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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 

 

Denumirea 

Autorului 

avizului 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului 

Justiției 

Ministerul 

Finanțelor  

1.  Completarea propusă la art.123 al Constituţiei Republicii Moldova vine în discordanţă cu 

normele constituţionale de la art.131 alin.(2), potrivit căruia Guvernul este responsabil de 

elaborarea, aprobarea şi prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat, care înglobează 

bugetele tuturor autorităţilor publice finanţate de la acest buget. Procedura propriu-zisă de formare a 

bugetului de stat este reglementată de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181 din 25 iulie 2014, prin care sunt reglementate principiile şi regulile bugetar-fiscale, 

calendarul bugetar şi procedurile de elaborare, aprobare, executare şi raportare a bugetelor tuturor 

autorităţilor publice, finanţate de la buget. 

Suplimentar, art.131 alin.(4) din Constituţie prevede că „orice propunere legislativă sau 

amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi 

majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de 

Guvern". 

Totodată, luînd în consideraţie că legea bugetară anuală reprezintă mediul unic în care sunt 

planificate şi repartizate resursele bugetare disponibile ale statului, se consideră neargumentată 

dispersarea procedurii de adoptare a bugetelor autorităţilor independente în cîteva acte normative – 

hotărîrea Parlamentului și ulterior legea bugetară anuală, deoarece adoptarea finală a bugetelor 

acestora reprezintă oricum competenţa exclusivă a Parlamentului. Această concluzie se conţine şi în 

Concepţia privind finanţarea sistemului judecătoresc, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.39 

din 18 martie 2010, prin care de asemenea au fost identificate probleme privind suprapunerea 

competenţelor diferitor autorităţi în elaborarea şi aprobarea bugetelor instanţelor judecătoreşti, 

precum şi existenţa ambiguităţilor privind procedura de aprobare a acestora. 

Reieşind din cele expuse, completarea propusă la art.123 al Constituţiei Republicii Moldova 

nu poate fi susţinută, competenţele şi atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv în 

domeniul bugetelor instanţelor judecătoreşti, urmînd a fi stabilite prin legea care reglementează 

activitatea CSM. 

În acest sens, Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat Guvernului un proiect de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (avizat pozitiv de către Consiliul Superior al 

Nu se acceptă. 

Conform art. 121 alin. (1) 

din Constituția Republicii 

Moldova, „Resursele 

financiare ale instanţelor 

judecătoreşti sînt aprobate 

de Parlament şi sînt incluse 

în bugetul de stat.”. 

Proiectul nu vine în 

contradicție cu normele 

existente referitoare la 

formarea bugetului, ci doar 

introduce o garanție 

suplimentară, fapt care nu 

exclude obligația de a 

consulta Guvernul 

(Ministerul Finanțelor). 

Completarea va constitui 

o garanție pentru 

independența sistemului 

judecătoresc. Drept urmare, 

instituțiile implicate în 

procesul elaborării bugetului, 

inclusiv Ministerul 

Finanțelor și Comisiile 

Parlamentare, în momentul 

în care urmează a fi analizate 
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Magistraturii), prin care sunt înaintate un set de modificări, inclusiv privind alinierea normelor 

legale specifice bugetelor autorităţilor publice independente (ex. instanţele judecătoreşti, Curtea 

Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi altele) la procedurile generale de 

elaborare, consultare şi adoptare a bugetului. 

mijloacele financiare 

destinate instanţelor 

judecătoreşti, urmează să 

solicite opinia CSM 

referitoare la eventualele 

modificări care ar putea fi 

operate în buget. 

2.  Ministerul Finanţelor propune completarea proiectului legii cu prevederi ce ţin de 

modificarea art.121 alin. (1), prin expunerea acestuia în următoarea redacţie: 

"(1) Cheltuielile pentru instanţele judecătoreşti se aprobă prin legea anuală a bugetului de 

stat, cu respectarea strictă a principiului independenţei judiciare". 

Nu se acceptă. 

Modul de formare și 

aprobare a bugetului de stat 

este reglementat deja în art. 

131 din Constituția R.M. și 

nu necesită a fi dublat în 

acest articol. 

Ministerul 

Economiei 

3.  Totodată,  subliniem că proiectul Legii  în cauză necesită a fi  ajustat la rigorile 

art . 19 și art . 20 al Legii  nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.  

Astfel , evocăm ca fi ind lipsită de o argumentare suficientă şi, din această cauză, 

urmează a fi reconsiderată propunerea legată de abrogarea alin.(4) din art .116 al  

Constituţiei. Considerăm că întru asigurarea calităţii înalte a justiţiei în instanţa 

superioară a sistemului judiciar naţional,  candidaţii  în funcţii le vizate urmează să 

corespundă nu doar cerinţelor de calificare, dar şi cerinţelor de stagiu/experienţă. 

Or la numirea preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor Curţii  Supreme  de Justi ţie, în mod 

prioritar, este important de a se ţine cont de vechimea în funcţie acumulată de 

candidaţii interesaţi în domeniul judiciar.  

Nu se acceptă. 

În primul rînd, temei 

pentru promovarea acestei 

modificări constituie acț. 

1.1.6  p. (6) din Planul de 

acțiuni pentru implementarea 

SRSJ. Astfel, unul din 

obiectivele trasate de 

Parlament constă în 

reexaminarea condițiilor de 

numire a judecătorilor la 

CSJ. 

În al doilea rînd, odată cu 

abrogarea alin. (4) a fost 

redatat și alin. (2). Astfel, a 

fost uniformizat modul de 

numire a judecătorilor și 

președinților instanțelor 

judecătorești de toate 
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nivelele.  

Suplimentar, precizăm că 

criteriile de selectare a 

judecătorilor CSJ urmează a 

fi detaliate în Legea cu 

privire la CSJ. 

4.  Ori, drept soluţie alterna tivă,  în redacţia nou propusă la alin.(5) din art.116 al  

Constituţiei, după sintagma „bazate pe merit' urmează de incorporat sintagma „vechime 

în funcţie'". 

De asemenea, nota informativă alăturată la proiect,  nu vine cu argumente 

elocvente pe marginea propunerii de a lipsi membrii Consiliului Superior al 

Magistraturi i de dreptul de a deţine două mandate consecutiv. Reieşind din aceasta, autorii 

proiectului urmează sa vină cu argumente suplimentare la acest capitol,  ori să 

reexamineze redacţia normei nou propuse (art. l22 alin.(2) al Constituţiei).   

În acelaşi context, necesită a fi argumentată şi propunerea de excludere a 

Președintelui Curții Supreme de Justiție din Componența Consiliului  Superior al 

Magistraturi i.  

 

Nu se acceptă. 

Actualmente, interdicția 

de a deține 2 mandate 

consecutiv în cadrul CSM 

este reglementată în art. 3 

alin. (3) din Legea cu privire 

la organizarea sistemului 

judecătoresc.  

Necesitatea excluderii 

Președintelui Curții  

Supreme de Justiție din 

Componența CSM a  fost  

argumentată și explicată 

în Nota informativă, la 

rubrica „Argumentarea 

necesităţii de reglementare 

și evidenţierea elementelor 

noi”. 

5.  Redacţia proiectului  Legii în cauză conţine şi unele prevederi netransparente 

şi imprevizibile,  care urmează a fi excluse,  revăzute sau concretizate,  cum ar fi:  la 

art . 122 alin.(3) sintagma ,, o parte importantă sau majoritatea". 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

6.  In cele din urmă remarcăm, că conform art.22 alin.(3) al Legii nr.780 din 

27.12.2001 privind actele legislative, proiectul Legii în cauză urmează a fi supus, 

în mod obligatoriu, unei expertize anticorupţie din partea Centrului Naţional 

Anticorupţie, pentru a se verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie 

naţionale şi internaţionale, precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări 

care favorizează sau pot favoriza corupţia.  

Se acceptă. 

Ministerul Justiției 

promovează proiectele de 

acte normativă în strictă 

corespundere cu etapele 

procesului de elaborare, 
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stabilite de legislație. 

Academia de 

Studii 

Economice a 

Moldovei 

7.  În acest context, modificarea art. 116 alin. (2) ridică o serie de întrebări deoarece nu este clar 

care este soarta candidatului şi consecinţele juridice ale acestuia în cazul respingerii candidaturii 

peroanei care a candidat la acesta funcţie. Pe de altă parte, motivele respingerii candidaturii de 

Preşedintele Republicii Moldova trebuie să fie întemeiate pe argumente legale. Adeseori unele 

păreri subiective al şefului statului, care nu sunt întemeiate pe o argumentare probantă pot aduce la 

prejudicii de imagine ale candidaţilor la funcţia de judecător. De remarcat că în alin. (5) expres 

aceste condiţii nu sunt invocate, menţionînd principiile transparenţei şi obiectivității. 

Se acceptă parțial. 

Anume pentru a reduce la 

minimum posibilele situații 

în care Președintele RM 

refuză din motive subiective 

candidatura propusă de 

CSM, prezentul proiect 

limitează numărul de 

respingeri ale acestuia. 

„Soarta candidatului 

respins” urmează a fi decisă 

de CSM – fie înaintează 

repetat candidatul respectiv, 

Președintele RM fiind deja 

obligat să-l numească în 

funcție, fie refuză înaintarea 

repetată a candidatului dacă 

respingerea acestuia a avut 

un temei obiectiv. Detaliile 

referitoare la aceste aspecte 

derivă din Legea cu privire la 

CSM și Legea cu privire la 

statutul judecătorului. Astfel, 

acestea nu necesită a fi 

dublate la nivel de 

Constituție. 

8.  De remarcat, că art. 121 indice 1, din punct de vedere al tehnicii legislative nu are un plasament 

plauzibil. Considerăm oportun ca acest alineat să fie plasat în conţinutul articolelor care deja, 

actualmente în vigoare, statuează organizarea Consiliul Superior al Magistraturii ce sunt 

reglementate în Constituţie. 

Nu se acceptă. 

Stabilirea normei 

respective într-un articol 

separat este o modalitate 

indirectă de accentuare a 

statutului CSM.   
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9.  Art. 122 alin. 1 nu stabileşte componenta exactă a numărului de membri ale Consiliului. 

Considerăm oportun, pentru a avea o obiectivitate mai reală stabilirea componenţei Consiliului 

format din 49% de membri, 49% de membri din rîndul judecătorilor aleşi, inclusiv 1% fiind acordat 

de drept Ministrului Justiţiei şi 1% Procurorului General al Republicii Moldova. Acest algoritm ar 

minimiza spiritul corporativ al corpului judecătoresc, care tot timpul va încerca să-şi apere propriul 

sistem - sistemica proiectului stabileşte următorul silogism: „lupul care păzeşte oile". 

Nu se acceptă. 

Constituția conține norme 

și principii generale și 

fundamentale pentru viața 

economică, politică, socială 

în general, precum și pentru 

sistemul de drept în 

particular .  

Astfel, art. 122 din 

Constituție stabilește în linii 

generale componența CSM-

ului, iar numărul exact de 

membri și procedura de 

alegere/desemnare a acestora 

sînt stabilite în Legea cu 

privire la CSM.  

Drept urmare, numărului 

membrilor din rîndul 

judecătorilor în raport cu alți 

membri va fi reexaminat la 

etapa modificării cadrului 

normativ conex acestei legi. 

10.  Ţinem să vă informăm, că alin 1, indice 1 al art. 123 intră în contradicţie cu normele 

constituţionale, în ceea ce priveşte consultarea obligatorie cu Guvernul, la partea de venituri şi 

cheltuieli bugetare - a se vedea art. 131 alin (4) din Constituţie şi Hotărîrea Curţii Constituţionale 

privind interpretarea prevederilor art. 131 alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova. 

Considerăm, o asemenea soluţie plauzibilă, în contextul unei astfel de optimizare a acţiunilor 

formale, luînd în considerare cele menţionate mai sus vor aduce beneficii proiectului. 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la 

pct. 1 din prezenta sinteză, 

precum și faptul că proiectul 

de lege nu exclude obligația 

de a consulta Guvernul în 

procesul de elaborare a 

bugetului instanțelor 

judecătorești. 

Consiliul 

Superior al 

11.  Consiliul Superior al Magistraturii consideră, că excluderea alin. (4) din art. 116 totalmente nu 

poate fi acceptată. Reieșind din rolul Curții Supreme de Justiție în sistemul judecătoresc, importanța, 
Se acceptă parțial. 

Odată cu abrogarea alin. 
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Magistraturii competența și responsabilitatea care o are în fața societății, în special este instanța ce garantează 

responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat, considerăm că cerințele față 

de persoanele ce vor fi încadrate la Curtea Supremă, comparativ cu celelalte. Mai mult ca atît, 

Republica Moldova a acceptat și a realizat conceptul justiției profesionale. 

De aceia propunem de a păstra actuala redacție a alineatului (4), înlocuind cuvîntul „Parlament” 

cu „Președintele Republicii Moldova”, inclusiv și propoziția a doua privind necesitatea candidatului 

la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție de a avea o vechime de judecător de cel puțin 

10 ani. 

(4) a fost redatat și alin. (2). 

Astfel, a fost uniformizat 

modul de numire a 

judecătorilor și președinților 

instanțelor judecătorești de 

toate nivelele. Suplimentar, 

menționăm că implicarea 

Parlamentului în procesul de 

numire a judecătorilor ar 

face imposibilă 

implementarea regulii că 

candidatul propus poate fi 

respins doar o singură dată. 

Or, Parlamentul nu poate fi 

obligat să voteze într-un fel 

sau altul. 

12.  Odată cu modificarea conținutului art. 116 alin.(2), în vederea numirii judecătorilor din toate 

instanțele judecătorești de către Președintele Republicii Moldova pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă, alin. (3) al aceluiași articol rămîne intact. În acest sens Consiliul menționează că funcțiile de 

președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești sunt funcții administrative, iar pîrghiile de 

control ale CSM referitor la deținerea acestor funcții sunt limitate. Stabilirea unui termen 

constituțional determinat, va provoca probleme în aplicare (posibilitatea de a deține mandatul de 

mai multe ori, condiții de eliberare înaintea expirării termenului ș.a.) aspecte care pot fi 

reglementate prin lege organică. Funcția de președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești 

derivă de la existența statutului de judecător și în acest sens garanțiile funcției respective trebuie să 

fie reglementate prin lege și nu în Constituție.  

Prin urmare, Consiliul propune excluderea alin. (3) al art. 116 din Constituție. 

Nu se acceptă. 

Proiectul nu are drept 

obiectiv modificarea 

mandatului președinților și 

vicepreședinților instanțelor 

judecătorești. 

13.  Completarea textului constituțional cu art. 1211 ce ar consfinți rolul Consiliului Superior al 

Magistraturii este salutabilă, însă pentru a-i conferi autoritate instituției se sugerează ca norma în 

cauză să fie expusă în redacția următoare: „Consiliul Superior al Magistraturii este un organ 

independent care exercită autoadministrarea judecătorească și este garantul independenței autorității 

judecătorești.”; 

Nu se acceptă. 

Propunerea de a prevedea 

faptul că CSM „exercită 

autoadministrarea 

judecătorească” nu poate fi 

acceptată. Or, puterea 
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judecătorească nu se 

autoadministrează în 

interesul justiției.  

Reglementarea faptului 

că CSM „este garantul 

independenței autorității 

judecătorești” este suficient 

„pentru a-i conferi autoritate 

instituției”. 

14.  Din punct de vedere redacțional, urmează a fi coordonat alin. (1) art. 122, cu ultima propoziție 

din alin. (3) al aceluiași articol. De exemplu, de exclus cuvintele „aleși de Adunarea Generală a 

Judecătorilor” din alin. (1), iar în alin. (3) de introdus după cuvîntul „modul” cuvintele „și 

procedura”. De asemenea, cuvintele „profesori titulari” din alin. (1) de înlocuit cu cuvintele 

„reprezentanții societății civile specialiști în domeniul dreptului”. 

Se acceptă parțial. 

Reglementarea la nivel de 

Constituție a faptului că 

judecătorii-membri ai CSM 

vor fi aleși de către Adunarea 

Generală a Judecătorilor 

constituie o garanție 

suplimentară pentru 

independența acestora și 

conferă un grad sporit de 

stabilitate a procedurii de 

alegere a judecătorilor 

respectivi. 

15.  Conform cuprinsului art. 122 alin. (2) propus de autorii proiectului de lege, mandatul membrilor 

CSM este de 4 ani, fără posibilitatea de a deține două mandate consecutiv. În opinia Consiliului, 

termenul de 4 ani este unul limitativ deoarece, doar prin deținerea mandatului pe o perioadă 

suficient de îndelungată poate fi asigurată o garanție reală a continuității activității de membru al 

CSM. (Exemplu: Legea nr. 178 din 25 iulie 2014, cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor). În aceste condiții, Consiliul solicită înlocuirea la alin (2) al art. 122 din proiectul de 

Lege a cifrei „4” cu cifra „6”. 

Se acceptă. 

Textul a fost modificat. 

16.  Consiliul atrage atenția asupra sintagmei „O parte importantă sau majoritatea” din conținutul 

alin. (3) al art. 122 al proiectului de lege parvenit spre avizare, întrucît aceasta este contradictorie cu 

regulile de tehnică legislativă fiind pasibilă de interpretare dubioasă. Or, textul constituțional trebuie 

să fie formulat clar și inteligibil care să excludă orice echivoc. Astfel, propunem excluderea 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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sintagmei „O parte importantă sau” din conținutul alin. (3) al art. 122 al proiectului de lege. În 

lumina celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii conchide, că proiectul de Lege nr. 257 

pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova urmează a fi avizat pozitiv, 

urmînd să fie luate în considerație propunerile enunțate supra. 

Curtea 

Supremă de 

Justiție 

17.  Curtea Supremă de Justiție nu este de acord cu propunerea ca doar Ministrul Justiției să fie 

membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Excluderea din componența de drept în Consiliul Superior al Magistraturii a Președintelui Curții 

Supreme de Justiție și Procurorului General nu este argumentată și nu poate servi la eficientizarea 

activității organului de autoadministrare judecătorească. 

Componența actuală a membrilor de drept ai Consiliului corespunde principiilor democratice de 

organizare judiciară, fapt confirmat de practicile europene din Italia, Franța, Spania, Polonia și 

România. 

Nu se acceptă. 

Necesitatea efectuării 

acestor modificări rezultă din 

recomandările internaționale. 

Pentru detalii, a se vedea 

nota informativă la proiect. 

Curtea de 

Apel Bălți 

18.  Făcând trimitere la alin. 4 art. 116 din  Proiectul de Lege, care se abrogă, judecătorii au ajuns la 

concluzia că ar fi benefic şi chiar necesar ca în Constituția Republicii Moldova să rămînă 

reglementări referitor la vechimea în funcţia de judecător care este necesară pentru a fi promovat în 

funcția de judecător al Curţii Supreme de Justiţie. 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la 

pct. 3 din prezenta sinteză. 

19.  La alin. 3 art. 122, care stipulează că o parte importantă sau majoritatea membrilor CSM trebuie 

să fie judecători, Curtea de Apel Bălţi ajunge la concluzia ca sintagmei  „o parte importantă” să-i fie 

dată o explicaţie mai clară și explicită, sau urmează să fie exclusă în genere pentru a nu crea 

ambiguități și loc de interpretare. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

20.  Pentru buna funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, suntem de părerea că, pe lîngă 

Preşedintele CSJ şi Procurorul General, nici Ministrul Justiției nu ar trebui să facă parte de drept din 

CSM, deoarece este reprezentant al puterii executive a statului și prezența lui în CSM ar constitui o 

imixtiune în activitatea puterii judecătorești din partea unei alte ramuri a puterii. 

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la 

pct. 17 din prezenta sinteză. 

Curtea de 

Apel 

Chișinău 

21.  I. Respingem integral proiectul Legii privind modificarea art. 116 al. 51 al proiectului 

privind modificarea Constituţiei, iar argumentele le vom expune mai jos. 

> Curtea de Apel Chişinău respinge integral proiectul Legii privind modificarea art. 116 din 

Constituţiei propus spre avizare, şi anume modificările ce ţin de completarea acestei norme şi 

introducerea aliniatului 51 deoarece modificările propuse sunt contrare prevederilor documentelor 

internaţionale enumerate mai sus, şi periclitează serios independenţa sistemului judecătoresc. Astfel, 

că în opinia instituţiei noastre magistraţii trebuie să dispune de imunitatea deplină iar limitarea 

aceste imunităţi reprezintă o ingerinţă inadmisibilă în garanţiile procesuale acordate magistraţilor în 

scopul asigurării independenţei şi imparţialităţii lor la exercitarea actului de justiţie. De altfel Curtea 

Nu se acceptă. 

Necesitatea completării 

art. 116 cu alin. (51) derivă 

din recomandările Comisiei 

de la Veneția (a se vedea 

nota informativă la proiect).  

Precizăm că o practică 

similară există și în alte state. 

Spre exemplu, în Norvegia, 
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Constituţională şi-a expus anterior opinia asupra problemei statutului şi independenţei 

judecătorilor. Astfel, în Hotărârea nr.19 din 29.04.99 privind controlul constituţionalităţii 

prevederilor art.2 alin. (2) şi art. 52 din Legea bugetului pe anul 1999, Curtea Constituţională a 

indicat că „este absolut inadmisibil de a diminua - protecţia juridica a statutului judecătorului, 

consfinţit în Legea cu privire la statutul judecătorului, în procesul adoptării unor legi noi şi 

altor acte juridice normative". Mai mult, reieşind din prevederile punctului 1.1 al Cartei 

Europene cu privire la statutul judecătorului, statele membre ale Consiliului Europei şi-au luat 

angajamentul de a nu reduce sau diminua garanţiile acordate judecătorilor în scopul asigurării 

independenţei sistemului judecătoresc. 

Reiterăm   şi faptul că,   principiul independenţei puterii judecătoreşti este direct dependent în 

realizarea sa de asigurarea separaţiei puterilor în stat. 

La rândul său, principiul separaţiei puterilor în stat nu poate fi realizat autentic în situaţia în 

care puterile în stat nu sunt independente reciproc, iar interferenţele dintre ele nu se reduc doar la 

colaborarea prevăzută de constituţie şi doar în câmpul reglementărilor legale. Or, anume în scopul 

de a asigura separarea puterilor în stat, pentru a înlătura ingerinţele unei puteri în activitatea alteia şi 

de a garanta independenţa justiţiei. Constituţia ar trebui să cuprindă norme care stabilesc 

independenţa, inamovibilitatea şi imparţialitatea justiţiei. Nu poate fin ignorat nici faptul că în 

situaţia actuală ce ţine de etapa de dezvoltare a Republicii Moldova în vederea integrării în 

Uniunea Europeană, judecătorii pot fi supuşi unor presiuni atât de forţa politică din ţară, cât şi 

de lumea criminală, iar judecătorii nu dispun de nici o protecţie în acest sens, nu există 

mecanisme clare prevăzute de legislaţie care ar proteja magistratul, inclusiv viaţa acestuia şi a 

membrilor familiei sale. Este de necontestat faptul, că orice reformă în societate, în special cele 

care vizează lupta împotriva corupţiei, ar trebui să înceapă cu sistemul judiciar, prin intermediul 

căruia urmează a se impune principiul legalităţii peste tot, inclusiv în funcţionarea puterilor 

legislative si executive. In aceste condiţii, se impune a fortiori consolidarea independenţei 

sistemului judiciar, inclusiv prin intermediul imunităţii depline a judecătorilor. 

Mai mult art. 8 din Constituţie consacră principiul Pacta sunt servanda, autorităţile statale, 

fiind obligate să respecte tratatele la care Republica Moldova este parte. Alcătuind un "bloc de 

convenţionalitate" împreună cu Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

fundamentale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului — în cazul dat aceea privind 

art. 5§3 şi art. 6 ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale - subliniază cerinţa independenţei judecătorilor faţă de celelalte puteri ale statului 

(Schiesser c. Elveţiei), evidenţiază faptul că într-o societate democratică instanţele judecătoreşti nu 

unde judecătorii de asemenea 

nu beneficiază de imunitate 

personală, ci doar de 

imunitate funcțională.  

Această normă nouă 

este în conformitate cu 

standardele internaţionale. 
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trebuie să fie supuse presiunii politice (Guja c. Moldovei), precum şi imperativul protecţiei 

judecătorilor, în contextul libertăţii de expresie (Saygili şi alţii c. Turciei). De altfel, modificările 

legislative propuse nu fac altceva decât să scadă din „încrederea pe care tribunalele dintr-o societate 

democratică trebuie să o inspire justiţiabilului" {Remli c. Franţei), pentru că independenţa 

judecătorilor nu este doar o condiţie pentru o funcţionare impecabilă a justiţiei, ci şi una pentru 

deplina libertate a individului, pentru protecţia lui în faţa puterii statale. Accentuăm aşadar, obligaţia 

pozitivă a Republicii Moldova de a legifera, respectând valorile consacrate de Convenţie şi de 

jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg. Astfel, cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţilor 

Constituţionale din Europa, dispoziţiile constituţionale potrivit cărora judecătorii sunt independenţi 

şi se supun numai legii nu au caracter declarativ, ci constituie norme constituţionale obligatorii 

pentru Parlament, care are obligaţia de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzătoare de 

asigurare reala a independentei judecătorilor fără de care nu se poate asigura şi concepe existenta 

statului de drept. 

în concluzie: limitarea imunităţii judecătorilor nu este în spiritul art. 6 din Constituţie şi 

creează premise pentru acţiuni arbitrare şi pasibile să diminueze independenţa judecătorilor, fapt ce 

ar avea un impact catastrofal asupra independenţei puterii judecătoreşti. 

22.  II. La fel respingem integral proiectul legii propus spre avizare, expus în art. I şi anume referitor 

la formularea aliniatului 3 din art. 122 din Constituţiei în redacţia propusă, iar în acest sens aducem 

următoarele argumente: 

Astfel, Potrivit Recomandării nr. (94) 12 a Comitetului de miniştri către statele membri privind 

independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, „puterea executivă şi cea legislativă trebuie să se 

asigure că judecătorii sânt independenţi şi că nu sânt adoptate măsuri susceptibile de a pune în 

pericol această independenţă". 

Prin modificările prezentate spre avizare şi anume la art. 122 al. 3 din Constituţie, autorul 

proiectului propune ca majoritatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii să fie judecători. 

Considerăm, că modificările propuse în acest sens,   încă odată pun în pericol asigurarea autonomiei   

şi independenţei judecătoreşti, în special a judecătorului - exponent al puterii judecătoreşti, deoarece 

conform Cărţii Europene privind Statutul Judecătorilor (paragraful 78 şi 109) se indică asupra 

necesităţii unei participări substanţiale a judecătorilor în compunerea forurilor decizionale. Deci, 

componenta Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ al autoadministrării judecătoreşti, 

trebuie să fi compus din majoritatea absolută de judecători, sau numai puţin de % din judecători. Tot 

aici menţionăm şi hotărârea înaltei Curţi de la Strasbourg în cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei 

(cererea nr. 21722/11), deoarece accesată decizie este aplicabilă şi în cazul Republicii Moldova. 

Nu se acceptă. 

Întru susținerea redacției 

propuse pentru alin. (2) din 

art. 122, atenționăm că 

conform pct. 13 din Magna 

Charta judecătorilor, 

”membrii consiliului trebuie 

să fie ori numai judecători, 

ori într-o majoritate 

importantă judecători, aleşi 

de colegii lor”. 

O prevedere similară 

conține și pct. 27 din 

Recomandarea  Rec (2010)12 

a Comitetului Miniștrilor 

Consiliului Europei, 

potrivit căruia nu mai puțin 
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Curtea de la Strasbourg a cerut Ucrainei să-şi schimbe de urgenţă legislaţia astfel încât aceasta să 

asigure independenţa şi să ofere garanţii reale magistraţilor. CEDO a statuat, cu valoare de 

principiu, că forumurile decizionale, chemate să hotărască în împotriva judecătorilor, trebuie să fie 

compuse în majoritate de judecători, aleşi de semenii lor, cu drept de vot decisiv, pentru a asigura 

aparenţele necesare de imparţialitate şi independenţă a Justiţiei. In consecinţă, şi legislaţia 

moldovenească ar urma să fie ajustată deoarece conform Cărţii Europene privind Statutul 

Judecătorilor (paragraful 78 şi 109) se indică asupra necesităţii unei participări substanţiale a 

judecătorilor în compunerea forurilor decizionale. 

de jumătate din membrii 

consiliilor judiciare ”trebuie 

să fie aleși de către colegii 

lor la toate nivelurile 

sistemului judiciar și cu 

respectarea pluralismului în 

interiorul sistemului 

judiciar”. 

De asemenea, remarcăm 

că noțiunea de „participare 

substanțială” cu care se 

operează în Carta Europeană 

privind Statutul Judecătorilor 

nu presupune faptul că 

absolut toți membrii CSM-

ului trebuie să fie judecători, 

ci doar o anumită parte a 

acestora. 

În acest context, precizăm 

că conform practicii altor 

state, Consiliile judecătorilor 

nu sînt formate în totalitate 

din judecători (a se vedea 

nota informativă). 

23.  III. De asemenea nu susţinem proiectul de modificare a Constituţiei prevăzut la al. 5 din art. 

122, ce se referă la includerea ministrului justiţiei ca membru de drept în cadrul Consiliului Superior 

al Magistraturii, din următoarele considerente. 

în Hotărârea CEDO din 09.01.2013, Oleksandr Volkov c. Ucrainei (cererea nr. 21722/11), 

referindu-se, la Opinia Comisiei de la Veneţia (citată în par. 79), Curtea învederează, Curtea a 

reţinut existenţa unor suspiciuni privind lipsa de independenţă şi imparţialitate a membrilor C.S.J. 

din Ucraina, o referire specifică făcându-se Ia Ministrul Justiţiei şi Procurorul General, cu privire la 

care - fiind membri de drept - pierderea posturilor lor iniţiale ar echivala cu retragerea din Consiliu. 

O problemă ridicată de Curtea Europeană, dar şi de Comisia de la Veneţia, este cea legată de 

Nu se acceptă. 

Precizăm că și în practica 

altor state europene (Polonia, 

România) ministrul justiției 

face parte din CSM. 

De asemenea, menționăm 

că Ministerul Justiției este 

unica autoritate publică 

centrală de specialitate din 



12 
 

prezenţa procurorilor şi a reprezentanţilor puterii executive în compunerea Consiliului Superior de 

Justiţie din Ucraina, precum şi calitatea de membru de drept a acestora. 

La fel nu poate fi ignorat nici faptul că, potrivit standardelor Consiliul Europei, puterea 

judecătorească trebuie să fie total independentă de puterea legislativă şi cea executivă. Potrivit 

avizului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni structura CSM, care este garantul 

independenţei sistemului judiciar şi a independenţei fiecărui judecător, trebuie să-i permită să i se 

garanteze independenţa şi să-şi îndeplinească funcţiile efectiv. în cazul când structura Consiliului 

Justiţiei, în speţă CSM este mixtă (judecători şi nejudecători) CCJE consideră că pentru a evita 

orice manipulare sau presiune inadecvată, CSM trebuie să numere o majoritate substanţială de 

judecători aleşi de egalii lor. Un membru CSM care este investit în funcţie printr-o decizie politică 

dispun, de regulă ,de putere decizională în cadrul CSM, afectează grav independenţa autorităţii. In 

acest sens, statutul de organ de autoadministrare al CSM devine unul formal, ceea ce este 

inadmisibil întru-un stat democratic. 

Republica Moldova 

împuternicită să elaboreze și 

promoveze politica statului 

în domeniul justiției, precum 

și proiectele de acte 

normative în acest domeniu. 

În acest context, 

considerăm strict necesară 

menținerea pentru ministrul 

justiției a statutului de 

membru de drept al CSM, or, 

acest fapt contribuie atît la 

eficientizarea colaborării 

între Minister și CSM, cît și 

la îmbunătățirea politicilor 

promovate în domeniul 

justiției. 

Misiunea 

Norvegiană 

de Experți 

pentru 

Promovarea 

Supremației 

Legii în 

Moldova 

(NORLAM) 

24.  In ceea ce priveşte consolidarea independenţei sistemului judecătoresc (Articolul 121)1. 

Completarea Constituţiei cu o prevedere expresă potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei sistemului judecătoresc, este foarte binevenită. 

Acest fapt va consolida Consiliul, în calitatea sa de organ de autoadministrare a sistemului 

judecătoresc. 

Am dori să menţionăm aici exemplul Norvegiei, care a completat recent Constituţia cu o 

garanţie adiţională a independenţei sistemului judecătoresc, în Articolul 95, pentru a se conforma 

prevederilor Articolului 6§1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Articolului 14 al 

Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice. Articolul 95 prevede următoarele: 

Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale de către o instanţă independentă şi 

imparţială, în termen rezonabil. Procesul trebuie să fie echitabil şi public. (...) 

Autorităţile statului trebuie să asigure ca instanţele judecătoreşti şi judecătorii să fie 

independenţi şi imparţiali. 

Recomandăm cu fermitate ca Republica Moldova să examineze oportunitatea includerii unei 

protecţii constituţionale similare a independenţei sistemului judecătoresc. 

Se acceptă parțial.  

Precizăm că art. 116 alin. 

(1) din Constituția RM deja 

reglementează principiile 

independenței, imparțialității 

și inamovibilității 

judecătorilor. 

Cu referire la „judecarea 

cauzei în termen rezonabil” 

menționăm că acest aspect 

nu ține de obiectul de 

reglementare al prezentului 

proiect. Propunerea va fi 

luată în considerație la 

elaborarea proiectului 

corespunzător. 
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25.  Cu privire la revizuirea Articolului 122. 

a. Consideraţii introductive 

NORLAM susţine modificarea Articolului 122. Cu toate acestea, ar trebui clarificată care este 

proporţia potrivită în alin. (3) al Articolului 122 (O parte importantă sau majoritatea). Propunem, în 

acest sens, să fie preluată redacţia utilizată în Recomandarea CM/Rec (2010)12 a Comitetului 

Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile 

(Capitolul IV {Consiliul judiciar), punctul 27), care prevede doar limita minimă admisibilă a 

membrilor-judecători: 

Nu mai puţin de jumătate din membrii unor asemenea consilii trebuie să fie judecători aleşi 

de către colegii lor de la toate nivelurile sistemului judiciar şi cu respectarea pluralismului 

în interiorul sistemului judiciar. 

Suntem de acord, de asemenea, că Procurorul General nu trebuie să fie un membru de drept al 

Consiliului Superior al Magistraturii. Cu toate acestea, ne întrebăm dacă Ministrul Justiţiei ar trebui 

să fie un membru al acestuia. In opinia NORLAM, este esenţial ca sistemul judecătoresc să fie 

separat de puterea executivă. Independenţa este mai bine asigurată atunci când reprezentanţii 

puterilor politice şi executive nu sunt membri ai unor asemenea organe destinate administrării 

sistemului judecătoresc. Având în vedere faptul că Consiliul va fi unicul organ care va avea 

autoritate bugetară, necesitatea implicării Ministrului Justiţiei este mai puţin evidentă. 

b. Sistemul norvegian 

In acest sens, vom prezenta cazul Norvegiei. 

In Norvegia Guvernul (Regele) numeşte judecătorii. Aceasta are loc la recomandarea 

Consiliului pentru Numiri Judiciare, iar pentru Curtea Supremă, la propunerea Curţii. 

Reglementarea actuală asigură numirea judecătorilor care nu se află în nici un fel de dependenţă faţă 

de Guvern. 

În urma modificărilor din anul 2001, care au intrat în vigoare în anul 2002, a fost creat 

Consiliul pentru Numiri Judiciare. Legislaţia prevede că Guvernul, înainte de a numi un judecător, 

trebuie să obţină o recomandare din partea acestui organ. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi în cazul 

judecătorilor de la Curtea Supremă. Consiliul este format din trei judecători, un jurist din afara 

sistemului judecătoresc, un jurist angajat în serviciul public şi doi membri nejurişti. Consiliul - care 

este independent de toate celelalte organe ale statului -este desemnat de Guvern pentru o perioadă de 

patru ani. Membrii săi sunt eligibili pentru a fi desemnaţi pentru încă un mandat. 

Pentru a susţine şi a face vizibilă independenţa sistemului judecătoresc, administrarea 

instanţelor a fost transferată în anul 2001 de la Ministerul Justiţiei la o instituţie administrativă - 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat, 

optîndu-se pentru formularea 

„o parte importantă”. 

Aceasta presupune că mai 

mult de jumătate din 

membrii CSM trebuie sa fie 

judecători, fapt care va 

contribui la consolidarea 

activității CSM-ului și 

independenței sistemului 

judecătoresc. 

Cu referire la prezența 

ministrului justiției în cadrul 

CSM, precizăm că și în 

practica altor state europene 

(Polonia, România) ministrul 

justiției face parte din CSM. 
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Organul de Administrare a Judecătoriilor din Norvegia (the Norwegian Courts Administration). 

Printre atribuţiile care ţin de responsabilitatea Administrării Judecătoriilor intră şi următoarele: 

• Dezvoltarea organizării judecătoreşti; 

• Pregătire bugetului instanţelor; 

• Managementul resurselor umane; 

• Asigurarea funcţionalităţii încăperilor şi a echipamentului necesar. 

Organul de Administrare a Judecătoriilor este independent de Ministerul Justiţiei. Activitatea 

acestuia este reglementată prin lege şi regulament, decizii plenare ale Parlamentul, iar regulile 

generale privind propunerile bugetare sunt adoptate de Parlament. 

Următorul fragment este un extras de pe pagina oficială a Administraţiei Judecătoriilor : 

 

De ce o administrare independentă a instanţelor? 

Este însăşi esenţa unui stat de drept că instanţele nu vor fi supuse unui control politic în 

exercitarea atribuţiilor lor funcţionale. Acesta a fost un principiu de bază al guvernării 

norvegiene odată cu adoptarea Constituţiei de Riksforsamlingen (Adunarea Naţională) de la 

Eidsvoll în 1814. Pentru a spori independenţa de puterile legislativă şi executivă, a fost 

creată o agenţie independentă pentru administrarea instanţelor judecătoreşti. 

Parlamentul (Stortinget) stabileşte scopuri şi obiective şi elaborează bugetul anual al 

instanţelor şi al Administraţiei Judecătoriilor. Administraţia şi Ministerul Justiţiei au 

reuniuni regulate cu privire la chestiuni legate de alocarea resurselor şi la modificarea 

legislaţiei ce reglementează activitatea instanţelor. Ministerul Justiţiei nu este în drept să 

dea instrucţiuni Administraţiei, cu privire la aspecte administrative specifice. Ministerul 

Justiţiei este responsabil de documentele juridice de consultare şi de elaborarea legislaţiei 

relative la activitatea instanţelor. Administraţia poate propune modificarea legislaţiei şi 

răspunde la documente de consultare. 

In noiembrie 2012 a fost creat Comitetul de Supraveghere a Judecătorilor. Comitetul este un 

organ colegial administrativ, separat, compus din şase membri: doi reprezentanţi din partea 

societăţii civile, doi judecători, un judecător din Instanţele de Consolidare a Terenurilor şi un 

avocat - toţi desemnaţi de Guvern. Toate persoanele care consideră că au fost supuse unui tratament 

necorespunzător din partea unui judecător, în exercitarea atribuţiilor sale, precum părţile, martorii, 

persoana învinuită sau avocaţii, pot depune o plângere împotriva judecătorului la Comitetul de 

Supraveghere. Dreptul de a se plânge este extins şi asupra preşedintelui instanţei, Administraţiei 

Judecătoriilor şi Ministrului Justiţiei. 
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Crearea Administraţiei Judecătoriilor, Consiliului pentru Numiri Judiciare şi a Comitetul de 

Supraveghere reprezintă nişte piloni importanţi pentru independenţa sistemului judecătoresc. Faptul 

că instanţele nu sunt administrate de puterea executivă, dar de o organizaţie independentă destinată 

acestora, este în conformitate cu tendinţele internaţionale de dezvoltare. Aceste organe contribuie la 

independenţa sistemului, iar numirea judecătorilor se face în baza unor criterii profesioniste vaste. 

Centrul de 

Resurse 

Juridice din 

Moldova 

(CRJM) 

26.  Modificarea propusă: 

Art. 116 alin. (2):  

Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție, în condițiile legii, pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă, de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii. Judecătorii Curții Supreme de Justiție trebuie să aibă o vechime în funcția de 

judecător de cel puțin 10 ani. 

Propunem două modificări la art. 116 alin. (2) din următoarele considerente:  

1. Propunem excluderea sintagmei „Președintele Republicii Moldova poate respinge o singură 

dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii,” deoarece aceasta este deja 

reglementată de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 privind statutul judecătorului. 

Mai mult, Legea nr. 544 prevede necesitatea motivării respingerii de către Președintele țării și 

procedura de propunere de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din nou a candidaturii 

respinse. De la reglementarea procedurii respective în Legea nr. 544 nu s-au depistat cazuri de 

ignorare a prevederilor de către Președintele țării. Fraza propusă în versiunea proiectului de lege, și 

anume „Președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de 

către Consiliul Superior al Magistraturii”, se referă doar la un aspect al întregii proceduri de 

respingere a candidaturii de către Președinte, astfel nefiind o reglementare completă. Această 

reglementare în practică ar putea duce la consecințe negative, anulându-se ulterior celelalte 

reglementări din Legea nr. 544. Respectiv, propunem excluderea sintagmei ce ține de respingerea 

de către președinte doar o dată a candidaturii propuse de CSM și menținerea reglementărilor actuale 

din Legea nr. 544, care sunt complete și suficiente.  

2. Propunem completarea art. 116 alin. (2) cu sintagma „Judecătorii Curții Supreme de Justiție 

trebuie să aibă o vechime în funcția de judecător de cel puțin 10 ani.” Această propunere o facem în 

contextul în care în proiectul de lege se propune excluderea alin. (4) din art. 116, care prevede, 

printre altele, și condiția experienței de muncă de cel puțin 10 ani în funcția de judecător pentru a fi 

numit la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Probabil la excluderea alin. (4) mecanic s-a exclus întreg 

alineatul, axându-se pe numirea judecătorilor de la CSJ și fiind omisă menținerea condiției de 10 ani 

de experiență în funcția de judecător pentru a accede la CSJ. În nota informativă nu sunt aduse 

Nu se acceptă. 

1. Reiterăm cele expuse 

la pct.7 din prezenta sinteză. 

2. Reiterăm cele expuse 

la pct.3 din prezenta sinteză. 
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argumente pentru excluderea acestei condiții. Considerăm că instanța superioară, adică CSJ, este 

foarte importantă pentru asigurarea unei practici judiciare uniforme și judecătorii care acced la CSJ 

trebuie să aibă demonstrată o experiență în funcția de judecător. Excluderea condiției ce ține de 

experiența în funcția de judecător nu este justificată. 

27.  Modificarea propusă: 

Excluderea art. 116 alin. (4). 

Dacă nu se acceptă propunerea de mai sus de a completa art. (2) alin 116, atunci modificarea 

alin.(4) după cum urmează: „Judecătorii Curții Supreme de Justiție trebuie să aibă o vechime în 

funcția de judecător de cel puțin 10 ani.” 

CRJM susține întru totul excluderea numirii judecătorilor CSJ de către Parlament. Mai multe 

detalii cu privire la acest subiect sunt incluse în documentul de politici publice „Implicarea 

executivului și legislativului în numirea și promovarea judecătorilor - contrabalanță sau știrbire a 

independenței justiției?”, publicat de CRJM în iunie 2015.  

În același timp, CRJM nu susține excluderea cerinței cu privire la experiența de cel puțin 10 ani 

în funcția de judecător pentru a fi numit la CSJ. Dacă nu se acceptă includerea acestei prevederi la 

alin. (2), atunci recomandăm menținerea acesteia în alin. (4).  

Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la 

pct.3 din prezenta sinteză. 

28.  Modificarea propusă: 

Art. 122 alin.(1):  

Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători, reprezentînd toate nivelurile 

instanțelor judecătorești, aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor, precum și reprezentanți ai 

societății civile. 

Recomandăm înlocuirea calității de „profesori titulari” cu „reprezentanți ai societății civile” 

(sau „reprezentanți independenți ai societății civile neafiliate politic”) pentru a lărgi cercul de 

persoane cu reputație ireproșabilă și profesioniste care ar putea accede în CSM. Recomandarea 

CRJM se bazează atât pe standardele internaționale, cât și cadrul legal național.  

Standardele internaționale recomandă o componență mixtă a organelor de autoadministrare 

judecătorească, așa cum se propune în proiect. Cât privește membrii care nu sunt judecători, 

recomandările internaționale se referă la un cerc mai larg de subiecte, nu doar la profesori titulari. 

Spre exemplu, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în avizul nr. 10 (2007) cu 

privire la Consiliul Justiției în serviciul societății, pct. 22-23, recomandă următoarele referitor la 

membrii consiliului justiției care nu sunt judecători:  

„22. Membrii care nu sunt judecători pot fi aleşi din rândul juriştilor emeriţi şi profesorilor 

universitari cu o anumită vechime profesională sau din rândul cetăţenilor de cu prestigiu 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/06/CRJM-DP-Numire-Jud-2015-06-25.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/06/CRJM-DP-Numire-Jud-2015-06-25.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/06/CRJM-DP-Numire-Jud-2015-06-25.pdf
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recunoscut. Gestionarea modernă a corpului judiciar poate necesita de asemenea, contribuţia 

membrilor dotaţi cu o experienţă în domenii nejuridice (de exemplu în materie de gestiune, de 

finanţe, de tehnologii informaţionale şi de ştiinţe sociale). 

23. Indiferent dacă sunt judecători sau nu, viitorii membri ai Consiliului Justiţiei nu ar trebui 

să fie lideri politici, membri ai Parlamentului, ai executivului sau ai administraţiei. Aceasta 

înseamnă că nici Şeful statului, dacă este Şeful Guvernului, nici un alt ministru nu poate fi membrul 

Consiliului Justiţiei. Fiecare stat ar trebui să emită reguli juridice pentru a se asigura că va fi aşa.” 

Recomandările de la Kiev cu privire la independenţa judiciară în Europa de Est, Caucazul de 

Sud şi Asia Centrală (2010) recomandă următoarele în pct. 7 cu privire la componența consiliilor 

judiciare:  

„7. Atunci când este creat un Consiliul judiciar, membrii săi judecători trebuie să fie aleşi de 

colegii lor şi reprezintă sistemul judiciar în general, inclusiv judecătorii de la instanţele de primul 

nivel. Consiliile judiciare nu trebuie să fie dominate de către judecătorii instanţei de apel. Atunci 

când preşedintele unei instanţe este numit în Consiliu, el sau ea trebuie să demisioneze din funcţia 

de preşedinte al instanţei. În afară de un număr substanţial de membri judiciari aleşi de judecători, 

Consiliul judiciar ar trebui să cuprindă profesori de drept şi, de preferinţă, un membru al baroului, 

pentru a promova incluziunea şi transparenţa. Procurorii ar trebui să fie excluşi în cazul în care 

procurorii nu fac parte din acelaşi corp judiciar ca şi judecătorii. Alţi reprezentanţi ai organelor de 

drept de asemenea ar trebui să fie excluşi de la participare. Nici Preşedintele statului, nici 

Ministrul justiţiei nu ar trebui să prezideze asupra Consiliului. Preşedintele Consiliului judiciar ar 

trebui să fie ales prin vot majoritar din rândul membrilor săi. Activitatea Consiliului judiciar nu 

trebuie să fie dominată de reprezentanţi ai ramurii executive şi legislative.” 

Legislația națională deja a modificat componența instituțiilor afiliate / subordonate CSM-

lui din profesori titulari în persoane sau reprezentanți din societatea civilă și anume:  

- Legea nr. 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilorprevede în art. 9 alin. (9): 

„Colegiul disciplinar este format din 5 judecători şi 4 persoane din societatea civilă.” 

- Legea nr. 154 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor prevede în 

art. 3 alin. (2): „Colegiul pentru selecție activează în următoarea componență: a) 4 

judecători de la instanțele de toate nivelurile, după cum urmează: 2 judecători de la Curtea 

Supremă de Justiție, 1 judecător de la curțile de apel și 1 judecător de la judecătorii; b) 3 

reprezentanți ai societății civile”.  

- Legea nr. 154 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor prevede în 

art. 15 alin. (2): „Colegiul de evaluare activează în următoarea componență: a) 5 judecători 
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de la instanțele de toate nivelurile, după cum urmează: 2 judecători de la Curtea Supremă 

de Justiție, 2 judecători de la curțile de apel și 1 judecător de la judecătorii; b) 2 

reprezentanți ai societății civile”.  

În concluzie, pentru a permite o reprezentare mare inclusivă în componența CSM-ului, în 

lumina recomandărilor internaționale și a cadrului legal național, propunem înlocuirea sintagmei 

„profesori titulari” cu sintagma „persoane din societatea civilă” sau „reprezentanți ai societății 

civile”. Dacă sintagma propusă nu este suficient de clară pentru autori, aceasta poate fi completată 

cu cuvântul „independente” pentru a se asigura claritatea intenției și anume de a avea persoane 

independente în CSM, atât de puterea executivă, legislativă, cât și de terți.  

De asemenea, din formularea propusă, rezultă că membrii nejudecători din CSM sunt aleși de 

Adunarea Generală a Judecătorilor. Intuim că nu aceasta a fost intenția pusă la baza proiectului. 

Propunem expunerea normei într-o formă din care să nu rezulte că aceștia sunt aleși de Adunarea 

Generală a Judecătorilor. 

29.  Modificarea propusă: 

Art. 122 alin. (3):  

Majoritatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie judecători. Modul 

de alegere sau numire a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin lege. 

Propunem excluderea sintagmei „o parte importantă sau”, deoarece creează confuzie. Dacă „o 

parte importantă” semnifică altceva decât „majoritatea”, atunci norma dată este contrară celor mai 

bune practici internaționale și contravine „majorității”. Norme contrare nu pot exista în aceleași 

acte, mai ales în Constituție. 

Se acceptă parțial. 

Textul a fost redactat, 

optîndu-se pentru formularea 

„o parte importantă a 

membrilor”. Pentru detalii, a 

se vedea nota informativă la 

proiect. 

30.  Modificarea propusă: 

Art. 123 alin. (1): completarea cu sintagma evidențiată:  

Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detaşarea, promovarea în 

funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători. Consiliul Superior al Magistraturii își 

exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul organelor afiliate. 

Propunem introducerea sintagmei „Consiliul Superior al Magistraturii își exercită atribuțiile în 

mod direct sau prin intermediul organelor afiliate” pentru a clarifica sensul primei sintagme ce ține 

de atribuțiile CSM-ului. Faptul că CSM-ul „asigură” numirea, transferarea, detașarea, promovarea în 

funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători nu înseamnă că aceste funcții nu pot fi 

exercitate de organele care sunt afiliate CSM-ului. În special în contextul Republicii Moldova, unde 

sunt create patru organe subordonate CSM-ului, este logic ca unele din funcțiile CSM-ului să fie 

exercitate de organele subordonate sau afiliate.  

Se acceptă. 

Proiectul a fost 

completat. 
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Astfel, conform art. 7 alin. (1) al Legii nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii:  

„În subordinea Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează: 

a) colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor; 

b) colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor; 

c) colegiul disciplinar; 

d) inspecţia judiciară.” 

Crearea unor organe și ulterior menținerea tuturor funcțiilor de către CSM nu este eficientă, 

fiind dublate competențele organelor respective. La elaborarea proiectului legii cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor (legea nr. 178) și a legii cu privire la selecția, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor (legea nr. 154) s-a dezbătut mult acest subiect. Astfel, deși 

Legea nr. 154 conferă colegiului de selecție și colegiului pentru evaluarea performanțelor 

judecătorilor independență funcțională, în practică hotărârile acestora nu valorează nimic, deoarece 

CSM poate lua alte hotărâri cu privire la selecție și promovare, fără a justifica exhaustiv hotărârea. 

A se vedea detalii în documentul de politici publice „Selectareașicarierajudecătorilor – dublări de 

responsabilitățisaugaranțiisuplimentare?”, publicat de CRJM în ianuarie 2015.  

Deși Legea nr. 178 CSM prevede o procedură detaliată de examinare a cauzei disciplinare de 

către Colegiul disciplinar, aceasta a menținut și posibilitatea contestării hotărârii colegiului 

disciplinar la CSM, precum și contestarea hotărârii CSM la CSJ. Menținerea a două căi succesive de 

atac nu pare a fi una justificată, or în prezent cauzele disciplinare sunt examinate de către trei filtre/ 

organe colegiale (Inspecția judiciară; Completul de admisibilitate a Colegiului Disciplinar; Plenul 

Colegiului disciplinar). Ulterior, hotărârea Plenului Colegiului Disciplinar poate fi contestată în 

fond și pe procedură la CSM.La rândul său, hotărârea CSM poate fi contestată pe fond și pe 

procedură la completul specializat al CSJ. Deși mai mulți specialiști au menționat faptul că etapa de 

examinare la CSM ar fi în plus, autorii proiectului de lege au menținut-o invocând prevederile art. 

123 alin. (1) al Constituției.  

Separarea competențelor în cadrul administrării judiciare este recomandată de standardele și 

bunele practici internaționale, pentru a preveni o concentrare exagerată de putere într-un organ, 

astfel creându-se contrabalanțe. În acest context este relevant pct. 2 al Recomandărilor de la Kiev cu 

privire la independenţa judiciară în Europa de Est, Caucazul de Sud şi Asia Centrală (2010), care 

prevede următoarele:  

„2. Consiliile judiciare sunt organe menite să realizeze sarcini specifice de administrare judiciară şi 

posedă competenţe independente în vederea garantării independenţei judiciare. Pentru a se evita 

concentrarea excesivă a puterii într-un organ judiciar şi percepţiile de corporatism, este 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/01/CRJM-DPP-Selectie-si-cariera.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/01/CRJM-DPP-Selectie-si-cariera.pdf
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recomandat să se facă distincţia şi să se separe competenţele diferite, cum ar fi cele de selectare (a 

se vedea aliniatele 3-4, 8), promovare şi instruire a judecătorilor, disciplina (a se vedea aliniatele 

5, 9, 14, 25-26), evaluarea profesională (a se vedea aliniatele 27-28) şi bugetul (v. aliniatul 6). O 

bună opţiune este de a stabili diferite organe independente competente pentru aspecte specifice de 

administrare judiciară, fără a le supune controlului unei singure instituţii sau autorităţi. 

Componenţa fiecărui din aceste organe ar trebui să reflecte misiunea lor particulară. Activitatea 

lor ar trebui să fie reglementată mai degrabă prin lege decît prin ordin executiv.” 

În concluzie, pentru a clarifica aplicarea art. 123 și rolul organelor afiliate CSM-ului, 

recomandăm completarea art. 123 alin. (1) cu sintagma „Consiliul Superior al Magistraturii își 

exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul organelor afiliate”. 

31.  Modificarea propusă: 

Art. 123 alin. (11):  

Consiliul Superior al Magistraturii prezintă Parlamentului propuneri privind mijloacele 

financiare necesare bunei funcționări a instanțelor de judecată de toate nivelurile, conform 

legislației cu privire la elaborarea bugetelor instituțiilor publice. Consultarea Consiliului Superior 

al Magistraturii este obligatorie în procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării 

bugetului de stat în partea ce ține de alocarea mijloacelor financiare instanțelor judecătorești. 

Propunem inserarea sintagmei „de toate nivelurile,conform legislației cu privire la elaborarea 

bugetelor instituțiilor publice” după cuvântul „judecată”.  

Propunerea este făcută din următoarele considerente:  

1) Sintagma „de toate nivelurile” va include un sistem unic de elaborare a bugetului de către 

CSM pentru toate instanțele de judecată, adică judecătoriile, curțile de apel și CSJ. În prezent 

modalitatea de elaborare a bugetului CSJ este diferită decât cel pentru judecătorii și curțile de apel, 

acest lucru fiind mai degrabă o reminiscență istorică decât o practică justificată. În contextul 

unificării modului de numire a judecătorilor la toate instanțele de judecată este justificat de a se 

reveni la modalitatea diferită de bugetare și bugetul separat pentru CSJ și pentru celelalte instanțe 

judecătorești. Considerăm că pentru ca CSM să poată în mod real și deplin exercita 

autoadministrarea judecătorească, acesta trebuie să aibă competențe similare în domeniul finanțelor 

pentru toate nivelurile instanțelor judecătorești;  

2) Sintagma „conform legislației cu privire la elaborarea bugetelor instituțiilor publice” este 

propusă pentru a asigura o reglementară mai clară a competenței CSM în domeniul bugetării. CRJM 

a susținut și continuă să susțină necesitatea preluării rolului de leadership de către CSM în procesul 

de bugetare a resurselor financiare pentru sistemul judecătoresc. Acest rol, însă, nu înseamnă doar 

Nu se acceptă. 

1. Art. 115 alin. (1) din 

Constituție prevede expres 

care sînt instanțele 

judecătorești. Astfel, nu 

considerăm necesară 

precizarea repetată a faptului 

că acestea sînt de mai multe 

nivele. 

2. Completarea nu este 

necesară ,or, Constituția RM 

conține articole separate, 

referitoare la modul de 

formare a bugetului, în care 

se face trimite la legislația 

din domeniu. 
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drepturi, ci și obligații și respectarea regulilor cu privire la elaborarea bugetelor instituțiilor publice. 

Prin acest lucru avem în vedere cel puțin argumentarea temeinică a cheltuielilor prevăzute și 

managementul responsabil al resurselor. Deocamdată CSM nu a dezvoltat o practică de justificare a 

propunerilor financiare solicitate și nici o practică constructivă de colaborare cu puterea executivă la 

planificarea cheltuielilor. De aceea, deși am susținut și susținem acordarea clară prin lege a 

competenței CSM de a elabora bugetul de stat pentru instanțele judecătorești, considerăm că este 

absolut necesar ca legea să fie clară cu privire la aplicabilitatea regulilor ce țin de elaborarea 

bugetului oricărei instituții publice și asupra CSM. 

Uniunea 

Avocaților 

32.  Articolul 116 alin. (5): 

"Deciziile privind numirea judecătorilor şi cariera acestora trebuie să fie adoptate în 

baza unor criterii obiective, bazate pe merit şi a unei proceduri transparente, în condiţiile 

legii. 

Promovarea şi transferare judecătorilor se fac numai cu acordul acestora." 

Prima frază a proiectului articolului, potrivit căreia deciziile privind numirea judecătorilor şi 

cariera acestora trebuie să fie adoptate în baza unor criterii obiective, bazate pe merit este una 

ambiguă, nu stabileşte criterii clare, certe şi previzibile privind numirea şi promovarea judecătorilor. 

Norma constituţională nu poate cuprinde expresii improprii normei constituţionale, gen „carieră 

bazată pe merit". 

De asemenea, prevederile constituţionale urmează să cuprindă norme-principii. Or, norma propusă 

nu ţine de domeniul constituţional. 

Nu se acceptă. 

Detalierea criteriilor 

respective urmează a fi 

efectuată în cadrul Legii cu 

privire la statutul 

judecătorului. 

33.  Articolul 116 alin. 51: 

Se completează cu alineatul 51. 

Prin proiectul de lege se propune completarea art.116 cu următoarea normă: "Judecătorii pot 

avea doar imunitate funcţională în condiţiile legii." 

Potrivit practicii internaţionale, imunitatea, de regulă, se acordă judecătorilor pentru asigurarea 

exercitării atribuţiilor de serviciu. Recomandările internaţionale stabilesc că "Nu poate fi antrenată 

răspunderea penală a unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau 

evaluare a probelor, cu excepţia cazurilor de rea-credinţă". "Atunci când nu exercită funcţii judiciare, 

judecătorii sunt responsabili civil, penal sau administrativ ca şi orice alt cetăţean". 

Urmează a se sublinia că deşi intenţia modificării este de a limita imunitatea doar la activitatea 

funcţională, aceasta lasă o marjă de discreţie arbitrară pentru legiuitor la ulterioara reglementare legală a 

imunităţii judecătorului. Expresia „judecătorii pot avea doar imunitate funcţională" nu stabileşte limite 

certe privind delimitarea imunităţii în cadrul exercitării activităţii de judecător de alte activităţi ale 

acestuia. 

Nu se acceptă. 

Necesitatea completării 

art. 116 cu alin. (51) derivă 

din recomandările Comisiei 

de la Veneția (a se vedea 

nota informativă la proiect).  

Precizăm că o practică 

similară există și în alte state. 

Spre exemplu, în Norvegia, 

unde judecătorii de asemenea 

nu beneficiază de imunitate 

personală, ci doar de 

imunitate funcțională.  
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Judecătorii care au făcut uz arbitrar de atribuţiile sale urmează a fi atraşi la răspundere şi, pe 

teritoriile Statelor Membre ale Consiliului Europei, nici o imunitate de urmărire penală nu poate fi 

invocată în acest sens (Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni). Formalităţile 

sporite instituite în calea anchetării judecătorilor nu trebuie să reprezinte o barieră iar instituirea unei 

forme de imunitate nu poate împiedica anchetarea, ci doar de a exclude orice risc ca acesta să nu îşi 

îndeplinească atribuţiile sale legale. 

Astfel trebuie de menţionat că în ţări precum Franţa, Spania, Italia sau Regatul Unit al Marii 

Britanii nu există nici un fel de norme speciale care ar condiţiona urmărirea penală a judecătorilor de 

careva avize sau permisiuni din partea unei autorităţi. 

Constituţia României prevede proceduri speciale doar pentru cazul unor acţiuni procesuale şi nu se 

referă la pornirea unei cauze ca atare şi atragerea unei persoane la răspundere penală. Prevederile 

constituţionale reglementează şi situaţia infracţiunii flagrante cînd se asigură dreptul organului de 

urmărire penală de a îndeplini toate acţiunile procesuale necesare curmării infracţiunii şi asigurarea 

probatoriului. 

„(1) Judecătorii, procurorii si magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi 

preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii. (2) In caz de infracţiune 

flagranta, judecătorii, procurorii si magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi si supuşi percheziţiei potrivit legii, 

Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reţinerea sau 

percheziţia." 

Concluzionăm ca termenul imunitate funcţională urmează a fi exclus din proiect iar situaţia să fie 

reglementată exact prin formulări specifice cadrului constituţional care să stabilească situaţia infracţiunii 

flagrante, precum şi situaţia dacă pentru punerea judecătorului sub acuzaţie este necesar acordul CSM 

sau al altei autorităţi. 

Această normă nouă este 

în conformitate cu 

standardele internaţionale. 

Precizăm că textul a fost 

redactat. 

 

34.  Articolul 122 Componenţa 

Prin modificările propuse la articolul 122 alin. (1) suplimentar normei existente în prezent care 

stabileşte că CSM este alcătuit din judecători şi profesori titulari se doreşte a se indica că judecătorii 

sunt aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor. 

Urmează a se menţiona că prevederea propusă indică doar organul de alegere a judecătorilor 

în cadrul CSM (Adunarea Generală a Judecătorilor) fără a indica organul care numeşte profesorii 

titulari. Totodată, din moment ce există reglementarea din alin. (3) al aceluiaşi articol, potrivit căreia 

modul de alegere a membrilor CSM se „stabileşte prin lege"decade necesitatea indicării la 

alineatului (1) a modului de alegere a judecătorilor în cadrul CSM de către Adunarea Generală. Cu 

atît mai mult că norma propusă la alin. (1) reglementează modul de desemnare doar a unor membri 

ai CSM şi nu a tuturor. 

Nu se acceptă. 

Nu considerăm necesar a 

include în normele 

constituționale procedura 

detaliată de selectare a 

reprezentanților societății 

civile. Or, norma 

constituțională nu poate 

conține aspecte destinate a fi 

reglementate în lege. 
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35.  Articolul 122 alin. (3): 

Cu referire la completarea potrivit căreia o parte importantă sau majoritatea membrilor CSM 

trebuie să fie judecători, standardele internaţionale recomandă ca în componenţa organelor care 

reprezintă autoritatea judecătorească să fie majoritatea judecători. În acelaşi timp, norma 

constituţională nu poate cuprinde reglementări de genul „o parte importantă sau majoritatea", 

aceasta urmează a fi una certă. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

36.  Articolul 122 alin. (4): 

În timp ce se propune excluderea Preşedintelui CSJ şi a Procurorului General ca membri de 

drept în componenţa CSM nu este clară raţiunea potrivit căreia este lăsat ministrul justiţiei, care 

reprezintă puterea executivă. Participarea acestuia poate fi oportună doar dacă acesta nu va avea 

drept de vor asupra subiectelor legate de promovarea, sancţionarea sau eliberarea din funcţie a 

judecătorilor. 

Nu se acceptă. 

Avînd în vedere practica 

și recomandările 

internaționale, considerăm 

inacceptabilă lipsirea 

ministrului justiției de 

dreptul de vot. 

Reiterăm cele expuse la 

pct. 23 din prezenta sinteză. 

 

 

 

 

Ministru                                                                       Vladimir CEBOTARI 


