
49% din judecătorii din judecătoriile 
Republicii Moldova au o experiență mai mică de 
5 ani și încă nu au fost numiți în funcție pe viață

Judecătorii din Republica Moldova sunt numiți în funcție 
inițial pentru un mandat de 5 ani și apoi până la atingerea 
plafonului de vârstă. 

Mandatul inițial de 5 ani afectează independența judecă-
torilor, deoarece aceștia riscă să nu fie numiți în funcție 
pentru mandatul pe viață.

Din 2011 Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova și-au asumat modifi-
carea Constituției pentru a elimina mandatul inițial al judecătorilor – spre 
exemplu acțiunea 1.1.6. din Strategia de Reformă a Sectorului Justiției 
pentru anii 2011–2016.

În 2016 Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege pentru modi-
ficarea Constituției, care includea anularea termenului inițial de 5 ani 
de numire a judecătorilor. Proiectul de lege a fost avizat de Curtea 
Constituțională. Parlamentul însă nu a votat proiectul de lege – nu 
s-au întrunit un număr suficient de voturi.

La 18 ianuarie 2018 în Parlament a fost înregistrat un nou proiect de lege cu 
prevederi similare, nr. 10. Proiectul din nou a fost avizat de Curtea 
Constituțională și Comisia de la Veneția. Proiectul urmează a fi adoptat timp de 
un an de la înregistrare, în caz contrar devine nul (art. 143 alin. (2) al 
Constituției).

Până la 27 noiembrie 2018 pe agenda Parlamentului nu a fost inclusă adoptarea proiectului de lege 
nr. 10 de modificare a Constituției. 

De ce Parlamentul nu votează excluderea termenului inițial de 
numire a judecătorilor și nu asigură o garanție fundamentală de 
independență a judecătorilor și anume numirea acestora până la 

atingerea plafonului de vârstă? 

Despre judecătorii cu 5 ani experiență numiți în funcție până la 1 august 2018: 
La 1 august 2018, în judecătoriile din Moldova erau în funcție 158 de judecători cu o 
experiență mai mică de 5 ani, ceea ce reprezintă 49% din judecătorii în funcție care 
activează în judecătorii. 
Experiența profesională a judecătorilor înainte de a fi numiți în funcție: 

Notă:   Experiența de lucru a fost calculată la data de 24 februarie 2019, când vor avea loc alegerile parlamentare. 
            Datele despre numărul de judecători din judecătorii, corespund informațiilor publicate pe site-ul CSM la 1 August 2018.
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În 8 din 15 instanțe judecătorești, 

numărul total de judecători 
din instanță

44%

De notat că disputele 
electorale în alegerile 
parlamentare anunțate 
pentru 24 februarie 2019 vor 
fi examinate de judecătorii 
din judecătorii. 

Distribuirea judecătorilor din judecătorii 
 după experiența de lucru:

* Experiența profesională a judecătorilor înainte de a fi numiți în funcție: Asistent judiciar – 86 (54%), Avocat – 22 (14%), Procuror – 21 
(13%) CSM și secretariat instanțe– 11 (7%), altele – 18 (11%). 
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