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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza avizelor recepționate) 

Denumirea 

Autorului 

avizului  

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1. Totodată, Consiliul Superior al 

Magistraturii reține că Legea nr. 178 din 25 iulie 

2014, prevede un nou mod de înregistrare și 

examinare a sesizărilor cu emiterea deciziei de 

respingere în caz de refuz în examinare sau a 

notei informative și perfectarea dosarului 

disciplinar în cazul admiterii sesizării. În același 

context, potrivit Legii menționate 

supra,Inspecția judiciară este obligată, la 

solicitarea colegiului de admisibilitate de a 

efectua verificări suplimentare și/sau  a colecta 

documente sau probe noi în cazul respingerii 

sesizării. O altă novație reglementată de Legea 

nr. 178 este prevăzută de art. 31 alin. (1) potrivit 

căreia cauza disciplinară se examinează cu 

citarea obligatorie a  judecătorului vizat , a 

reprezentantului inspecției judiciare și a 

persoanei care a depus sesizarea. De asemenea e 

important a menționa faptul că pe lîngă petiții 

Inspecția judiciară examinează sesizările 

Consiliului Superior al Magistraturii, verifică 

activitatea organizatorică a instanțelor 

judecătorești la înfăptuirea justiției, verifică 

demersurile care au ca obiect acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii privind pornirea 

urmăririi penale împotriva judecătorului, 

studiază temeiurile respingerii de către 

Președintele Republicii Moldova sau de către 

Parlament a candidaturii propuse de către CSM 

pentru numirea în funcție, cu prezentarea unei 

note informative Consiliului Superior al 

Magistraturii. Astfel, conform prevederilor Legii  

nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, începînd 

cu 01.01.2015 volumul de lucru al Inspecției 

judiciare se mărește esențial. 

Urmare celor expuse, în scopul 

eficientizării activității Inspecției Judiciare, 

Consiliul propune modificarea alin. 1) art. 7
1 

al 

Legii cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii după cum urmează „inspecția 

judiciară este alcătuită din 15 inspectori-

judecători asistați de 15 asistenți judiciari”. 

Nu se acceptă. 

Propunerea înaintată nu ține 

de obiectul de reglementare a 

prezentului proiect.  

Finalitatea urmărită prin 

elaborarea și promovarea acestui 

proiect de lege constă în 

aducerea în concordanță a 

cadrului normativ conex Legii 

nr. 178 din 25 iulie 2014 privind 

răspunderea disciplinară a 

judecătorilor cu prevederile 

acesteia. 

Mărirea numărului de unități 

pentru inspectorii-judecători și 

crearea unităților noi de asistenți 

judiciari pentru aceștia are drept 

finalitate modificarea statelor de 

personal ale Inspecției Judiciare 

și nu ajustarea cadrului conex la 

noile prevederi ale Legii nr. 178 

din 25 iulie 2014. 
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