauza disciplinară și ia una 
din deciziile prevăzute de lege (enumerate mai sus).104 
 
Hotărârea Instanței pentru onoarea judecătorilor poate fi atacată la Curtea Supremă în timp de 10 zile 
din momentul emiterii. Curtea Supremă formează complete din 3 judecători pentru a examina astfel de 
apeluri. Apelul poate fi depus de judecător și subiectul, care a introdus propunerea cu privire la 
intentarea cauzei disciplinare. Cauzele examinate de Instanța pentru onoarea judecătorilor sunt păstrate 
în dosarul personal al judecătorului. Hotărârile definitive ale Instanței pentru onoarea judecătorilor sunt 
publicate pe pagina web a Administrației Naționale a Judecătoriilor, cu excepția celor ce conțin secrete 
de stat, de serviciu, comerciale sau confidențialitatea cărora este necesară pentru a asigura respectarea 
dreptului la viață privată.105 

                                                           
99 Art. 84 alin. 5 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
100 Art. 84 alin. 7 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
101 Art. 84 alin. 6 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
102 Art. 84 alin. 3-5 ale Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
103 Art. 86 alin. 1-2 ale Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
104 Art. 86 alin. 3 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
105 Art. 86 alin. 4-6 ale Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
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2.4.4. Sancțiuni disciplinare  

Instanța pentru onoarea judecătorilor poate aplica una din următoarele sancțiuni disciplinare:  
- Avertisment / observație,  
- Mustrare, 
- Mustrare aspră.106  

 
Sancțiunea disciplinară intră în vigoare la expirarea a 10 zile din momentul aplicării acesteia și este 
valabilă pentru un an.107 
 
De asemenea, instanța poate:  

- propune Președintelui Republicii sau Parlamentului, conform procedurii prevăzute de lege, să 
elibereze judecătorul din funcție; 

- propune Președintelui Republicii să se adreseze Parlamentului pentru procedura de 
impeachment a unui judecător.108  

2.5. Concluzii 
Examinarea sumară a sistemelor cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor în cele 4 state 
impune următoarele concluzii principale cu privire la sistemul răspunderii disciplinare a judecătorilor în 
R. Moldova și necesitățile de modificare a acestuia: 

- În toate jurisdicțiile examinate tragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor apare ca una 
din diferitele metode de responsabilizare a judecătorilor, fiind mai degrabă o măsură 
excepțională;  

- În toate jurisdicțiile examinate, intentarea procedurii disciplinare, investigarea cauzei și 
examinarea acesteia sunt proceduri separate. O abordare similară este recomandabilă și pentru 
R. Moldova. Din cele 4 state, sistemul românesc cu privire la intentarea procedurii disciplinare 
pare a fi cel mai apropiat de sistemul R. Moldova;  

- Deși instituțiile ce au careva atribuții în procedura disciplinară sunt diverse, un principiu comun 
poate fi observat și anume separarea intentării procedurii disciplinare și investigării cauzei de 
examinarea și aplicarea sancțiunii. Aceeași concluzie reiese și din recomandările de la Kiev 
privind independența judiciară în Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală. Această 
abordare este recomandabilă și pentru R. Moldova;  

- La examinarea cauzelor disciplinare sunt prevăzute o serie de garanții procesuale pentru 
judecător și ceilalți participanți la proces, expres prevăzute în lege sau aplicându-se regulile 
procedurale existente (penale sau civile). Cadrul normativ al R. Moldova urmează a fi completat 
cu o serie de garanții similare.  

 

                                                           
106 Art. 87 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
107 Art. 88 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
108 Art. 86 alin. 2 al Legii cu privire la instanțele judecătorești. 
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3. Recomandări sumare pentru modificarea cadrului normativ 
în R. Moldova 

 
Concluzia principală a prezentului studiu este următoarea că actualul cadru normativ cu privire la 
răspunderea disciplinară a judecătorilor nu este suficient de clar și detaliat reglementat, pentru a asigura 
aplicarea clară și previzibilă a legii în domeniu.  
 
În special, se recomandă următoarele modificări:  

- Revizuirea modalității de reglementare a temeiurilor răspunderii disciplinare (cap. 1.1.);  
- Revizuirea listei abaterilor disciplinare (cap. 1.2.);  
- Procedura disciplinară este pe de o partea insuficient reglementată de lege, ceea ce creează 

impedimente în aplicarea coerentă a legislației în domeniu, pe de altă partea implică prea multe 
instituții cu competențe similare. Se recomandă:  

o Modificarea competențelor instituțiilor implicate în procesul de intentare și examinare a 
cauzelor disciplinare și anume:  

 Subiecți cu drept de intentare a procedurii disciplinare: membrii CSM și inspecția 
judiciară;  

 Excluderea obligativității de validare a hotătârilor CD de către CSM și a 
posibilității de contestare a hotărârilor CD la CSM;  

 Prevederea clară a organului pentru contestarea refuzului inspecției judiciare 
sau a membrului CSM de a intenta procedura disciplinară: CSM sau Curtea de 
Apel (completul specializat de la CSJ va avea un volum prea mare de lucru să 
preia și aceste plângeri și, examinarea plângerii respectivă ar putea afecta 
imparțialitatea judecătorilor în cazul în care se acceptă plângerea și procedura 
disciplinară se inițiază, iar hotărârea CD ulterior este contestată la CSJ);  

 Prevederea căii de atac direct la CSJ, complet specializat, pentru contestarea 
hotărârii CD. În rezultat, vor exista 2 nivele de jurisdicție pentru examinarea 
cauzelor disciplinare și un nivel pre-judiciar, în cadrul inspecției judiciare;  

 Modificarea modalității de alegere a membrilor CD dacă se acceptă propunerile 
de mai sus, în special în vederea ajustării cu normele ce reglementează alegerea 
membrilor Colegiului de selectare și Colegiului de evaluare. 

o Modificarea și completarea procedurii disciplinare cu reguli pentru:  
 Intentarea procedurii disciplinare, inclusiv verificarea prealabilă;  
 Cercetarea și colectarea materialelor până la transmiterea acestora către CD 

pentru examinare;  
 Procedura de examinare și adoptarea hotărârii de către CD.  

Recomandări detaliate cu privire la procedură sunt făcute în cap. 1.4.  
- Sancțiunile disciplinare: excluderea mustrării aspre ca și sancțiune, extinderea termenului de 

tragere la răspunderea disciplinară, extinderea termenului de acțiune a sancțiunii disciplinare și 
clarificarea consecințelor aplicării sancțiunilor disciplinare (cap. 1.5.);  

- Dat fiind volumul amendamentelor ce urmează a fi efectuate, se recomandă elaborarea unei noi 
legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și Colegiul Disciplinar. De asemenea, 
urmează a fi modificată legea cu privire la statutul judecătorului și legea cu privire la Consiliul 
Superior al Magistraturii.  


