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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza avizelor prezentate urmare a avizării repetate a proiectului) 

 

Denumirea 

autorității/insti

tuției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

1. Consiliul Superior al Magistraturii consideră oportun, după cum s-a 

menţionat şi în Hotărîrea nr. 502/17 din 03 iunie 2014, că în alin. (5) al art. 15
1
 din 

Legea nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, sintagma 

„prin tragere la sorţi” să fie înlocuită cu sintagma "prin rotaţie". 

Nu se acceptă. 

Alin. (5) se referă la două situații: 

a) cînd nimeni din judecători nu dorește să 

exercite atribuțiile judecătorului de instrucție; 

b) cînd mai mulți judecători doresc să exercite 

aceste atribuții. 

Dacă pentru desemnarea judecătorului care va 

exercita atribuțiile judecătorului de instrucție s-ar 

aplica metoda rotației, atunci s-ar crea premise ca 

exercitarea acestor atribuții să fie puse forțat în 

sarcina unei persoane care nu dorește acest lucru, fapt 

ce contravine scopurilor prezentului proiect.  Or, 

scopul acestei norme din proiect a fost evitarea 

impunerii și constrîngerii în exercitarea atribuțiilor de 

judecător de instrucție. 

2. Concomitent, se propune ca alin. (1
1
) art. 24 din Legea nr. 544-XII din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului să fie expusă în următoarea redacţie: 

„(1
1
) Judecătorul este suspendat din funcţie de drept pînă la eliberarea din 

funcţie prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă... ( în continuare 

după text ), or, competenţa de suspendare a judecătorului este în exclusivitate a 

Consiliului Superior al Magistraturii". 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect nu exclude competența CSM de 

a suspenda din funcție judecătorii.  

Suspendarea, de drept, din funcție a judecătorului 

nu constituie o sancțiune disciplinară, ci o măsură 

asiguratorie.   

Caracterul ”asiguratoriu” al acestei suspendări  

derivă din completarea pe care am propus-o pentru 

alin. (4) art. 24 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, conform căruia, în cazul anulării actelor 

în baza cărora activitatea judecătorului a fost 

suspendată de drept, acesta este repus în toate 

drepturile avute anterior. De aici rezultă că, în cazul 
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anulării actelor respective, ca urmare a contestării, 

judecătorul își va relua activitatea. 

Scopul acestei măsuri este evitarea situațiilor în 

care judecătorul, care a eșuat evaluarea performanțelor 

sau a comis o abatere disciplinară pentru care poate fi 

eliberat din funcție, ar continua să activeze pînă la 

emiterea decretului Președintelui Republicii Moldova. 

Procuratura 

Generală 

3. Reglementările propuse la art.15
1
 alin.(2) a Legii nr.514-XIII din 06.07.1995 

privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul oficial al R.Moldova, 

2013 nr.15-17, art.62) cu modificările ulterioare, din proiectul vizat privind 

numirea judecătorilor de instrucţie din rîndul judecătorilor care au activat în 

funcţie cel puţin 3 ani nu este în concordanţă cu alin.(3) al aceluiaşi articol, care 

prevede o situaţie în care judecătorii de instrucţie ar putea fi desemnaţi din rîndul 

judecătorilor ce nu au experienţă în profesie de cel puţin 3 ani. 

În aceste condiţii, accederea în funcţie de judecători de instrucţie a unor 

candidaţi ce nu întrunesc această condiţie nu poate fi considerată echitabilă. 

Concomitent, în cazul cînd funcţia judecătorului de instrucţie devine 

vacantă, de exemplu în caz de eliberare din funcţie sau din alte motive întemeiate, 

aceiaşi candidaţi din rîndul judecătorilor care nu au experienţă în profesie de cel 

puţin 3 ani ar putea exercita funcţia judecătorului de instrucţie, preluînd aceste 

atribuţii în cel mai scurt timp şi fără o instruire profesională specială, fapt ce ar 

putea crea impedimente la exercitarea eficientă a activităţii de urmărire penală. 

Astfel, prin reglementările de la alin.(3) al art.15
1
 din proiectul propus nu se 

va atinge scopul urmărit de legislator în ce priveşte îmbunătăţirea actului de 

justiţie şi sporirea calităţii muncii depuse de judecătorul de instrucţie, din care 

considerente propunem excluderea lor. 

Nu se acceptă. 

Alin. (3) constituie o excepție de la alin. (2) și se 

va aplica doar în situația excepțională, cînd nici un 

judecător nu va avea experiența necesară. Or, o 

instanță judecătorească nu poate rămîne fără judecător 

de instrucție, dacă la moment nu sînt judecători cu 

experiență de cel puțin 3 ani. Argumentele 

corespunzătoare au fost expuse și în nota informativă 

la proiect. 

4. Totodată, propunem înlocuirea în conţinutul art.15
1
 alin.(5) a sintagmei „de 

către preşedintele instanţei de judecată, prin tragerea la sorţi” cu sintagma „de 

către Consiliul Superior al Magistraturii în baza rezultatelor concursului”. 

Modificarea dată se impune reieşind din faptul că tragerea la sorţi este 

inadmisibilă şi urmează a fi înlocuită cu organizarea concursului, inclusiv cu 

participarea, după caz, a judecătorilor din alte instanţe de judecată. 

Nu se acceptă. 

Din propunerea prezentată nu este clar rezultatele 

cărui concurs urmează a fi avute în vedere de către 

CSM. Or, chiar dacă s-ar organiza un concurs pentru 

selectarea judecătorului de instrucție într-o anumită 

judecătorie, aceasta, oricum, presupune participarea 

benevolă a judecătorilor la concursul respectiv.  

Plus la aceasta, subliniem faptul că judecătorii de 

instrucție nu sînt „o categorie aparte de judecători” 
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pentru numirea cărora este necesar de organizat un 

concurs separat, ci aceștia fac parte din judecătorii de 

drept comun. Drept urmare, unii din judecătorii de 

drept vor exercita o anumită perioadă atribuțiile de 

judecător de instrucție, perioadă după care, aceste 

atribuții vor fi preluate de alți judecători de drept 

comun.  

Astfel, o dată ce judecătorul de drept comun a fost 

deja numit în funcție de Președintele Republicii 

Moldova în baza rezultatelor concursului pentru 

suplinirea funcţiilor de judecător, organizat de CSM, 

nu considerăm  necesară  organizarea încă a unui 

concurs pentru exercitarea temporară a unor atribuții 

ce țin de această profesie. 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

5. În acelaşi timp, Curtea Supremă de Justiţie menţine poziţia sa expusă în 

avizul nr.6-852/14 din 01.07.2014, ce a fost întocmit la proiectul de lege 

nominalizat şi expediat în adresa Ministerului Justiţiei. Astfel, Curtea a propus 

redactarea normei indicate la art. 24 alin.(1
1
) din Legea nr.544-XIII din 

20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, potrivit căreia s-a prevăzut 

suspendarea de drept a judecătorilor care au eşuat evaluarea performanţelor, în 

privinţa cărora Colegiul disciplinar a adoptat hotărîrea de eliberare din funcţie sau 

în privinţa cărora CSM a decis să refuze propunerea privind numirea judecătorului 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

Prin urmare, Curtea a propus ca în art. 24 alin.(1
1
) lit.a), b) şi c) cuvîntul 

„adoptării” să fie substituit cu cuvintele „devenirii irevocabile a”. 

Reglementarea momentului începerii suspendării de drept din funcţia de 

judecător, din ziua devenirii irevocabile a hotărîrii Colegiului de evaluare, 

Colegiului disciplinar sau a Consiliului Superior al Magistraturii, dar nu din ziua 

adoptării hotărîrii respective, este necesară din următoarele motive. 

Astfel, o hotărîre a colegiilor respective poate suferi modificări atît la 

contestarea lor în Consiliul Superior al Magistraturii, cît şi după examinare în 

instanţa de judecată. Suspendarea din funcţie şi revenirea în funcţie a judecătorului 

suspendat iniţial din cauza hotărîrilor definitive ale colegiilor de evaluare şi 

disciplinar, riscă să perturbe examinarea cauzelor pe care le are în procedură la 

momentul suspendării, precum şi a celor primite după anularea suspendării de 

Nu se acceptă. 

Propunerea privind schimbarea momentului 

survenirii suspendării de drept nu poate fi acceptată, 

din considerentul că, perioada de la data adoptării 

hotărîrii respective și pînă la devenirea ei irevocabilă 

poate dura cel puțin 10 zile (spre exemplu, termenul 

pentru contestare a hotărîrii colegiului de evaluare a 

performanțelor) și cel mult cîteva săptămîni (în cazul 

în care hotărîrea este contestată, fiind ulterior 

examinată și menținută). 

În această situație, este necesar de a reglementa 

momentul începerii suspendării de drept – din ziua 

adoptării, după caz, a hotărîrii Colegiului de Evaluare  

sau a Colegiului Disciplinar, sau a Consiliului 

Superior al Magistraturii - pentru a evita menținerea 

artificială în funcții a judecătorilor considerați inapți 

de a exercita mandatul de judecător. 

Suspendarea, de drept, din funcție a judecătorului 

nu constituie o sancțiune disciplinară, ci o măsură 

asiguratorie.   

Caracterul ”asiguratoriu” al acestei suspendări  
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CSM, dar pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti asupra cazului. derivă din completarea pe care am propus-o pentru 

alin. (4) art. 24 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, conform căruia, în cazul anulării actelor 

în baza cărora activitatea judecătorului a fost 

suspendată de drept, acesta este repus în toate 

drepturile avute anterior. De aici rezultă că în cazul 

anulării actelor respective ca urmare a contestării, 

judecătorul își va relua activitatea.  

Scopul acestei măsuri este evitarea situațiilor în 

care judecătorul care a eșuat evaluarea performanțelor 

sau a comis o abatere disciplinară pentru care poate fi 

eliberat din funcție ar continua să activeze pînă la 

emiterea decretului Președintelui RM. 

Astfel, redacția propusă pentru art. 24 alin. (1
1
)   

nu constituie o încălcare a dreptului la muncă, 

consacrat în Constituție RM. 

6. La fel, considerăm inoportune prevederile din proiect ce se referă la 

completarea cu alineatul (5
1
) al art.16 din Legea nr.514-XII din 06.07.1995 

privind organizarea judecătorească şi la completarea alineatului (3) al art.23 din 

Legea nr.154 din 05.07.2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor. 

Nu se acceptă. 

Suspendarea de drept din funcție a președinților și 

vicepreședinților instanțelor judecătorești este o 

măsură asiguratorie, la fel ca și suspendarea de drept 

din funcția de judecător. În acest fel vor fi evitate 

situațiile în care la conducerea unei instanțe 

judecătorești continuă să se afle un 

președinte/vicepreședinte care a eșuat evaluarea 

performanțelor, adică s-a stabilit incapabilitatea 

acestuia de a conduce instanța de judecată.  Pentru 

detalii, a se vedea nota informativă la proiect. 

Curtea de Apel 

Bălți 

7. În alin. (1) al art. 15
1
 pentru modificarea Legii nr. 514-XII din 06.07.1995 se 

indică sintagma cu atribuții proprii în desfășurarea procesului  penal. 

Această sintagmă nu se încadrează total în competențele judecătorului de 

instrucție stabilite de lege, acestea fiind cu mult mai largi. 

Aici ține să menționăm , că există diferență între procesul penal și urmărirea 

penală, de aceia această sintagmă ar trebui înlocuită cu sintagma pentru 

exercitarea competențelor prevăzute de lege. 

Prin competențele prevăzute de lege se are în vedere acele prevăzute de 

Nu se acceptă.  

Conform art. 1, alin. (1) din CPP, procesul penal 

reprezintă activitatea organelor de urmărire penală şi 

a instanţelor judecătoreşti cu participarea părţilor în 

proces şi a altor persoane, desfăşurată în 

conformitate cu prevederile prezentului cod. Procesul 

penal se consideră început din momentul sesizării sau 

autosesizării organului competent despre pregătirea 
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Codul de procedură penală, Legea privind activitatea specială de investigații și alte 

legi, care expres prevăd competențe ale judecătorului de instrucție. 

sau săvîrşirea unei infracţiuni. 

Conform art. 252 CPP  urmărirea penală are ca 

obiect colectarea probelor necesare cu privire la 

existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului, 

pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se 

transmită cauza penală în judecată în condiţiile legii 

şi pentru a se stabili răspunderea acestuia. 

Art. 253, alin. (1) CPP, Urmărirea penală se 

efectuează de către procuror şi de către organele 

constituite conform legii în cadrul: 1) Ministerului 

Afacerilor Interne; 2) Serviciului Vamal; 3) Centrului 

Naţional Anticorupţie. 

Drept urmare, nu poate fi vorba despre o confuzie 

a noțiunilor de „proces penal” și „urmărire penală”. 

Or, „urmărirea penală” este o parte componentă a 

„procesului penal”.  

În acest context menționăm și faptul că atribuțiile 

ce țin de procesul penal sînt reglementate expres în 

CPP, drept urmare, formularea utilizată în proiect este 

una corectă și nu necesită modificări. 

8. La alin.(2) al aceluiași articol considerăm, că termenul de deținere a 

mandatului trebuie extins pînă la 5 ani sau posibilitatea de a fi prelungit mandatul 

cu încă un termen. 

Procedura de exercitare consecutivă a două mandate este prevăzută la mai 

multe funcții publice. 

Nu se acceptă. 

Exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție 

nu poate fi asimilată  cu  exercitarea altor funcții 

publice.  Unul din scopurile de bază ale proiectului a 

fost excluderea și evitarea pentru viitor a situaților în 

care în funcțiile de judecători de instrucție perpetuează 

aceleași persoane, precum și oferirea pentru  

judecătorii care exercită atribuții de judecător de 

instrucție a posibilității de a activa/a se specializa și în 

alte domenii decît cel penal. 

Propunerea înaintată contravine scopurilor 

proiectului. 

9. Pentru exercitarea mai eficientă a atribuțiilor de serviciu, judecătorul de 

instrucție să fie instruit și să acumuleze o anumită practică în acest domeniu. 

Formarea unui judecător de instrucție profesionist implică un timp mai îndelungat. 

Se acceptă. 

Prevederea corespunzătoare deja se regăsește în 

proiect, la art. 15
1
 alin.  (4) lit. a), care prevede că 
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Odată cu numirea judecătorului de instrucţie, necesită să fie desemnaţi şi alţi 

judecători pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie în cazul 

imposibilităţii acestuia, prevedere care ar necesita să se conţină la alin.(2), 

deoarece pe parcursul exercitării mandatului pot apărea diferite motive de 

imposibilitate (concediu, concediu de boală, deplasări în interese de serviciu, 

suspendare sau alte situaţii). 

Aceasta ar permite activitatea,, legală şi neîntreruptă a instituţiei 

judecătorului de instrucţie. 

CSM va numi unul sau mai mulți judecători de 

instrucție pentru situațiile de imposibilitate a 

exercitării atribuțiilor de către cel de bază. De 

asemenea, alin. (6) din noul art. 15
1
 reglementează 

obligativitatea urmării cursurilor de formare. 

10. Prima propoziţie din alin.(7) se contrazice cu alin.(4) lit.b) şi alin.(2), de 

aceia necesită a fi exclusă. 

Aşa dar, judecătorul numit în condiţiile alin.(4) lit.b) nu poate exercita partea 

neexecutată din mandatul judecătorului precedent, deoarece această normă 

prevede numirea din nou, în modul stabilit la alin.(2), a judecătorului care va 

exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie, cu stabilirea unui nou termen de 

mandat. 

Un alt judecător poate exercita funcţiile judecătorului de instrucţie în lipsa 

acestuia, dar nu şi să fie succesor al termenului de mandat. 

Mandatul judecătorului de instrucţie este acordat potrivit alin.(2) pe un 

termen de 3 ani şi în mod individual. La apariţia vacanţei funcţiei, chiar de a mai 

rămas termen de mandat, procedura se repetă, dar nu-i transmisă prin succesiune. 

La a doua propoziţie cuvîntul acesta necesită a fi înlocuit cu cuvîntul 

judecătorul, iar prima propoziţie exclusă. 

Nu se acceptă. 

Alin. (4) lit. b) se referă doar la „modul de numire 

stabilit în alin. (2)” și nu la „perioada pentru care este 

numit, stabilită în alin. (2)”. 

Atenționăm asupra faptului că alin.(2) este norma 

generală, iar alin. (7) este norma de excepție. 

 

Judecătoria 

Militară 

11. Art. II.- Articolul 24 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art. 63), cu modificările 

ulterioare, se propune modificarea și completarea acestuia: 

Cu referire la propunerea de a completa acest articol cu alineatul (1) cu 

prevederile ce țin să reglementeze temeiurile de suspendare de drept din funcția de 

judecător din ziua adoptării hotărîrii colegiului de evaluare, colegiului disciplinar, 

și a hotărîrii CSM. Judecătoria militară se alinează la argumentele aduse în avizul 

prezentat de  Curtea Supremă de Justiție, prin care propune modificarea 

momentului din care survine efectul suspendării de drept, nu din ziua ”adoptării” 

dar din ziua cînd hotărîrile respective vor deveni irevocabile. Astfel pînă la o 

decizie irevocabilă soarta funcției de judecător în care este numită persoana 

rămîne a fi în incertitudine, examinarea hotărîrilor respective, precum și a 

Nu se acceptă. 

În contextul susținerii de către Judecătoria Militară 

a argumentelor Curții Supreme de Justiție, reiterăm 

comentariile noastre de la pct. 4 din prezenta sinteză. 

Cu referire la încălcarea art. 6 din CEDO, 

menționăm  că suspendarea de drept a unui judecător, 

care a eșuat evaluarea performanțelor sau în privința 

căruia a fost aprobată o hotărîre a colegiului 

disciplinar, nu are nici o tangență cu prezumția 

nevinovăției sau cu buna-credință a părții la proces. 

Or, repartizarea cauzei spre examinare unui alt 

judecător (care nu este sancționat disciplinar sau care 

nu a eșuat evaluarea performanțelor) nu poate afecta 
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contestărilor poate avea atît ca soluție destituirea persoanei din funcția respectivă 

cît și menținerea acestora în activitate, și nici o persoană sau autoritate nu poate să 

afirme că judecătorul respectiv poate fi considerat inapt de de a exercita funcția de 

judecător, pînă nu există o hotărîre irevocabilă în acest sens. Conform legislației, 

în cazul în care hotărîrile respective se resping de organele ierarhic superioare, 

persoana este repusă în toate drepturile, însă nu s-a menționat nimic despre efectul 

care îl produce această suspendare în fața părților din procesele care erau la 

examinarea judecătorului respectiv, pînă la adoptarea hotărîrilor menționate 

anterior, fiind astfel afectată încrederea în actul de justiție pe care îl înfăptuiește 

judecătorul în cauzele respective. Din acest considerent considerăm că se încalcă 

art.6 din CEDO, care oferă dreptul la un proces echitabil și asigură prezumția 

nevinovăției persoanei sau a bunei-credințe a acestuia pînă la adoptarea unei 

hotărîri irevocabile, precum și garantează dreptul de a contesta hotărîrile 

respective. Totodată, prevederea respectivă încalcă principiului inamovibilității 

consacrat în articolul 116 din Constituție, afectînd independența judecătorilor 

despre care există doar o presupunere că sunt în incapacitate de a exercita funcția 

în care au fost numiți sau sunt bănuiți de abateri disciplinare, pînă la adoptarea 

unor hotărîri irevocabile. Din acest considerent, propunem înlocuirea momentului 

din care survine suspendarea de drept nu din ziua adoptării hotărîrii organelor 

respective, dar din ziua devenirii irevocabile a acestor hotărîrii, efectul acestor 

măsuri neavînd un caracter asiguratoriu, dar de constrîngere. 

nici aceste prezumții, nici dreptul persoanei la un 

proces echitabil. 

 

„Suspendarea de drept din funcție” este o măsură 

asiguratorie și presupune întreruperea temporară a 

activității unui judecător în trei cazuri expres 

menționate în proiect. Dacă după contestarea celor trei 

tipuri de hotărîri, propuse la Art. II, acestea vor fi 

anulate, atunci judecătorul va reveni la serviciu, fiind 

complet restabilit în drepturile sale anterioare.   

În aceste circumstanțe nu poate fi vorba despre o 

încălcare a principiului inamovibilității. Or, 

securitatea și interesul public sînt niște valori mult mai 

importante, comparativ cu riscul creat de situația în 

care timp de aproximativ 40 de zile (10 zile pentru 

contestarea hotărîrii, aproximativ 30 de zile pentru 

examinarea acesteia de către CSM și, în cazul în care 

se decide eliberarea din funcție a judecătorului - încă o 

perioadă pentru emiterea și publicarea decretului 

Președintelui RM privind eliberarea din funcție) 

cazurile ar fi examinate de un judecător care a eșuat 

evaluarea performanțelor, în privința căruia colegiul 

disciplinar a propus eliberarea din funcție sau căruia 

CSM i-a refuzat numirea pînă la atingerea plafonului 

de vîrstă. 

12. Art. III.- Modificarea și completarea articolului 23 alineatul (3) din Legea nr. 

154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea și cariera judecătorilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190-192, art. 363), după  

cuvintele „hotărîrea colegiului de evaluare constituie temei„ se completează 

cu cuvintele „ de drept pentru suspendarea din funcție și”: 

Cu referire la aceste modificări, facem trimitere la argumentarea efectuată 

cu privire la modificările din Art.II punct. 2 și pentru a armoniza legislația în acest 

sens, aceste modificări propuse sunt necesare. 

Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile de la pct. 11 din prezenta 

sinteză. 

Institutul 

național al 

13. Cu referire la Art. I din proiect, Legea privind organizarea judecătorească, 

considerăm că propunerea de completare a Legii nr.514 din 6 iulie 1995  cu 
Se acceptă. 

Alin. (6) a fost redactat. 
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Justiției articolul 15
1
  este necesară în scopul concretizării statutului şi procedurii de 

numire în funcţie a judecătorului de instrucţie. 

      În același timp, înaintăm unele propuneri/concretizări. 

      În Articolul 15
1
 alin.(6), se cere de expus cu explicitate cum vor fi asigurate de 

către INJ cursurile de formare a judecătorului de instrucţie care „urmează cursurile 

de formare în modul stabilit de legislație... pînă la începerea exercitării atribuțiilor 

de judecător de instrucție”. 

      Or, Legea nr.152 din 08.06.2006 cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei 

prevede că Institutul organizează formarea continuă a judecătorilor şi procurorilor 

în funcţie conform unui program care se prezintă anual Consiliului pentru 

aprobare nu mai tîrziu de luna iulie a anului precedent anului de studii,  judecătorii 

şi procurorii fiind în drept să selecteze temele din program şi să comunice 

Consiliului Institutului pînă la finele lunii octombrie. 

      Ţinînd cont de faptul că, potrivit alin.(3) art. 15
1 
din proiect, Consiliul Superior 

al Magistraturii, la propunerea președintelui instanței de judecată: 

a) cu cel puțin 3 luni pînă la expirarea mandatului judecătorului care va 

exercita atribuțiile judecătorului de instrucție în exercițiu, numește, în modul 

stabilit la alin. (1), judecătorul care va exercita atribuțiile judecătorului de 

instrucție, precum și unul sau mai mulți judecători care vor exercita atribuțiile 

judecătorului de instrucție în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către 

acesta; 

 b) în cazul apariției vacanței funcției, în termen de cel mult 30 de zile de la 

survenirea acesteia, numește, în modul stabilit la alin. (1), alt judecător care va 

exercita atribuțiile judecătorului de instrucție, apare întrebarea : în care termen 

Institutul Naţional al Justiţiei "asigură cursurile de formare a acestui judecător”, 

care poate fi  doar unul ori cîţiva într-o perioadă determinată, precum şi "în modul 

stabilit de legislație”, în cazul în care în perioada respectivă astfel de instruire, 

conform planului aprobat în ordinea stabilită, nu este prevăzută pentru judecătorii 

de instrucţie nou numiţi în funcţie ? 

Propunem: în alin.(5) de substituit sintagma “în modul   stabilit de legislație”, cu 

sintagma “în baza unui program special, coordonat cu Consiliul Superior al 

Magistraturii,  în modul stabilit de legislație”. 

14. Cu referire la propunerea de completare a art.16 din Legea privind 

organizarea judecătorească cu alin. (5
1
), precum şi privind propunerea la Art. II 

din proiect, de  completare a articolului 24 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 

Nu se acceptă. 

A nu se confunda „sancțiunile” aplicate 

judecătorilor pentru încălcarea normelor de etică și  
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1995 cu privire la statutul judecătorului cu alineatul (1
1
), acestea nu pot fi 

acceptate din următoarele considerente. 

Reieşind din prevederile art.123 din Constituţie, Consiliul Superior al 

Magistraturii este unicul organ constituţional care asigură independenţa justiţiei şi 

care, prin hotărîri primare, decide asupra numirii, transferării, detaşării, 

promovării în/din funcţie şi aplicării de măsuri disciplinare faţă de judecători, fie 

prin adoptare de hotărîri în urma contestării hotărîrilor adoptate de colegiul pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor, de Colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor şi de Colegiul disciplinar, fie prin validarea hotărîrilor Colegiul 

disciplinar.  

Curtea Constituţională, în hotărîrea sa nr. 11 din 27 aprilie 2010, la pct. 5, a 

menţionat că, din prevederile constituţionale şi legale enunţate, Curtea deduce 

rolul primar al Consiliului Superior al Magistraturii în procedurile privind 

numirea, promovarea, transferarea, demisia sau eliberarea din funcţia de judecător, 

preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei de judecată. Orice abatere de la această 

regulă contravine art.123 alin.(1) din Constituţie. 

Potrivit art.116 din Constituţie,  judecătorii instanţelor judecătoreşti se 

numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, după caz de către 

Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. 

În acelaşi mod sînt numiţi preşedinţii şi vicepreşedinţii. 

Judecătorii sînt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani, 

după expirarea termenului de 5 ani aceştia sînt numiţi în funcţie pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă, care, potrivit Legii cu privire la statutul judecătorului, este de 

65 ani.  

Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.  

         Referitor la hotărîrea privind eşuarea evaluării performanţelor, potrivit art.23 

alin.(2) lit.a) şi b),  din Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor şi 

cariera judecătorilor nr.154 din 5 iulie 2012, hotărîrea privind eşuarea evaluării 

performanţelor judecătorului sau, după caz, a preşedintelui/vicepreşedintelui de 

instanţă judecătorească se adoptă de către colegiul de evaluare în cazul în care:  

a) se stabileşte necorespunderea evidentă a judecătorului cu funcţia pe care 

o deţine;  

b) preşedintele/vicepreşedintele de instanţă judecătorească îşi îndeplineşte 

în mod 

 necorespunzător funcţiile de conducere.  

disciplină cu „suspendarea de drept din funcție”. De 

asemenea, a nu se confunda „inițierea de către CSM a 

procedurii de eliberare din funcție” cu „suspendarea 

de drept din funcție”. Ultima este o măsură 

asiguratorie și presupune întreruperea temporară a 

activității unui judecător în trei cazuri expres 

menționate în proiect. Dacă după contestarea celor trei 

tipuri de hotărîri, propuse la Art. II, acestea vor fi 

anulate, atunci judecătorul va reveni la serviciu, fiind 

complet restabilit în drepturile sale anterioare.   

În aceste circumstanțe nu poate fi vorba despre o 

încălcare a principiului inamovibilității. Or, 

securitatea și interesul public sînt niște valori mult mai 

importante, comparativ cu riscul creat de situația în 

care timp de aproximativ 40 de zile (10 zile pentru 

contestarea hotărîrii și aproximativ 30 de zile pentru 

examinarea acestea de către CSM) cazurile ar fi 

examinate de un judecător care a eșuat evaluarea 

performanțelor, în privința căruia colegiul disciplinar 

a propus eliberarea din funcție sau căruia CSM i-a 

refuzat numirea pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

În România, spre exemplu, la propunerea 

inspectorului judiciar sau din oficiu, secţia 

corespunzătoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii poate dispune suspendarea activității 

judecătorului pe durata procedurii disciplinare pînă la 

soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare, dacă 

exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta 

desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor 

disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de 

natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei 

(art. 52, alin. (1) din Legea României nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii).  
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În cazul stabilirii circumstanţelor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b), hotărîrea 

Colegiului de evaluare constituie temei pentru iniţierea de către Consiliul Superior 

al Magistraturii a procedurii de eliberare a persoanei din funcţia de judecător sau 

din cea de preşedinte/vicepreşedinte de instanţă judecătorească.  

Astfel, doar Consiliul Superior al Magistraturii este în drept să iniţieze 

procedura de eliberare a persoanei din funcţia de judecător sau din cea de 

preşedinte/vicepreşedinte de instanţă judecătorească în cazul eşuării evaluării 

performanţelor acestora, prin adoptarea unei hotărîri în acest sens, care, cu 

propunerea respectivă de eliberare, este înaintată organului competent după 

devenirea irevocabilă a acesteia.  

Cu referire la propunerea de eliberare din funcţie, conform prevederilor 

art.38 din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 

178  din  25.07.2014, hotărîrea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea 

sancţiunii de eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei sau 

de eliberare din funcţia de judecător se transmite Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru înaintarea propunerii Preşedintelui Republicii Moldova sau 

Parlamentului, după caz, după expirarea termenului de contestare. Dacă hotărîrea 

colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancţiunii de eliberare din funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei sau de eliberare din funcţia de judecător 

a fost contestată, această hotărîre devine irevocabilă doar după examinarea 

conform procedurii stabilite la art.39-40. 

Prin urmare, Colegiul disciplinar nu are plenitudinea propunerii de eliberare 

din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei sau de eliberare din funcţia 

de judecător. Este în drept să adopte o astfel de hotărîre doar Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Suspendarea din funcţia de judecător, preşedinte sau vicepreşedinte are 

drept efect întreruperea prestării muncii de către aceştia şi, respectiv, a plăţii 

drepturilor salarialе, aceasta fiind în dependenţă directă de soluţia adoptată de 

către Consiliul Superior al Magistraturii. Or, necesitatea suspendării din funcţie 

poate apărea doar în cazul adoptării de către Consiliul Superior al Magistraturii a 

hotărîrii de înaintare a propunerii de eliberare din funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte al instanţei sau de eliberare din funcţia de judecător, concluzie care 

trebuie motivată/argumentată prin hotărîre respectivă.  

Astfel, suspendarea din funcţia de judecător nu este altceva decît 

întreruperea mandatului acestuia, fiind o intervenţie în inamovibilitatea 
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judecătorului, principiu consacrat în articolul 116 din Constituţie, care asigură 

independenţa judecătorului, în particular, şi a sistemului, în general. 

          Inamovibilitatea  este o puternică garanţie a independenţei judecătorului, 

fiind o măsură de protecţie a acestuia. Printre condiţiile minime pentru 

independenţa justiţiei se menţionează siguranţa funcţiei, care include modul în 

care sînt numiţi judecătorii, durata mandatului, modul şi temeiurile de eliberare 

etc.  

         Potrivit Principiilor ONU privind independenţa judecătorilor, judecătorii ar 

trebui să facă obiectul suspendării din funcţie sau destituirii numai din motive de 

incapacitate sau pentru comportamente care îi fac nedemni în a-şi exercita 

atribuţiile. Toate procedurile disciplinare, de suspendare sau de destituire ar trebui 

soluţionate în conformitate cu normele de conduită judiciară. 

         Deciziile în cadrul procedurilor disciplinare, de suspendare sau de destituire 

trebuie să poată fi supuse revizuirii de către un organ independent. Acest principiu 

poate să nu se aplice deciziilor pronunţate de către instanţa supremă şi celor 

pronunţate de către Legislativ în cadrul procedurii de revocare sau al altor 

proceduri similare. 

         Carta europeana privind statutul judecătorilor prevede că decizia de numire 

ca judecător şi decizia de repartizare într-o instanţă sînt luate de către instanţa 

independentă de puterea executivă şi puterea legislativă sau la propunerea ori 

recomandarea acesteia, sau cu acordul ori avizul său. În privinţa oricărei decizii ce 

poate afecta selecţia, alegerea, numirea, desfăşurarea carierei sau încetarea 

mandatului unui judecător, statutul prevede intervenţia unei asemenea instanţe 

independente.  

         O asemenea instanţă independentă, potrivit Constituţiei RM este Consiliul 

Superior al Magistraturii, care are plenitudinea expunerii asupra suspendării din 

funcţie a judecătorului, hotărîrea căruia poate fi executată doar după examinarea 

contestaţiei de către instanţa judecătorească competentă.  

          Reieşind din cele expuse supra, considerăm că propunerea de completare a 

art.16 din Legea privind organizarea judecătorească cu alin. (5
1
), precum şi 

propunerea privind completarea articolului 24 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului cu alineatul (1
1
) din proiectul de lege 

propus contravin principiilor constituţionale şi standardelor internaţionale în 

domeniu, fapt pentru care propunem de a fi excluse.  

Din aceleaşi considerente nu sunt susţinute şi propunerile de modificare ale 
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alin.(2), alin.(4) şi alin.(6) ale aceluiaşi articol, precum şi la art.23 alin.(1) din 

Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera 

judecătorilor. 

A.O. „Centrul 

de Resurse 

Juridice din 

Moldova” 

16. Prin prezenta, Centrul de Resurse Juridice din Moldova solicită adăugarea 

interdicţiei pentru judecătorii de instrucţie care erau în funcţie la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 153/2012 de a exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie pe 

o perioadă de 3 ani începînd cu 1 ianuarie 2016 pînă la 31 decembrie 2018. 

Potrivit raportului „Reforma instituţiei judecătorului de instrucţie în 

Republica Moldova", publicat de CRJM în ianuarie 2015, din cei 30 foşti 

judecători de instrucţie care au fost reconfirmaţi în funcţia de judecător de drept 

comun 23 (77%) continuă să activeze în calitate de judecător de instrucţie de bază 

sau în calitate de supleant. Aceasta demonstrează că, în practică, scopul reformei 

din 2012 de integrare a judecătorilor de instrucţie în corpul general de judecători 

nu a fost atins. în mare parte, aceeaşi judecători exercită atribuţiile judecătorului 

de instrucţie. Aceşti judecători sunt lipsiţi de creştere profesională şi avansare în 

carieră. Interdicţia pentru aceşti judecători de a mai continua exercitarea 

atribuţiilor de judecător de instrucţie pe un termen de 3 ani va duce la o integrare 

reală şi eficientă a acestora în corpul general de judecători. 

În acest sens, solicităm respectuos introducerea unui nou alin. (2) la art. IV, 

cu următorul conţinut: „(2) Începînd cu 1 ianuarie 2016, judecătorii de instrucţie 

în funcţie la data intrării în vigoare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, care au fost ulterior reconfirmaţi 

în calitate de judecători, nu pot exercita atribuţiile judecătorului de instrucţie pînă 

la 31 decembrie 2018." 

Alin. (2), (3) şi (4) pot fi redenumite în (3), (4) şi (5). 

Se acceptă conceptual. 

La finele anului 2014, în temeiul art. VIII alin. (3) 

din Legea nr. 153/2012 au fost reconfirmați în funcții 

judecătorii de instrucție din țară. Drept urmare, 

propunerea prezentată va duce la repetarea peste un an 

a procedurii de numire a  judecătorilor de instrucție 

din țară și la generarea cheltuielilor nejustificate de 

timp, resurse financiare și umane. 

Drept urmare, pentru evitarea perpetuării acelorași 

persoane în funcția de judecător de instrucție, în 

proiect a fost concretizat momentul expirării 

mandatelor actualilor judecători de instrucție. De 

asemenea, dat fiind faptul că, proiectul prevede 

interdicția de a exercita două mandate consecutiv, 

după expirarea mandatului actualilor judecători de 

instrucție, în judecătorii vor fi numite alte persoane 

pentru exercitarea acestor atribuții. 

A.O. „Centrul 

de analiză și 

prevenire a 

corupției” 

17. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o 

argumentare suficientă a promovării proiectului. Nota informativă reflectă în 

detaliu: condiţiile care au stat la baza adoptării proiectului, impedimentele în 

implementarea reformei instituţiei judecătorului de instrucţie, omisiunile admise 

în procesul de promovare şi adoptare a Legii nr. 153/2012; soluţiile promovate de 

proiect şi situaţiile tranzitorii după intrarea în vigoare a legii.  

Totuşi, opinăm că nota informativă la secţiunea fundamentarea economico-

financiară trebuia să fie mult mai explicită, or, anumite prevederi pot să genereze 

anumite cheltuieli, în special atunci cînd va fi necesar de a suspenda judecătorul 

din funcţie. Proiectul legii face o referinţă extrem de abstractă la faptul că "în 

Nu se acceptă. 

Prevederea din proiect, conform căreia „în cazul 

suspendării din funcţie, salariul judecătorului se 

plăteşte în condiţiile legii” nu modifică situația 

actuală, cu excepția faptului că anulează dreptul 

familiei judecătorului de a primi salariul acestuia în 

cazul prevăzut de Legea 544/1995art. 24 alin. (1) lit. 

b) – „este recunoscut absent fără veste prin hotărîre 

judecătorească definitivă”. Prin urmare, această 

modificare nu implică costuri adiționale, ci 
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cazul suspendării din funcţie, salariul judecătorului se plăteşte în condiţiile legii". 

În asemenea condiţii nu este clar: se va achita în continuare salariul sau plata 

acestuia va fi suspendată? Potrivit regulilor generale instituite de Codul muncii 

(art. 75) suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea 

prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, 

alte plăţi) de către angajator. Astfel, dacă vor fi aplicate regulile generale din 

Codul muncii, în cazul în care judecătorul va fi suspendat, acesta nu va putea 

beneficia de drepturile salariale, iar dacă acesta va reveni în funcţie, implicit se 

vor aplica regulile de plată a cheltuielilor/drepturilor în legătură cu suspendarea 

din funcţie. Din acest considerent, opinăm că atît proiectul cît şi nota informativă 

trebuie să fie mai explicite la acest capitol. Cu titlu de exemplu am putea invoca 

experienţa României, care prevede expres (art. 62 din Legea nr.303 din 2004 cu 

privire la statutul judecătorilor şi procurorilor) că, în cazul în care judecătorul este 

suspendat din funcţie, acestuia nu i se plătesc drepturile salariale şi perioada 

respectivă nu constituie vechime în magistratură.  

dimpotrivă, scoate de pe sarcina statului anumite 

obligații pecuniare nejustificate. 

De asemenea, nu se acceptă propunerea de a lipsi 

judecătorii suspendați din funcție de drepturile 

salariale, deoarece temeiurile de suspendare ar putea fi 

anulate, atrăgînd după sine repunerea în drepturi, 

inclusiv a celor salariale, fapt prevăzut de Legea 

544/1995 art. 24 alin. (4) și art. II al proiectului de 

lege propus spre adoptare.  

18. 1. Art. I, p. 2 

Obiecţii 
Prevederea de la alin. (2) nu este compatibilă cu alin. (1) al aceluiaşi articol 

care prevede expres că numirea judecătorului trebuie să se facă "cu 

consimţămîntul acestuia", Formula propusă pentru alin. (2) presupune că orice 

judecător ar putea fi eventual impus să exercite atribuţiile judecătorului de 

instrucţie, ceea ce creează o disonanță cu scopul proclamat al proiectului 

(ordonarea procedurii de numire a judecătorilor care vor exercita funcţiile 

judecătorului de instrucţie), dar şi standardele internaţionale din domeniu care 

stabilesc că orice "mişcări", evoluţia în cariera judecătorilor trebuie să se facă cu 

acordul acestuia. 

Factorii de vulnerabilitate 

Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale; 

Prevederi necorespunzătoare jurisprudenţei Curţii Constituţionale; 

Prevederi care limitează drepturile/libertăţile; 

Recomandări 

Pentru a exclude vulnerabilităţile enunţate, recomandăm completarea alin. 

(2) cu sintagma "cu consimţămîntul acestuia". 

Nu se acceptă 

Art. I p. 2 al Proiectului de lege prevede: 

„(2) Judecătorul de instrucție este numit cu acordul 

acestuia, pentru un mandat de 3 ani, fără posibilitatea 

exercitării a două mandate consecutive, de către 

Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea 

președintelui instanței de judecată, din rîndul 

judecătorilor care au activat în funcția de judecător cel 

puțin 3 ani.” 

Nu este clar ce se are în vedere în obiecție.  

În cazul în care s-au avut în vedere alineatele (2) și 

(3), reiterăm argumentele de la pct. 3 din prezenta 

sinteză. 

19. 2. Art. I, p. 2 

Obiecţii 

Se acceptă 

Alin. (3) al Proiectului de lege nu are lit. b). 
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Lit. b) de la alin. (3) examinată în raport cu alin. (5) al aceluiaşi articol 

creează impresia că urmează cursuri de formare la INJ doar judecătorii care 

substituie judecătorul de instrucţie în cazul apariţiei vacanţei. Alin. (5) urmează a 

fi dezvoltat în mod corespunzător, astfel încît să acopere toate situaţiile posibile, 

inclusiv cele prevăzute la lit. b) şi să nu fie admise dublări şi interpretări diferite. 

Factorii de vulnerabilitate 

Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive. 

Recomandări 

Revizuirea normei conform obiecţiei formulate prin detalierea alin. (5) de la 

art. 15/1. 

În cazul în care s-a avut în vedere alin. (4) lit. b) și 

alin. (6) – remarcăm că acestea au fost deja redactate 

la propunerea Institutului Național al Justiției. 

 

20. 3. Art. I, p. 3 

Obiecţii 
Considerăm că norma nou propusă contravine Constituţiei care garantează 

dreptul la muncă a persoanei. Atîta timp, cît nu există o decizie irevocabilă 

privitor la cariera judecătorului, inclusiv celui care ocupa poziţia de 

preşedinte/vicepreşedinte de instanţă, suspendarea din funcţie pare a fi excesivă. 

Aşa cum am menţionat în secţiunile precedente ale acestui raport de expertiză, 

suspendarea, de regulă, este privită mai mult ca o sancţiune disciplinară şi mai 

puţin ca o măsură asiguratorie. Această măsură trebuie, totuşi să se dispună, nu de 

drept (doar în temeiul legii), dar de către un organ independent care va examina 

toate circumstanţele cauzei. La fel, trebuie luată în calcul şi experienţa altor state 

(România) care prevăd aplicarea suspendării doar în două cazuri şi doar atunci 

cînd consideră că aflarea persoanei în funcţie ar periclita anumite proceduri fie 

dăunează grav prestigiului justiţiei. 

Factorii de vulnerabilitate 

Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale; 

Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale; 

Prevederi care limitează drepturile/libertăţile; 

Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile; 

Recomandări 

Sugerăm revizuirea integrală a intenţiei de modificare a normelor 

respective, inclusiv prin examinarea prevederii în lege a unor situaţii concrete (aşa 

cum e şi în România), dar şi prin asigurarea disocierii acestei noi "măsuri 

asiguratorii" de sancţiunea disciplinară agreată la nivel internaţional de 

"suspendare din funcţie".  

Nu se acceptă 

Modificarea propusă nu exclude dreptul 

judecătorului de a contesta hotărîrea Colegiului de 

evaluare a performanțelor judecătorului prevăzută de 

art. 24 al Legii nr. 154/2012. 

Este în interesul justiției și a justițiabilului ca un 

judecător, care a eșuat evaluarea performanțelor, prin 

urmare care a fost recunoscut inapt să exercite funcția 

de judecător, să nu mai judece cauze atît timp cît 

hotărîrea Colegiului de evaluare este în vigoare. 

Același argument se referă și la 

președintele/vicepreședintele instanței de judecată. În 

acest fel vor fi evitate situațiile în care la conducerea 

unei instanțe judecătorești continuă să se afle un 

președinte/vicepreședinte care a eșuat evaluarea 

performanțelor, adică s-a stabilit incapabilitatea 

acestuia de a conduce instanța de judecată.   

În cazul în care hotărîrea Colegiului de evaluare va 

fi anulată de CSM, se va proceda în corespundere cu 

prevederile Art. II din proiectul de lege. 
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În cazul în care se va insista pe promovarea acestei modificări, există riscul ca 

normele în cauză să fie declarate neconstituţionale. 

21. 4. Art. II p.1 

Obiecţii 
A se vedea obiecţiile de la p, 3 al acestui tabel. Adiţional revenim la 

problema achitării plăţilor salariale, deoarece norma din lege a fost formulată prea 

vag. Detalii a se vedea la p. 4 al Raportului de expertiză "Nota informativă", 

Factorii de vulnerabilitate 

Prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale; 

Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; 

Prevederi necorespunzătoare standardelor internaţionale; 

Prevederi care limitează drepturile/libertăţile; 

Prevederi care încalcă drepturile/libertăţile; 

Recomandări 

A revizui norma conform obiecţiei. 

Nu se acceptă. 

A se vedea argumentele de la pct. 17 și 20 din 

prezenta sinteză. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                             Vladimir GROSU 
 


