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Sinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului Național Anticorupție 

La proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza Raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr. Obiecția/propunerea CNA Opinia Ministerul Justiției 

1. Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

Articolul 21. Răspunderea disciplinară a judecătorilor 

(2) Anularea sau modificarea hotărârii judiciare nu atrage răspundere în condiţiile Legii 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, dacă 

judecătorul care a pronunţat-o nu a încălcat intenţionat sau din neglijenţă gravă legea. 

În varianta propusă textul conţine două negaţii. Negaţia, un fenomen lingvistic simplu în 

aparenţă, rămâne a fi, în esenţă, o componentă a celei mai dificile probleme privind relaţia formă – 

conţinut. Negaţia ca formă de bază a modalităţii, este esenţa exprimării nerealităţii iar reflectarea în 

propoziţie a două negaţii, de cele mai multe ori, are efectul semantic al unei afirmaţii. 

În corespundere cu cerinţele art.19 lit.a) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative, fraza se 

construieşte conform normelor gramaticale, astfel încât să exprime corect, concis şi fără echivoc 

ideea, astfel ca aceasta să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat. 

Recomandarea: Propunem reformularea textului, în care să nu se regăsească  ipotezele 

negative: 

Anularea sau modificarea hotărârii judiciare atrage răspundere în condiţiile Legii nr.178 

din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a  judecătorilor, dacă judecătorul care 

a pronunţat-o a încălcat intenţionat sau din neglijenţă gravă legea. 

Se acceptă 

2. Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

Articolul 21. Răspunderea disciplinară a judecătorilor 

(2) Anularea sau modificarea hotărârii judiciare nu atrage răspundere în condiţiile Legii 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, dacă 

judecătorul care a pronunţat-o nu a încălcat intenţionat sau din neglijenţă gravă legea. 
Atenţionăm asupra utilizării unui termen cu sens impropriu şi neadecvat pentru situaţia dată 

„hotărârii judiciare”. În Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului şi în Legea 

nr.178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, hotărârile pronunţate de instanţă 

sunt „hotărâri judecătoreşti” şi nicidecum „hotărâri judiciare”. 

De asemenea, Codul de procedură penală nr.122/2013 la art.6 alin.(13) defineşte: hotărâre 

Se acceptă 
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judecătorească – hotărâre a instanţei judecătoreşti adoptată într-o cauză penală: sentinţă, decizie, 

încheiere şi hotărâre. 

În aceiaşi ordine de idei, Codul de procedură Civilă nr.225/2003 în art.19 alin.(2) se expune 

asupra principiilor fundamentale ale dreptului procedural civil: „Hotărârea judecătorească emisă în 

pricină civilă poate fi controlată şi reexaminată numai de instanţa judecătorească competentă, în 

ordinea stabilită de prezentul cod şi de alte legi”. Toate trimiterile ulterioare sunt făcute la „hotărâri 

judecătoreşti” şi nu la „hotărâri judiciare”. 

Utilizarea în proiect a termenului de „hotărâre judiciară” în locul termenului de „hotărâre 

judecătorească” va permite eludarea răspunderii disciplinare de către judecătorii care au pronunţat 

hotărâri judecătoreşti ilegale, dar care vor putea să invoce în apărare o imperfecţiune a normei 

legale. 

Recomandarea: Recomandăm reformularea normei: 

Anularea sau modificarea hotărârii judecătoreşti atrage răspundere în condiţiile Legii 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, dacă 

judecătorul care a pronunţat-o a încălcat intenţionat sau din neglijenţă legea. 

3. Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

Articolul 21. Răspunderea disciplinară a judecătorilor 

(2) Anularea sau modificarea hotărârii judiciare nu atrage răspundere în condiţiile Legii 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, dacă 

judecătorul care a pronunţat-o nu a încălcat intenţionat sau din neglijenţă gravă legea. 

Utilizarea termenului „neglijenţă gravă” comportă un risc discreţionar. Termenul „neglijenţă 

gravă” este un termen care lasă la aprecierea organului constatator „gradul de neglijenţă”. 

Neglijenţa este o formă de vinovăţie, la fel precum sunt forme ale vinovăţiei intenţia directă, 

intenţia indirectă sau imprudenţa. Deşi Legea nr.178/2014 utilizează în cadrul art. 4 alin.(1) lit.b) 

termenul de „neglijenţă gravă” – „aplicarea în mod intenţionat, cu rea-voinţă sau aplicarea repetată 

din neglijenţă gravă a legislaţiei contrar practicii judiciare uniforme”; totuşi atenţionăm autorul cu 

privire la riscul utilizării acestuia. Spre regret, Legea nr.178/2014 nu defineşte forma de vinovăţie 

„neglijenţa gravă”, nu exemplifică actele care sunt săvârşite cu această formă de vinovăţie şi nu 

stabileşte o eventuală scară a pericolului social generat de faptele care au fost săvârşite din 

neglijenţă, din neglijenţă gravă sau din neglijenţă mai puţin gravă. 

Recomandarea: Instituirea condiţiei răspunderii pentru „neglijenţă gravă”, fără o 

definire a acesteia şi a criteriilor de determinare a gravităţii ne determină să recomandăm 

Nu se acceptă. 

Definirea noțiunii de ”neglijență 

gravă nu constituie obiectul de 

reglementare al prezentului proiect. 

Scopul elaborării proiectului este de 

a aduce cadrul normativ conex în 

concordanță cu legea de bază (Legea 

nr.178 din 25 iulie 2014) și nu de a o 

modifica sau completa pe ultima.  

Totuși, în vederea evitării unei 

interpretări eronate, remarcăm că 

noțiunea de ”neglijență gravă” nu 

este o invenție a legiuitorului 

moldav, ci o noțiune cunoscută pe 

plan internațional.  

Spre exemplu, conform pct. 66 

din Recomandarea CM/Rec(2010)12 
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reformularea enunţului: 

Anularea sau modificarea hotărârii judiciare atrage răspundere în condiţiile  Legii nr.178 

din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, dacă judecătorul care 

a pronunţat-o a încălcat intenţionat sau din neglijenţă legea. 

a Comitetului Miniștrilor către 

statele membre cu privire la 

judecători: independenţa, eficienţa şi 

responsabilităţile ”Nu poate fi 

antrenată răspunderea civilă sau 

disciplinară a unui judecător pentru 

modul de interpretare a legii, 

apreciere a faptelor sau evaluare a 

probelor, cu excepţia cazurilor de 

rea-credinţă şi gravă neglijenţă. 

În același context, menționăm că 

Comisia de Veneția, în Opinia nr. 

755/2014 referitoare la proiectul de 

Lege cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor, a 

recomandat următoarele: ”Totuşi, 

doar neglijenţa nu ar trebui să 

atragă măsuri disciplinare.  Numai 

nerespectarea îndatoririlor  

intenţionat sau prin neglijenţă  

gravă ar trebui să ducă la măsuri 

disciplinare.”. 

4. Art.II. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

Articolul 21. Răspunderea disciplinară a judecătorilor 

(2) Anularea sau modificarea hotărârii judiciare nu atrage răspundere în condiţiile Legii 

nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, dacă 

judecătorul care a pronunţat-o nu a încălcat intenţionat sau din neglijenţă gravă legea. 

Semnalăm asupra unei reglementări care nu conţine sancţiuni clare şi proporţionale pentru 

judecătorii care au pronunţat o hotărâre judecătorească ilegală. Deşi autorul propune în astfel de 

cazuri doar survenirea unei sancţiuni disciplinare, considerăm că forma de răspundere care trebuie 

stabilită trebuie să fie penală. Răspunderea penală a judecătorilor trebuie să survină similar săvârşirii 

infracţiunii de neglijenţă în serviciu. Infracţiunea de neglijenţă în serviciu, incriminată în art.329 al 

Nu se acceptă. 

Legea nr.178 din 25 iulie 2014 

reglementează temeiurile 

răspunderii disciplinare, categoriile 

abaterilor disciplinare comise de 

judecători, sancţiunile disciplinare 

aplicate acestora, etapele procedurii 

disciplinare. 

Art. 3 al acestei legi prevede că 

”Încălcarea prevederilor altor acte 
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Codului penal nr.985/2002 în primul rând, nu defineşte şi nu face distincţie între formele/tipurile de 

neglijenţă, în al doilea rând, urmăreşte "neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligaţiilor de serviciu". Stabilirea răspunderii penale şi nu disciplinare este elementul care va 

responsabiliza judecătorii în cadrul procesului de înfăptuire a justiţiei. 

Într-o altă ordine de idei, competenţa de constatare a neglijenţei judecătorului revine colegiul 

disciplinar, dar lipsa criteriilor clare de apreciere a "neglijenţei grave" comportă riscul exonerării de 

răspundere disciplinară a judecătorilor care au pronunţat hotărâri judecătoreşti ilegale. 

Recomandarea: Recomandăm revizuirea textului cu stabilirea unui mecanism eficient de 

responsabilizare a judecătorilor. 

normative atrage răspunderea 

disciplinară numai în cazurile în 

care fapta constituie o abatere 

disciplinară în conformitate cu art. 

4 ”. 

Deci, aplicarea Legii nr.178 din 

25 iulie 2014 nu exclude aplicarea și 

altor tipuri de pedepse, de exemplu 

penale sau contravenționale, dacă 

fapta comisă de judecător constituie 

infracțiune sau contravenție. 

În contextul obiecțiilor 

prezentate, semnalăm că, în baza art. 

4, alin. (1) judecătorul poate fi tras 

la răspundere disciplinară și pentru 

adoptarea unei hotărîri ilegale. 

5. Recomandarea: Având în vedere că proiectul ajustează prevederile Legii nr.544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial, 2013, nr.15-17, 

art.63) la prevederile Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale, 

propunem autorului următoarele modificări: 

1.Articolul 6 alineatul (4) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:  

„d) a fost sancţionat disciplinar pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite la art.6 alin.(2) din 

Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.” 

2.Articolul 9 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins: 

„(8) După depunerea setului de acte, colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor solicită de la 

Centrul Naţional Anticorupţie şi/sau Serviciul de Informaţii şi Securitate certificatul de cazier al 

integrităţii profesionale al candidatului la funcţiile prevăzute la alin.(6)”. 

3.Articolul 15 alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: 

„d
1
) să respecte prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea 

integrităţii profesionale”. 

4.Articolul 22 alineatul (1) se completează cu literele j1) şi j2) cu următorul cuprins: 

„j1) încălcarea obligaţiilor de a denunţa imediat la organele competente orice tentativă de a fi 

Nu se acceptă 

Propunerile prezentate nu 

corespund cu obiectul de 

reglementare și scopul elaborării 

prezentului proiect.  

În vederea evitării unor 

interpretări eronate ulterioare, 

accentuăm faptul că, prezentul 

proiect a fost elaborat pentru a 

aduce legislația în concordanță cu 

prevederile Legii nr.178 din 25 

iulie 2014 și nu cu prevederile Legii 

nr.325 din 23 decembrie 2013. 

De asemenea, atenționăm asupra 

faptului că prezentul proiect prevede 

excluderea art. 22 și 23, deoarece 
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implicaţi în acte de corupţie, conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional, de a comunica 

imediat Consiliului Superior al Magistraturii, în scris, orice influenţă necorespunzătoare, inclusiv 

comunicarea interzisă sau tentativele de comunicare interzisă, precum şi de a declara cadourile în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

J
2
) încălcarea obligaţiilor de neimplicare în acte de corupţie, conexe corupţiei şi alte fapte de 

comportament corupţional, altele decît cele prevăzute la lit.j1)”. 

5.Articolul 23 alineatul (2) după sintagma „în cazul comiterii de către judecător” se 

completează cu sintagma „a abaterii disciplinare prevăzute la art.22 alin.(1) lit.j2),” în continuare 

după text. 

abaterile disciplinare și sancțiunile 

pentru acestea sunt deja 

reglementate de Legea nr.178 din 25 

iulie 2014. 

Drept urmare, păstrarea acestor 

două articole în Legea nr. 544 din 20 

iulie 1995 contravine noii Legi cu 

privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorului și va crea confuzii și 

impedimente grave în procesul de 

tragere la răspundere disciplinară a 

judecătorilor. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                          Vladimir GROSU 


