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Adunarea Generală a Judecătorilor 

 

REGULAMENT 

cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor 

 
Adunarea generală extraordinară a judecătorilor adoptă prezentul Regulament. 

Regulamentul cu privire la funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor (în 

continuare Regulamentul) este elaborat întru asigurarea executării Legii privind 

organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 6 iulie 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 

947-XIII din 19 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind 

selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor nr. 154 din 5 iulie 2012 şi 

Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 

2014. 
(Modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 
 

I. Noţiuni generale 
 

1. Adunarea Generală a Judecătorilor (în continuare Adunarea) este unul din 

organele autoadministrării judecătoreşti şi asigură realizarea practică a principiului 

autoadministrării judecătoreşti. 

2. Adunarea Generală a Judecătorilor este constituită din judecătorii tuturor 

instanţelor judecătoreşti. 

II. Convocarea 

 

3. Adunarea Generală a Judecătorilor este convocată anual în şedinţă ordinară 

de către Consiliul Superior al Magistraturii în prima jumătate a lunii februarie. 

4. Consiliul Superior al Magistraturii aprobă prin hotărâre data convocării şi 

proiectul agendei şedinţei ordinare a Adunării cu cel puţin o lună înainte de data 

şedinţei. Secretariatul Consiliului va organiza procesul prealabil desfăşurării 

şedinţei şi va pregăti pentru Adunare întregul set de materiale şi acte normative 

necesare potrivit chestiunilor incluse în ordinea de zi a şedinţei: 

a) publicarea pe pagina web a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii 

privind convocarea ordinară sau extraordinară a Adunării Generale a Judecătorilor; 

b) informarea instanţelor de judecată prin e-mail, fax sau altă modalitate 

accesibilă, despre data şi proiectul ordinii de zi a şedinţei şi solicitarea de la 

preşedinţii de instanţe informarea sub semnătură a judecătorilor despre convocarea 

Adunării, cu expedierea listelor respective Secretariatului Consiliului; 



c) pregătirea listelor judecătorilor în exerciţiu, separat pe instanţe, pentru 

înregistrare privind prezenţa la Adunare şi eliberarea buletinelor de vot sub 

semnătură pentru exercitarea dreptului la vot; 

d) pregătirea şi difuzarea press-release pentru informarea societăţii civile, a 

mass-media despre convocarea şi proiectul ordinii de zi a Adunării; 

e) multiplicarea şi asigurarea şedinţei cu texte de legi, de alte acte normative 

relevante (extrase), cu scenariul de desfăşurare a Adunării, potrivit agendei; 

f) identificarea localului pentru desfăşurarea Adunării, asigurarea cu hârtie, cu 

echipament tehnic pentru multiplicarea buletinelor de vot, cu cabine pentru votare 

secretă şi urne de vot, cu calculatoare pentru socotirea voturilor, alte materiale; 
(Litera c) din pct.4 modificată prin Hotărîrea Adunării Generale a Judecătorilor din 13 

martie 2015). 

(Lit. g) din pct. 4 exclusă prin Hotărîrea Adunării Generale a Judecătorilor din 13 martie 

2015). 

5. Hotărârea Consiliului privind data şi ora convocării, proiectul agendei 

şedinţei, materialele care urmează a fi examinate se distribuie judecătorilor prin e-

mail, sau oricare altă modalitate accesibilă, şi se plasează pe pagina web a 

Consiliului. Preşedinţii (vicepreşedinţii) instanţelor de judecată vor face publică 

pentru toţi judecătorii instanţei hotărârea respectivă şi materialele anexate. 

6. Adunarea Generală a Judecătorilor poate fi convocată şi în şedinţe 

extraordinare (excepţionale) la iniţiativa Consiliului Superior al Magistraturii sau a 

cel puţin 50 de judecători. Solicitarea convocării şedinţei extraordinare semnată de 

judecători, în care se indică numele şi prenumele judecătorilor, instanţa unde 

activează, cu proiectul agendei şedinţei extraordinare se depune la Consiliul 

Superior al Magistraturii. Consiliul va anunţa prin hotărâre data convocării şedinţei 

extraordinare a Adunării în cel mult 10 zile de la data solicitării, anunţând despre 

aceasta în termen de trei zile judecătorii în condiţiile prezentului Regulament. 

Sunt considerate şedinţe extraordinare (excepţionale) convocate în situaţiile în 

care: 

a) a apărut necesitatea ridicării mandatului/mandatelor de membru ales de 

Adunarea Generală a Judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, Colegiul 

pentru selecția și cariera judecătorilor, Colegiul pentru evaluarea performanțelor 

judecătorilor, Colegiul disciplinar; 

b) a apărut necesitatea alegerii unui membru în Colegiul pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor; 

c) a apărut necesitatea alegerii unui membru în Colegiul pentru evaluarea 

performanţelor judecătorilor; 

d) a apărut necesitatea alegerii membrului/membrilor CSM și Colegiului 

disciplinar; 

e) cel puţin 50 de judecători au solicitat convocarea motivată a Adunării 

Generale a Judecătorilor. 
(Punctul 6 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

(Punctul 6 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

7. Adunarea este în drept să modifice agenda şedinţei pe parcursul 

desfăşurării acesteia. 

 



III. Deschiderea şedinţei 

 

8. Judecătorii participanţi la şedinţă se înregistrează sub semnătură de o 

comisie alcătuită din colaboratorii Secretariatului Consiliului Superior al 

Magistraturii. Listele de înregistrare a judecătorilor se anexează la materialele 

şedinţei Adunării şi se păstrează la Consiliul Superior al Magistraturii. Listele 

conțin numele, numărul și seria legitimației de judecător (după caz un alt act de 

identitate) 
(Punctul 8 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

9. Şedinţele Adunării Generale a Judecătorilor sunt deschise de Preşedintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, care anunţă dacă Adunarea este deliberativă. 

Adunarea este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în 

exerciţiu. În cazul în care Adunarea nu este deliberativă, se va convoca o altă 

şedinţă, în condiţiile legii. Dacă sunt întrunite condiţiile deliberării, Preşedintele 

Consiliului Superior al Magistraturii propune Adunării alegerea preşedintelui şi a 

secretarului şedinţei. 

9
1
. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii propune Adunării 

desemnarea numărătorilor  din  rîndul  judecătorilor, care vor efectua procedurile  

de numărare pe tot parcursul Adunării. 
(Punctul 9

1
introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

10. Preşedintele şi secretarul şedinţei Adunării se aleg la propunerea 

judecătorilor prezenţi la şedinţă, cu votul deschis al majorităţii simple a acestora. 

În continuare şedinţa este condusă de preşedintele ales al Adunării. 

11. Preşedintele Adunării anunţă proiectul ordinei de zi, supune votului 

modificările propuse în cadrul şedinţei, propune aprobarea integrală a ordinii de zi, 

purcede la examinarea chestiunilor de pe agenda şedinţei. Procesul-verbal se 

semnează de preşedintele şi secretarul Adunării. 
(Punctul 11 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 
 

IV. Competenţa 
 

12. Adunarea Generală a Judecătorilor: 

a) audiază raportul anual de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii; 

b) aprobă Codul de etică a judecătorului, modificările şi completările în 

acesta; 

c) aprobă Regulamentul de funcţionare a Adunării Generale a Judecătorilor, 

modificările şi completările în acesta; 

d) alege din rândul judecătorilor membrii permanenţi şi 2 membri supleanţi în 

Consiliul Superior al Magistraturii, 4 membri în Colegiul pentru selecţia şi cariera 

judecătorilor, 3 membri în Colegiul pentru evaluarea performanţelor judecătorilor 

membrii permanenţi şi 5 membri supleanţi în Colegiul disciplinar şi ridică 

mandatul acestora;             
    [Pct.12 lit.d) modificată prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016]  

    e) constituie şi aprobă nemijlocit în şedinţa Adunării comisii speciale, 

componenţa şi modul de activitate a acestora, pentru organizarea procedurii de 

alegere a judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, în Colegiul pentru 

selecţia şi carierea judecătorilor, în Colegiul pentru evaluarea performanţelor 



judecătorilor şi în Colegiul disciplinar;   
    [Pct.12 lit.e) modificată prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 

f) examinează şi decide asupra altor chestiuni referitor la activitatea 

instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii. 

 
V. Procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, a 

membrilor Colegiului de selecţie şi carieră a judecătorilor, a membrilor 

Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, 

a membrilor Colegiului disciplinar 
 

[Capitolul V denumirea modificată prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 
 

 13. Cu cel puţin două luni înainte de stabilirea datei şedinţei Adunării 

generale a judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii va face publică 

chestiunea privind alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ai 

Colegiului de selecţie şi carieră a judecătorilor şi ai Colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor şi al Colegiului disciplinar prin intermediul e-mail al 

instanţelor de judecată, cu plasarea pe pagina web a Consiliului. 
[Pct.13 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 
    14. În termen de o lună de la data anunţării şedinţei, judecătorii îşi pot 

înainta candidaturile pentru suplinirea funcţiei de membru permanent sau supleant 

al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Colegiului disciplinar, de membru al 

Colegiului de selecţie şi carieră a judecătorilor şi al Colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor şi vor depune la Secretariatul Consiliului o cerere 

indicând funcţia solicitată, cu anexarea  unei fotografii, a curriculumului vitae şi a 

unui scurt program al viziunii de activitate în Consiliu sau Colegii,  în condiţiile 

legii. 
  [Pct.14 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 
    15. Candidaturile pentru suplinirea funcţiei de membru permanent sau 

supleant al Consiliului şi al Colegiului disciplinar, de membru al Colegiului de 

selecţie şi carieră a judecătorilor şi al Colegiului de evaluare a performanţelor 

judecătorilor, de asemenea, pot fi înaintate şi în cadrul adunărilor colectivelor de 

judecători din instanţe, întocmind un proces-verbal respectiv, semnat de 

preşedintele şi secretarul adunării judecătorilor instanţei, pe care îl vor depune la 

Secretariatul Consiliului, cu actele specificate la punctul 14 referitor la candidatura 

înaintată. 
 [Pct.15 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 
    16. Candidaturile se înregistrează la Secretariatul Consiliului, într-un 

Registru special, în ordinea parvenirii, separat pentru funcţia de membru 

permanent al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Colegiului disciplinar, 

pentru membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Colegiului 

disciplinar, pentru membru al Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, 

pentru membru al Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor. 
 (Pct.16 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016) 
(Punctele 17, 18, 19, 20 excluse prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

21.  Materialele  indicate  la  punctele  14  şi  15  vor  fi  plasate  pe  pagina  

web  a Consiliului  pentru  analizare,  verificare,  apreciere  şi  expunerea  părerilor  



de  către comunitatea  de  judecători  şi  societatea  civilă  privind  corespunderea  

candidaţilor funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, al 

Colegiului de selecţie şi carieră a judecătorilor şi al Colegiului de evaluare a 

performanţelor judecătorilor şi Colegiului disciplinar. Opiniile vor fi remise în 

adresa Secretariatului CSM pentru a fi comunicate judecătorilor în cadrul Adunării 

Generale a Judecătorilor. 
(Pct.21 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016) 
22. Preşedinţii/vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti aleşi în funcţia de 

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data 

alegerii, vor depune cerere de suspendare din funcţia deţinută pe perioada 

mandatului de membru al Consiliului. 

23. Sub incidenţa punctului 22 cad supleanţii din momentul confirmării de 

către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţia de membri permanenţi. 

24. Candidaţii  înaintaţi  în  condiţiile  punctelor  14  şi  15  îşi  pot  retrage  

oricând candidaturile la funcţia de membru permanent sau supleant al Consiliului 

Superior al Magistraturii şi  al  Colegiului  disciplinar,  de  membru  al  Colegiului  

de  selecţie  şi carieră  a  judecătorilor,  de  membru al  Colegiului  de  evaluare  a  

performanţelor judecătorilor, prin cerere scrisă depusă la Secretariatul Consiliului, 

pînă la aprobarea listelor candidaților în cadrul ședinței. 
[Pct.24 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 
25. Cu 3 zile înainte de data şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor se 

întocmesc, separat din partea Curţii Supreme de Justiţie, separat din partea curţilor 

de apel, separat din partea judecătoriilor, listele finale ale candidaţilor la funcţia de 

membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului 

disciplinar, de membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii și al 

Colegiului disciplinar, de membru al Colegiului de selecţie şi carieră a 

judecătorilor, de membru al Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, 

în ordinea parvenirii cererilor conform Registrului şi se vor prezenta Adunării 

pentru examinare şi alegere. Listele finale se publică pe pagina web a Consiliului. 
(Pct. 25 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

[Pct.25 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016] 
(Pct 26 exclus prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

(Pct. 27 exclus prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

28. După aprobarea separată a listelor cu candidaturi, separat din partea Curţii 

Supreme de Justiţie, separat din partea curţilor de apel, separat din partea 

judecătoriilor, Adunarea va constitui Comisia specială pentru desfăşurarea 

alegerilor. 
(Pct.28 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

28
1
. În buletinele de vot pentru alegerea membrilor permanenţi şi supleanţi în 

Consiliul Superior al Magistraturii şi în Colegiul disciplinar, a membrilor în 

Colegiul de  selecţie  şi  carieră  a  judecătorilor,  în  Colegiul  de  evaluare  a  

performanţelor judecătorilor, se  vor  introduce  separat  numele  şi  prenumele  

candidaţilor  din  partea Curţii  Supreme  de  Justiţie,  separat  din  partea  curţilor  

de  apel,  separat  din  partea judecătoriilor, urmând ca aceştia să fie votaţi separat:  

- 6  membri  permanenţi  în  Consiliul  Superior  al  Magistraturii – câte  2 

reprezentând Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi judecătoriile;  

- 2 membri supleanţi în Consiliul Superior al Magistraturii; 



- 5  membri permanenţi în Colegiul  disciplinar  –2  reprezentând  Curtea 

Supremă de Justiţie, 2 reprezentînd curţile de apel şi 1 reprezentînd judecătoriile; 

- 5  membri  supleanţi  în  Colegiul  disciplinar – 2 reprezentând  Curtea 

Supremă de Justiţie, 2 reprezentînd curţile de apel şi 1 reprezentînd judecătoriile; 

- 4 membri în  Colegiul  pentru  selecţie  şi  cariera  judecătorilor – 2 

reprezentând  Curtea  Supremă  de  Justiţie  şi  câte  1  judecător  reprezentînd  

curţile  de apel şi judecătoriile;  

- 3 membri în Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor – câte 1 

reprezentând Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi judecătoriile. 
(Pct.28

1 
introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

29. Competenţa Comisiei speciale pentru desfășurarea alegerilor: 
(Modificat prin Hotărîrea Adunării Generale a Judecătorilor din 11 martie 2016) 

a) alege preşedintele şi secretarul, cu consemnarea rezultatului în proces-

verbal; 

b) distribuie buletinele de vot conform listelor electorale, aprobate de 

Adunarea Generală, separat din partea Curţii Supreme de Justiţie, separat din 

partea curţilor de apel, separat din partea judecătoriilor, la funcţia de membru 

permanent al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului disciplinar, de 

membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului 

disciplinar, de membru al Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, de 

membru al Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor; 
(Pct.29 lit.b) modificată prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

(Pct. 29 lit.c) exclusă prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

d) distribuie buletinele de vot sub semnătură votanţilor; 
(Punctul 29 lit.d) modificată prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

e) verifică cabinele de vot; 

f) sigilează urnele pentru votare; 

g) supraveghează corectitudinea desfăşurării procesului de votare; 

h) deschide urnele, numără buletinele de vot şi stabileşte separat pentru 

fiecare poziţie rezultatele votării, în prezenţa tuturor membrilor Comisiei; 

i) întocmeşte separat pentru fiecare poziţie procese-verbale respective privind 

rezultatele votării, semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei, în prezenţa 

membrilor acesteia, şi le prezintă pentru validare Adunării Generale. 

j) candidaţii la funcţia de membru al CSM sau de membru al Colegiului 

pentru selecţie, Colegiului disciplinar şi Colegiul de evaluare îşi pot desemna 

observatori de sine stătător din rîndul judecătorilor, pentru supravegherea 

alegerilor. 
(Punctul 29 lit.j) modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

k) Examinează contestaţiile privind rezultatele votării. 
(Pct.29 lit.k)

 
introdusă prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

29
1
) Componenţa Comisiei speciale pentru desfăşurarea alegerilor 

    Comisia specială pentru desfăşurarea alegerilor este compusă din 

judecători, aleşi în cadrul Adunării Generale cu majoritate de voturi în mod 

deschis, numărul acesteia fiind stabilit de AGJ. 

    Preşedintele şi secretarul Comisiei este ales prin vot deschis de către 

membrii Comisiei speciale pentru desfăşurarea alegerilor, fapt ce urmează a fi 

consemnat în procesul-verbal. 



(Pct.29
1 

introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 
 

VI. Efectuarea votării 
 

30. Votarea membrilor permanenţi şi supleanţi ai Consiliului Superior al 

Magistraturii, ai Colegiului pentru selecţie şi cariera judecătorilor, ai Colegiului 

pentru evaluarea performanţelor judecătorilor este secretă şi se desfăşoară în 

cabina de vot special amenajată, sub supravegherea membrilor Comisiei speciale. 

31. Fiecare judecător votează personal. Votarea în locul altor judecători este 

interzisă. Membrul comisiei speciale înmânează judecătorului buletinul/buletinele 

de vot, conform listei judecătorilor înregistraţi, sub semnătură, numai la 

prezentarea legitimației de judecător sau a buletinului de identitate, în cazul în care 

judecătorului nu i-a fost perfectată legitimația. 
(Pct. 31 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

32. Buletinul de vot se completează doar în cabina de vot. Se interzice 

completarea de sine stătătoare a buletinului de vot cu alte nume decât cele aprobate 

de Comisia specială. 

33. Judecătorul va aplica ştampila ”Votat” în dreptul numelui din buletinul de 

vot pe care-l alege. Alte însemnări în buletinul de vot nu se admit. 

34. Dacă judecătorul în procesul de votare a completat greşit buletinul, 

Comisia specială, la cererea acestuia, îi va elibera o singură dată un alt buletin de 

vot, cazul fiind menţionat ulterior în procesul-verbal cu privire la votare. 

35. Se interzice scoaterea buletinului pentru vot din localul unde se desfăşoară 

votarea. 

 

VII. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor votării, contestaţiile 

 

36. După efectuarea votării de către toţi judecătorii înregistraţi, preşedintele 

Comisiei speciale anunţă încheierea votării și retragerea pentru deschiderea urnelor 

de vot și numărarea voturilor în prezența observatorilor. 
(Pct. 36 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

37. Înainte de deschiderea urnelor de vot, toate buletinele rămase neutilizate 

se numără şi se anulează de către Comisie, întocmindu-se despre aceasta un act de 

anulare, despre care fapt se va consemna în procesul-verbal al votării. 

38. Înainte de numărarea voturilor obţinute, Comisia stabileşte numărul 

judecătorilor cărora le-au fost eliberate sub semnătură buletinele de vot în baza 

numărului judecătorilor înscrişi sub semnătură în listele de înregistrare la Adunare. 

39. După verificarea sigiliilor aplicate pe urnele de vot, preşedintele Comisiei, 

în prezenţa tuturor membrilor Comisiei, deschide urnele şi dispune numărarea 

voturilor exprimate. 

40. Se consideră ales în funcţia de membru permanent, de membru supleant al 

Consiliului Superior al Magistraturi și al Colegiului disciplinar, de membru al 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, de membru al Colegiului pentru 

evaluarea performanţelor judecătorilor, candidaţii incluşi în buletinele de vot care 

au acumulat 50 plus un vot, din numărul majorităţii simple a judecătorilor prezenţi 

la Adunare, la momentul desfăşurării procedurii de votare şi participanţi la 

procedura de vot. 



(Punctul 40 completat prin Hotărârea Adunării Generale din 13 martie 2015). 

(Pct. 40 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

40
1
.În cazul în care nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, 

conform prevederilor punctului 40 din prezentul Regulament, precum şi în cazul în 

care din candidaţii incluşi în buletinele de vot a acumulat numărul necesar de 

voturi doar un singur candidat, se va organiza al doilea tur de vot în cadrul 

aceleiaşi Adunări Generale a Judecătorilor, pentru suplinirea celorlalte funcții. 

În al doilea tur de vot, în buletinele de vot se vor include: 

1. pentru  alegerea  membrilor permanenţi şi  membrilor  supleanţi ai 

Consiliului Superior al Magistraturii: 

- primii trei candidaţi, care au acumulat cel mai mare număr de voturi, în 

cazul în care nu a fost ales nici un candidat din cei incluşi în buletinul de vot, şi 

următorii doi în cazul în care a fost ales un singur candidat inclus în buletinul de 

vot; 

2. pentru  alegerea  membrilor permanenţi şi  membrilor  supleanţi  ai  

Colegiului disciplinar: 

- primii trei/doi candidaţi (conform reprezentativităţii de la instanţele de toate 

nivelurile), care au acumulat cel mai mare număr de voturi, în cazul în care nu a 

fost ales nici un candidat din cei incluşi în buletinul de vot, şi următorii doi în cazul 

în care a fost ales un singur candidat inclus în buletinul de vot; 

3. pentru alegerea membrilor Colegiului de evaluare şi Colegiului de selecţie: 

- primii trei/doi candidaţi (conform reprezentativităţii de la instanţele de toate 

nivelurile), care au acumulat cel mai mare număr de voturi, în cazul în care nu a 

fost ales nici un candidat din cei incluşi în buletinul de vot, şi următorii doi în  

cazul în care a fost ales un singur candidat inclus în buletinul de vot. 
(Punctul 40

1
 introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 13 martie 2015). 

 (Pct. 40
1
 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

40
2
. În caz de demisie, suspendare, cerere proprie, revocare a mandatului sau 

deces a membrului Consiliului al Magistraturii, calitatea de membru este ocupat de 

membrul supleant ales de Adunarea Generală a Judecdătorilor, care, a acumulat cel 

mai mare număr de voturi, urmare detaşării acestuia prin hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii, pentru perioada rămasă de activitate a membrului demis, 

suspendat, decedat, revocat. 
(Pct. 40

2
 introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 13 martie 2015). 

40
3
. Membrul  supleant  în  cadrul  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  va  

fi detaşat prin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru perioada 

rămasă de activitate a membrului demis, suspendat, decedat, revocat. 
(Pct.40

3
 introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

41. Sunt declarate nevalabile buletinele de vot: 

a) în care au fost înscrise alte nume decât cele introduse de Comisia specială 

legal constituită; 

b) în care s-au făcut înscrisuri altele decât cele stabilite de Comisia specială; 

c) buletinul de vot este de alt model decât cel stabilit; 

d) în care nu a fost aplicata ştampila cu inscripţia ”Votat”; 

e) în carte s-au făcut ştersuri de nume incluse în buletin; 



f) care au fost deformate sau mâzgălite astfel încât nu este clară opţiunea 

alegătorului. 

42. Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil: 

a) dacă alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia”Votat” de mai multe ori în 

dreptul unui şi aceluiaşi nume introdus în buletin; 

b) dacă ştampila a fost aplicată în afara cerculeţului din dreptul numelui inclus 

în buletinul de vot, în cazul în care opţiunea este clară. 

43. Preşedintele Comisiei speciale asigură vizualizarea de către toţi membrii 

Comisiei a buletinului care trezeşte îndoieli privind valabilitatea. 

44. Dacă unii dintre membrii Comisiei speciale au îndoieli privind 

valabilitatea sau nevalabilitatea buletinului de vot, problema se soluţionează prin 

votul majorităţii simple, rezultatul fiind consemnat în procesul–verbal al şedinţei 

Comisiei. 

45. Rezultatele votării se consemnează în procesul-verbal al votării, în care se 

indică: 

a) numărul de judecători incluşi în listele de votare; 

b) numărul de judecători care au primit buletinele de vot; 

c) numărul de judecători care au participat la votare; 

d) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de 

judecătorii votanţi şi numărul judecătorilor care au participat la votare, sau lipsa 

acestei diferenţe; 

e) numărul voturilor declarate nevalabile; 

f) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent introdus în 

buletinul de vot; 

g) numărul total de voturi valabil exprimate; 

h) numărul total al buletinelor de vot primite de Comisie; 

i) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate. 

46. Procesele-verbale ale Comisiei speciale privind rezultatele alegerilor în 

Consiliu şi Colegii, întocmite separat şi semnate de preşedintele şi secretarul 

Comisiei, în prezenţa tuturor membrilor acesteia, sunt supuse votului Adunării 

Generale a Judecătorilor pentru validare sau invalidare. Hotărârea se adoptă prin 

vot deschis. 

47. Buletinele de vot se pun toate într-o ladă care se sigilează şi se semnează 

de către preşedintele şi secretarul Comisiei electorale speciale, în prezenţa 

observatorilor și a tuturor membrilor Comisiei, apoi se transmite pentru depozitare 

şi păstrare şefului Secretariatului Consiliul Superior al Magistraturii. Procesele-

verbale şi hotărîrile Adunării se anexează la mapa şedinţei AGJ. Aceste documente 

se vor păstra conform prevederilor Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii 

Moldova. 
(Pct. 47 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

(Pct. 47 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

48. Comisiile speciale au mandatul doar pe durata desfăşurării şedinţei 

Adunării în cadrul căreia au fost constituite. În cazurile în care procedura de 

desfăşurare a Adunării sau rezultatele votării sunt contestate, Comisia specială va 

funcţiona până la epuizarea definitivă a problemei. 
(Pct. 48 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 



48
1
. Contestaţiile privind procedura şi rezultatele votării se depun în termen 

de 3 zile calendaristice de la data desfăşurării Adunării Comisiei speciale pentru 

desfășurarea alegerilor special constituită de această Adunare, prin intermediul 

Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii. Contestaţia va conţine 

descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiurile legale, 

cerinţele contestatarului, date privind identitatea acestuia, data depunerii 

contestaţiei, semnătura. 
(Pct. 48

1
 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

48
2
 . Contestaţiile vor fi examinate de Comisia specială în termen de 5 zile 

calendaristice de la data depunerii acestora, rezultatele examinării fiind 

consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi secretarul Comisiei. 

Preşedintele Comisiei va informa motivat contestatarul despre rezultatele 

examinării, alăturând copia procesului-verbal. 

48
3
. Rezultatele, cât şi acţiunile/inacţiunile Comisiei speciale pot fi atacate în 

instanţa de judecată potrivit legislaţiei în vigoare. 
(Pct. 48

3
 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

48
4
. În cazurile în care, în urma examinării contestaţiei, se vor constata 

încălcări grave, de natură să influenţeze rezultatele alegerilor, Comisia specială 

pentru desfășurarea alegerilor va informa despre aceasta Consiliul Superior al 

Magistraturii, care va decide asupra convocării Adunării Generale extraordinare a 

Judecătorilor. La fel va proceda Consiliul Superior al Magistraturii şi în cazurile 

unei hotărâri a instanţei de judecată. 
(Pct. 48

4
 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

(Punctele 48
1
, 48

2
, 48

3
 ,48

4
 introduse prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 

2013). 

 

VIII. Adoptarea hotărârilor 

 

49. Adunarea Generală a Judecătorilor, ordinară sau extraordinară, este 

deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în exerciţiu. 

50. Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii simple a judecătorilor 

prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarul şedinţei fiind numerotate 

în ordine consecutivă pe anul curent. 
(Pct. 50 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

51. Hotărârile privind alegerea preşedintelui şi secretarului şedinţei se adoptă 

cu votul deschis al majorităţii simple a judecătorilor prezenţi la Adunare. 

52. Hotărârile privind constituirea, componenţa şi modul de funcţionare a 

Comisiilor speciale se adoptă cu votul deschis al majorităţii simple a judecătorilor 

prezenţi la şedinţă. 

53. Hotărârile privind aprobarea listelor candidaţilor se adoptă cu votul 

deschis al majorităţii simple a judecătorilor prezenţi la şedinţă şi înregistraţi la 

Adunare în modul stabilit. 

54.Hotărîrile privind validarea proceselor-verbale de alegere a membrilor 

permanenţi şi supleanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Colegiului 

disciplinar, a membrilor Colegiului pentru selecția şi cariera judecătorilor, ai 

Colegiului pentru evaluarea performanţelor judecătorilor se adoptă cu votul deschis 



al majorităţii simple a judecătorilor prezenţi la şedinţă şi înregistraţi la Adunare în 

modul stabilit. 
(Pct. 54 modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 11 martie 2016). 

55. Adunarea Generală a Judecătorilor poate adopta hotărâri cu votul secret al 

majorităţii simple a judecătorilor prezenţi şi înregistraţi la Adunare în modul 

stabilit.  

56. Hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor sunt obligatorii pentru toate 

organele autoadministrării judecătoreşti şi judecători. 

57. Hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor se publică pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

IX. Dispoziţii finale 
 

(Punctele 58 şi 59 excluse prin Hotărârea Adunării Generale din 15 februarie 2013). 

60. Regulamentul intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe pagina web 

a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 
  Preşedintele Adunării 

  Secretarul Adunării 

  Şeful Secretariatului                                                       Ioana Chironeţ 

     

Chişinău, 23 noiembrie 2012.  
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