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Această opinie este prezentată Comisiei Juridice Numiri și Imunități (CJNI) în contextul promovării 

proiectului de lege nr. 78 pentru modificarea Legii nr.514/1995 privind organizarea judecătorească, 

Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului, Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior 

al Magistraturii, Legii nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție și Legii nr. 178/2014 cu 

privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (în continuare proiectul de lege). 

 

Proiectul propune revizuirea unor elemente de bază ce țin de organizarea judecătorească, statutul 

judecătorului, componența, adoptarea și contestarea hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, 

numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, selecția și mandatul președintelui și vicepreședinților 

Curții Supreme de Justiție.  

 

În vederea îmbunătățirii proiectului de lege existent, CRJM propune îmbunătățiri în proiectul votat în 

prima lectură. Suplimentar, propunem următoarele modificări:  

 

a. Acordarea în competența Consiliului Superior al Magistraturii a dreptului de a transfera 
judecătorii înspre instanțele de același nivel fără decret prezidențial. 
 

b. Excluderea necesității de a emite decret prezidențial în cazul eliberării din funcție a 
judecătorului. 
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c. Soluționarea problemei cvorumului ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii și a 
cvorumului pentru adoptarea hotărârilor. 

 
d. Alegerea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii pentru un singur mandat de 2 

ani, fără drept de realegere. Aceasta va crește independența Consiliului Superior al 
Magistraturi ca organ colegial și va reduce din ponderea președintelui. 

 
e. Introducerea posibilității suspendării din funcția de conducere a instanței judecătorești de 

către Consiliul Superior al Magistraturi, în cazul suspiciunilor unor iregularități majore. 
 

f. Introducerea unui alt mecanism de deblocare a procedurii de alegere a membrilor 
Consiliului Superior al Magistraturi din rândul nejudecătorilor, în conformitate cu 
recomandările Comisiei de la Veneția. 

 
g. Continuarea mandatului membrului Consiliului Superior al Magistraturi până la preluarea 

mandatului de către urmatorul membru. 
 

h. Introducerea regulii conform căreia revocarea membrilor Consiliului Superior al 
Magistraturii să fie facută de către CSM insăși, similar Curții Constituționale. 

 

Lista modificărilor propuse le găsiți în documentul anexat.  

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice detalii sau clarificări suplimentare.  

Cu respect, 

 

 

 

 

Vladislav GRIBINCEA, 

Președinte 

 


