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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

 privind modificarea articolului 5 din Legea nr. 947/1996  
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

---------------------------------------------------------- 
 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

modificarea articolului 5 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii. 

 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
 
Ministrul justiției      Fadei Nagacevschi 
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  Aprobat 
                                                     prin Hotărârea Guvernului nr.  

 
 

 
AVIZ 

la proiectul de lege privind modificarea articolului 5  
din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Guvernul a examinat proiectul  de lege privind modificarea articolului 5 
din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, înaintat 
cu titlu  de inițiativă legislativă (nr. 68 din 21 februarie 2020), de către dl Igor 
Dodon, Președinte al Republicii Moldova, și expune următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul de lege a fost elaborat în scopul 
ajustării articolului 5 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii la recomandările Comisiei europene pentru democrație prin drept 
(Comisia de la Veneția), expuse în Avizul nr. 976/2019 din 22 ianuarie 2020 pe 
marginea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii.  

Astfel, se propune ca președintele Consiliului Superior al Magistraturii să 
fie ales din rândul membrilor săi și nu doar din rândul membrilor judecători. În 
susținerea intenției normative, autorul proiectului menționează constatările 
Comisiei de la Veneția expuse în mai multe sesiuni plenare, invocând că, potrivit 
standardelor internaționale, posibilitatea alegerii în calitate de președinte al 
Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari 
reprezintă un exercițiu democratic.     

În contextul recomandărilor Comisiei europene pentru democrație prin 
drept, prezentate în Avizul nr. 976/2019 din 22 ianuarie 2020 pe marginea 
proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul 
Superior al Magistraturii, inițiativa legislativă poate fi susținută conceptual. Or, 
raportat la intenția de reglementare, o asemenea soluție ar putea institui un 
echilibru între condiția asigurării independenței președintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii și condiția evitării posibilelor tendințe corporative în 
cadrul Consiliului.   

 


