
Modificarea va spori gradul de
independență a judecătorilor.

MODIFICĂRI CONSTITUȚIONALE 
CU PRIVIRE LA SISTEMUL JUDICIAR

Modificarea permite admiterea la CSJ a profesioniștilor din justiție 
din diferite medii, reducând corporatismul judecătorilor.

Va fi eliminat riscul ca judecătorii să nu 
poată activa din cauza procedurii de 
reconfirmare, care uneori dura până la un an.

Modificarea permite sporirea independenței 
CSM.

Membrii judecători ai CSM vor putea 
acționa mai curajos, fiind înlăturat riscul 
nealegerii în următorul CSM.

Anterior, judecătorii trebuiau reconfirmați după 5 ani de la numire.
Procedura afecta independența acestora.

Judecătorii, din start, vor fi numiți în funcție până la vârsta de 65 de ani

Anterior, pentru a deveni judecător la Curtea Supremă de Justiție era obligatorie o vechime de 
10 ani în funcția de judecător.

Anterior, judecătorii Curții Supreme de Justiție erau numiți de Parlamentul Republicii 
Moldova, care uneori ignora fără argumentare propunerile CSM.

Pot fi numiți judecători la CSJ și alți profesioniști din justiție

Consiliul Superior al Magistraturii va fi format din 12 membri - 6 judecători de toate nivelurile
și 6 profesioniști din afara sistemului judiciar.

Anterior, CSM era alcătuit din 6 judecători - 3 profesori titulari și 3 membri din oficiu (președintele CSJ, 
ministrul Justiției și procurorul general). După 4 ani de mandat, ei puteau fi realeși.

Componență modificată, fără membri din oficiu, pe un singur mandat de 6 ani în CSM 

Toți judecătorii vor fi numiți în funcție de președintele țării, la propunerea CSM

Modificarea va reduce influența politică asupra acestor numiri prin transferarea 
responsabilității către o persoană concretă – președintele țării, de la un colectiv 
eminamente politic – Parlamentul Republicii Moldova.

Proiectul de lege a fost pregătit timp de câțiva ani și a fost
avizat pozitiv de Comisia de la Veneția.

Numirea judecătorilor, din start, 
până la plafonul de 65 de ani

Consolidarea rolului Președintelui 
în numirea judecătorilor

Schimbarea condițiilor de numire 
la Curtea Supremă de Justiție 
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Modificarea componenței 
Consiliului Superior al Magistraturii

în vigoare de la 1 aprilie 2022 

CELE MAI IMPORTANTE 4 SCHIMBĂRI 

„Modificările sunt, în general, pozitive și în conformitate cu standardele aplicabile.”
Avizul nr. 983/2020

Pentru mai multe detalii, accesați
CRJM.ORG


