
1 

 

23 decembrie 2021 nr.5/1-01d/21-2868 

număr unic 630/MJ/2021  

Domnului Sergiu LITVINENCO 

Ministru al justiției 

 

copie: Cancelaria de Stat  

la nr.18-23-455-101181 din 16.12.2021 

 

 

Alăturat, prezentăm opinia susținută de către membrii-procurori din cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor aferentă Proiectului de Lege privind unele măsuri 

aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare 

ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative (în continuare – 

Proiect), în vederea examinării acesteia în contextul derulării procedurilor de legiferare. 

 

I. În opinia noastră, pentru consolidarea exigențelor referitoare la criteriile de 

integritate ce urmează a fi întrunite pentru accederea în organele de autoadministrare ale 

procurorilor și judecătorilor, nu se justifică existența unei legi separate. Criteriul 

integrității, deși are o importanță fundamentală, nu este unica cerință prevăzută de legile 

de specialitate în domeniul alegerilor pentru organele de autoadministrare vizate. 

Reglementările aferente exercițiului alegerilor trebuie privite sistemic, trebuie sa asigure 

congruența corespunzătoare, iar dispersarea lor în acte normative distincte creează riscul 

încălcării principiului unicității legii. 

Respectiv, ajustările normative ce rezultă din viziunea expusă de către autori în 

conținutul Proiectului, care în esență, au în vedere introducerea garanțiilor privind 

confirmarea integrității candidaților ce aplică pentru organele de autoadministrare, 

urmează a fi integrate în conținutul normativ al Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

Această concluzie se bazează pe regulile tehnicii legislative și rezultă din însuși conceptul 

proiectului înaintat spre avizare și natura obiectului juridic propus de a fi reglementat. 

Astfel, în titlul Proiectului se utilizează sintagma „unele măsuri” ceea ce denotă 

reglementarea doar a unor particularități privind procedurile în speță, nefiind acoperit 

întreg spectrul de măsuri care ar putea contribui la sporirea integrității membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii și organelor 

specializate ale acestora. 

În susținerea acestei poziții invocăm prevederile art.3 alin.(4) lit.a) și art.29 alin.(2) 

din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, care stabilesc că actul normativ 
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trebuie să se integreze organic în cadrul normativ în vigoare, scop în care acesta trebuie 

corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se 

află în conexiune. Pentru a se evita lacunele legislative, soluţiile propuse în proiectul 

actului normativ trebuie să acopere întreaga problematică a relaţiilor sociale ce constituie 

obiectul de reglementare al proiectului.  

Respectiv, având în vedere că Legea nr.3/2016 constituie legea-cadru ce dezvoltă 

prevederile constituționale aferent organizării sistemului Procuraturii și organelor de 

autoadministrare ale procurorilor, stabilind reglementări de fond privind statutul 

procurorilor, evaluarea profesională și răspunderea disciplinară a acestora și ținând cont 

de faptul că, conceptual, obiectul de legiferare al Proiectului este îngust, referindu-se doar 

la unele aspecte specifice, care interferează cu cel al Legii nr.3/2016, susținem 

încorporarea prevederilor referitoare la evaluarea candidaților în organele de 

autoadministrare în textul acesteia. 

 Menționăm că modificările aduse actului normativ trebuie să se integreze armonios 

în actul respectiv, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea 

firească a elementelor structurale. 

Caracterul deosebit al procedurilor similare  „vetting”-ului necesită o atenție 

sporită, deoarece în lipsa unor garanții proporționale și suficient de puternice, prezintă 

riscul unor abuzuri la efectuarea verificărilor în privința judecătorilor și procurorilor. 

Pentru a asigura o analiză obiectivă a situației, este necesar să remarcăm și faptul că însăși 

structurile internaționale manifestă un anumit grad de reticență față de procedurile de 

„vetting”, care sunt văzute ca măsuri de excepție.  

 Considerăm că pentru realizarea acestor proceduri ce exced cadrul normativ actual 

privind evaluarea judecătorilor și procurorilor este necesar ca Proiectul să se bazeze pe un 

studiu complex, comprehensiv și credibil privind condițiile, impactul, riscurile, 

așteptările, rezultatele procedurilor cu caracter excepțional de evaluare pentru candidații 

în organele de autoadministrare ale judecătorilor/procurorilor. 

Respectiv, optăm pentru necesitatea analizei profunde a mecanismului promovat 

prin acest Proiect, cu evaluarea impactului acestuia inclusiv din perspectiva experienței 

altor state, pentru a evita blocaje instituționale, care să se răsfrângă negativ asupra calității 

actului de justiție sau să genereze amânări substanțiale a procedurilor de alegeri.  

 În acest sens considerăm necesară cooptarea eforturilor reprezentanților 

autorităților publice vizate de aceste proceduri, cu participarea reprezentanților mediului 

academic și ai societății civile, care să asigure îmbunătățirea și dezvoltarea conceptului de 

referință. 

Desfășurarea unei consultări largi și veridice a fost susținută și de Comisia de la 

Veneția, care menționează că „urgența problemei nu justifică lipsa de consultare a părților 

interesate, în special a celor esențiale, cum ar fi CSM și CSP”, reamintind că „o consultare 

semnificativă a opoziției și a părților interesate este un element-cheie în procesul 

democratic de legiferare. Consultări adecvate ar trebui să aibă loc înainte de adoptarea 

finală a acestei legi.”1 

 
1Avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului 

Europei CDL-AD(2021)046, cu privire la unele măsuri referitoare la selecți candidaților pentru funcțiile administrative din 

cadrul organelor de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor și la modificarea unor acte normative, din 13 decembrie 

2021, §9 
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În considerarea raționamentelor expuse, propunem revizuirea conținutului 

Proiectului și analizarea posibilităților ca acest mecanism derogatoriu de evaluare să fie 

realizat sub auspiciile competențelor constituționale ale CSM/CSP, cu instituirea 

monitorizării pe o perioadă determinată din partea experților internaționali și cu 

identificarea clară și previzibilă a componentelor procedurii. 

 Anterior, membrii-procurori ai Consiliului Superior al Procurorilor au formulat 

opinii privind conceptul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, iar în 

acest context menționăm că aceleași referințe și raționamente logico-juridice sunt 

aplicabile și în cazul evaluării candidaților în CSM și CSP.  

Aspecte similare au fost analizate anterior și de Comisia europeană pentru 

democrație prin drept (Comisia de la Veneția), care în Avizul cu privire la proiectul de 

lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și organelor Procuraturii CDL-

AD(2019)020 emis pe 14.10.2019, pentru Republica Moldova, a recomandat la pct.87 ca 

„criteriile de evaluare care ar trebui să fie utilizate în cursul procesului de evaluare 

extraordinară în ceea ce privește integritatea, profesionalismul și stilul de viață al 

judecătorilor ar trebui să fie indicate în mod clar și exhaustiv în proiectul de lege și ar 

trebui să fie aceleași cu cele care sunt deja în vigoare în ceea ce privește răspunderea 

disciplinară și evaluarea performanțelor judecătorilor.”  

Pe această dimensiune, notăm că soluțiile ar putea viza mai multe măsuri 

instituționale: 

- consolidarea capacităților Inspecției procurorilor și transferarea acestei entități în 

subordinea CSP (de exemplu - cu detașarea în componența acesteia a procurorilor în 

funcție); 

- comasarea Colegiului de selecție și a Colegiului de evaluare a performanțelor din 

subordinea CSP, cu crearea unei singure entități în care membrii-procurori să fie detașați 

pe perioada mandatului;  

- identificarea posibilităților de cooperare a Colegiului de evaluare și a Inspecției 

procurorilor cu ANI, pentru a evita suprapunerea/dublarea de competențe pe segmentul 

verificării integrității. 

 

II. Obiecții și îngrijorări privind termenii utilizați în Proiectul examinat 

N/o Prevederi din Proiectul de 

Lege 

Obiecții 

1. Lege privind unele măsuri 

aferente selectării candidaților 

la funcțiile administrative din 

organele de autoadministrare 

ale judecătorilor și 

procurorilor și modificarea 

unor acte normative 

Titlul propus este vag și nu respectă criteriile de 

calitate a legii, deoarece mai multe confuzii 

juridice derivă chiar din formularea acestuia: 

- sintagma „unele măsuri” creează risc de 

interpretare arbitrară și nu este previzibilă, 

nefiind clar dacă sunt sau nu și alte măsuri în 

acest sens; 

- sintagma „aferente selectării candidaților”  este 

un non-sens juridic, întrucât o parte din candidații 

în organele de autoadministrare (membrii -

procurori/judecători)  sunt aleși de către 

procurori/judecători în funcție în cadrul 
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Adunărilor Generale. Natura juridică a 

exercițiului de selectare și a celui de alegere este 

total diferită și comportă particularități distincte 

specifice contextului de aplicare; 

-sintagma „funcții administrative” contextual 

este utilizată greșit pentru că membrii CSP/CSM 

nu îndeplinesc funcții administrative, aceasta 

fiind mai degrabă specific președintelui 

CSP/CSM, arealul competențelor căruia include 

și pe cele administrative (de administrare și 

executare a bugetului, de reprezentare în relații 

cu autoritățile naționale  și internaționale, etc.). 

-titlul nu exprimă clar și precis că această 

procedură este de caracter unic. 

2. În vederea sporirii integrității 

membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

Consiliului Superior al 

Procurorilor și organelor 

specializate ale acestora, 

precum și în vederea sporirii 

încrederii societății în 

activitatea acestora dar și în 

general, în sistemul justiției, 

Potrivit tehnicii legislative, preambulul expune 

finalităţile urmărite prin adoptarea actului 

normativ, raţiunea adoptării, motivaţia social-

politică, economică sau de altă natură a actului. 

Acesta poate însoţi actul normativ de o 

importanţă majoră. El nu are putere juridică şi nu 

face parte din conţinutul normativ al actului. 

Preambulul în speță, conține niște prevederi 

neclare, fiind în disonanță cu titlul proiectului or, 

din conținutul preambulului rezultă că 

dispozițiile Proiectului se referă la membrii-

titulari ai CSP/CSM, pe când titlul face referire 

doar la candidați. 

Sporirea integrității membrilor CSP/CSM 

constituie obiect de reglementare al altor legi.  

Probabil, din perspectiva filosofiei promovate de 

autori, prin Proiectul respectiv se urmărește 

asigurarea exigențelor procedurilor de accedere 

în funcția de membru al CSP/CSM, deoarece 

„preselecția” nu-l poate face pe acesta mai mult 

sau mai puțin integru. 

3. Art.2 

(2) Subiecți ai evaluării 

prevăzute de prezenta lege sunt 

și persoanele apropiate 

candidaților, în sensul Legii nr. 

133/2016 privind declararea 

averii și a intereselor 

personale, precum și 

persoanele menționate la 

articolul 33 alin. (4) și (5) din 

Alineatul 2 nu este compatibil cu prevederile 

art.3 alin.(1) din Legea nr.133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale și art.5 

din Legea integrității nr.82/2017, care per-

ansamblu stabilesc principalii actori din 

domeniul integrităţii în sectorul public la nivel 

politic, instituţional şi profesional. 

Aspectul referitor la verificarea inclusiv și a 

persoanelor apropiate a fost analizat și de către 

Comisia de la Veneția, care expune că „Definiția 
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Legea nr. 132/2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de 

Integritate. 

persoanelor apropiate în temeiul legii respective 

ar trebui examinată pentru a se vedea dacă este 

relevantă și esențială în acest scop și pentru a se 

vedea dacă gama de persoane ar putea fi 

acoperită în mod realist în intervalul de timp 

restrâns prevăzut. Aceste persoane apropiate au 

drept de veto în ceea ce privește cooperarea lor 

cu evaluarea? În cazul în care răspunsul este 

afirmativ, aceste persoane au un rol important în 

facilitarea oportunităților legitime ale 

candidatului. Un membru de familie înstrăinat 

sau un fost asociat de afaceri ar putea folosi 

această putere pentru a zădărnici aspirațiile 

legitime ale candidatului. În cazul în care 

răspunsul la întrebarea anterioară este nu, terțul 

este pus în dificultate și se intervine în viața 

privată pentru un scop în care s-ar putea să nu 

aibă nici un interes. Din aceste motive, lista 

persoanelor apropiate trebuie să fie restrânsă și 

esențială.2 

4. Art.3  

(1) Comisia independentă de 

evaluare a integrității 

candidaților la funcțiile 

administrative din organele de 

autoadministrare ale 

judecătorilor și procurorilor (în 

continuare – Comisia de 

evaluare) efectuează evaluarea 

integrității candidaților la 

funcțiile administrative din 

organele prevăzute la art. 2 

alin. (1). 

Integritatea este un element-cheie în confirmarea 

probității profesionale a unui procuror sau 

judecător, dar verificarea sau evaluarea acesteia 

trebuie să se conformeze cadrului normativ 

național. Astfel, regimul de integritate și 

aspectele aferente acestuia, precum și modul de 

efectuare a verificărilor, fac obiectul mai multor 

acte legislative din cadrul normativ național: 

-Legea privind verificarea titularilor și 

candidaților la funcțiile publice nr.271/2008; 

-Legea privind evaluarea integrității 

instituționale nr.325/2013; 

-Legea cu privire la Autoritatea Naţională de 

Integritate nr.132/2016;  

-Legea integrităţii nr.82/2017; 

-Legea privind avertizorii de integritate 

nr.122/2018. 

Cumulul acestor acte normative răspund, într-o 

manieră clară și previzibilă, modului de aplicare 

în practică a tuturor standardelor relevante 

domeniului indicat, stabilind principii, reguli fixe 

și proceduri care au, în final, obiectivul de a 

verifica agenții publici sub aspectul respectării 

regimului de integritate.  

 
2 Idem, §27 
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În aceste condiții nu este clar care va fi activitatea 

Comisiei pe această dimensiune. 

5. Art.3 

(2) Comisia de evaluare se 

constituie pentru perioada 

efectuării evaluării tuturor 

candidaților la funcțiile 

administrative vacante din 

organele prevăzute la art. 2 

alin. (1) la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

Conceptual este greșit utilizat în text cuvântul 

„vacante”, deoarece de facto nici o funcție 

eligibilă din CSP nu este vacantă, or potrivit 

prevederilor art.73 alin.(2) din Legea nr.3/2016 

membrii aleși ai Consiliului Superior al 

Procurorilor își exercită mandatul până la 

alegerea noilor membri. 

Potrivit accepțiunii promovate în spațiul public, 

precum și în conformitate cu sensul atribuit 

măsurii de evaluare anunțate, se deduce că 

această procedură va avea un caracter unic, 

realizată o singură dată, ca fiind o acțiune cu titlu 

de excepție (în sensul apropiat procedurii de 

„vetting” asupra căreia există deja viziuni ale 

mecanismelor de monitorizare). 

 Este necesar să subliniem că în septembrie 2019 

un proiect de lege similar a fost intens dezbătut 

la nivel național, iar Comisia de la Veneția, 

urmare a analizei efectuate asupra acestuia, a 

invocat mai multe îngrijorări ce derivă din 

necesitatea respectării stricte a standardelor de 

specialitate.3      

 Având în vedere mențiunile din acest document, 

vom sublinia că în ipoteza unei asemenea 

proceduri se impune stabilirea expresă a 

caracterului unic (de excepție) al măsurii de 

referință. 

Prezentul Proiect nu asigură acest sens al 

conceptului propus. 

Considerăm necesar să se facă precizările 

corespunzătoare, care să ofere claritate juridică 

adecvată, astfel încât să se exprime modalitatea 

la care se referă autorii Proiectului - procedura de 

pre-evaluare se preconizează a fi o măsură de 

excepție și legea va prevedea un termen de 

realizare a acesteia? sau se propune o abordare 

conceptuală cu totul inedită - procedura de 

evaluare similară unui „vetting” va fi aplicată 

periodic în privința candidaților în organele de 

autoadministrare ale procurorilor/judecătorilor? 

Această clarificare este de o necesitate 

fundamentală deoarece implică viziuni și analize 

 
3 A se vedea CDL-AD(2019)020, 14.10.2019, opinia nr.966/2019 
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diferite, deoarece impun criterii și considerații 

individualizate.   

6. Art.4 

(2) În activitatea sa, Comisia 

de evaluare se conduce de 

Constituția Republicii 

Moldova și de alte acte 

normative ce reglementează 

domeniile conexe activității 

sale. Comisia de evaluare 

funcționează în baza 

Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea 

acesteia, aprobat de către 

aceasta. 

Opinăm că criteriile de evaluare trebuie să fie 

stabilite la nivel de lege și nicidecum într-un 

regulament, aprobat de Comisia de evaluare. 

Această ipoteză a fost susținută și de către 

Comisia de la Veneția atunci când a analizat 

modificările din 24 august 2021 aduse Legii cu 

privire la Procuratură, menționându-se că 

„[…],din perspectiva statului de drept, 

încredințarea CSP-ului cu o putere practic 

nelimitată de a defini condițiile materiale în care 

PG poate fi demis este o abordare extrem de 

contestabilă. Astfel de reguli trebuie să aibă cel 

mai înalt nivel posibil de legitimitate.”4,  

7. Art.4 

(3) Finanțarea activității 

Comisiei de evaluare se 

efectuează  din contul și în 

limita mijloacelor financiare 

alocate Ministerului Justiției 

de la bugetul de stat și din alte  

surse neinterzise de lege 

Nu sunt clare sursele de finanțare a activității 

Comisiei de evaluare. 

8. Art.4 

(4) Comisia de evaluare 

dispune de un secretariat, care 

funcționează în baza unui 

Regulament aprobat de 

Comisie. 

Prezintă incertitudine cine va asigura 

secretariatul Comisiei de evaluare și remunerarea 

activității membrilor acestuia, având în vedere 

volumul impunător care este pus pe seama 

acestuia. Nu este clară și previzibilă modalitatea 

de recrutare a personalului, statutul lor oficial 

(funcționar public, personal tehnic, etc), care 

influențează și competentele și modul de 

salarizare. 

9. Art.5 

(1)  Comisia de evaluare este 

formată din  6 membri, 

desemnați după cum urmează: 

a) 3 membri naționali numiți 

de Ministerul Justiției la 

propunerea fracțiunilor 

parlamentare conform 

principiului proporționalității, 

și cîte 1 membru supleant 

Autorii nu au prezentat nici un argument 

plauzibil aferent numărului de 6 membri 

identificat ca fiind oportun pentru această 

Comisie de evaluare. Această structură a atras și 

atenția experților Comisiei de la Veneția, care au 

menționat că „Având în vedere că CEI va fi 

alcătuit din 6 membri, ar trebuie să existe 

instrucțiuni cu privire la ceea ce se va întâmpla 

dacă voturile sunt împărțite în mod egal între 

membri. [...].”5  

 
4 CDL-AD(2021)047, din 13.12.2021, opinia nr.1058/2021, §66 
5 CDL-AD(2021)046, din 13.12.2021, avizul 1069/2021, §35 
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pentru aceștia, propuși în 

aceeași ordine;  

b) 3 membri și 2 supleanți 

desemnați de către partenerii 

de dezvoltare și aprobați cu 

votul a 3/5 din deputații aleși.   

Nu este clar raționamentul identificării 

Ministerului Justiției ca autoritate ce va numi 3 

membri. Proiectul nu prevede nimic nici cu 

referire la dreptul MJ de a respinge candidaturile 

propuse. 

Există o incertitudine privind stabilirea într-un 

mod clar a partenerilor de dezvoltare, precum și 

a modului de selectare a acestora. 

Pentru asigurarea clarității pe această dimensiune 

a pledat și Comisia de Veneția, notând că „În 

proiectul de lege nu există nici o indicație cu 

privire la cine sunt „partenerii de dezvoltare. Din 

motive de claritate, legea ar trebui să ofere o 

definiție a termenului „parteneri de dezvoltare”, 

sau cel puțin să facă trimitere la un act juridic 

relevant în care se găsește o astfel de definiție. 

Proiectul de lege nu stabilește procedura de 

selectare a membrilor comisiei de evaluare din 

rândul „partenerilor de dezvoltare.”6 

Considerăm că în varianta propusă, când doar 

Guvernul și Parlamentul au atribuții la formarea 

componenței Comisiei de evaluare, este 

desconsiderat de o manieră disporporționată rolul 

corpurilor profesionale în acest proces și se 

creează premisele unei imixtiuni nejusitificate a 

puterii executive și a puterii legislative în puterea 

judecătorească, ceea ce este inadmisibil. 

 Vom atenționa asupra faptului că în acest caz 

este vorba despre o procedură derogatorie, care 

are un caracter excepțional și chiar din spiritul 

acesteia deja se deduce riscul existenței unor 

influențe, iar completarea acesteia cu aspecte 

tendențioase riscă să o transforme într-un 

mecanism de presiune, care să nu respecte 

condiția obiectivității.  

Este necesar să exprimăm opinia mecanismelor 

de specialitate care au notat că „Pentru a apăra 

independența judecătorilor, evaluarea ar trebui să 

fie efectuată în principal de către judecători. 

Consiliile judiciare (dacă există) pot juca un rol 

în această acțiune. Cu toate acestea, alte mijloace 

de evaluare pot fi utilizate, de exemplu, de 

membrii sistemului judiciar numiți sau aleşi în 

scopuri specifice de evaluare a altor judecători. 

 
6 Idem, §§ 19-20 
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Evaluarea de către Ministerul Justiției sau alte 

autorități externe ar trebui evitată. Nici 

Ministerul Justiției sau alte autorități 

executive nu ar trebui să exercite o influență 

asupra procesului de evaluare”.7 

Totodată, se operează cu sintagma de „votul a 3/5 

din deputații aleși”, însă nu este clar 

raționamentul juridic pe care s-au bazat autorii 

Proiectului pentru această abordare, nefiind 

aduse argumente prin prisma cadrului normativ 

național de ce s-a recurs anume la această teză 

numerică. 

Astfel, potrivit cadrului normativ național este 

specificat că legile organice se adoptă cu votul 

majorităţii deputaţilor aleşi, iar legile ordinare se 

adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi 

(art.74 din Constituție). 

În egală măsură, majoritatea calificată o 

constituie – 2/3 din deputați (art.143 alin.(1) din 

Constituție). 

Respectiv, introducerea acestei proporții 

numerice, în absența unei justificări conceptuale 

solide, poate crea o confuzie de interpretare și nu 

se înscrie în coordonatele de stabilitate 

normativă, așa cum reglementează regulile 

tehnicii legislative.  

Este relevant să menționăm că o asemenea 

măsură de evaluare, care comportă un caracter de 

excepție, reclamă atenție deosebită și un consens 

larg, motiv din care în țările unde a fost aplicată 

s-a bazat pe modificări în Constituție (a se vedea 

exemplul Albaniei). 

10. Art.6 

 Întru realizarea funcției sale, 

Comisia de evaluare are 

următoarele competențe:  

a) să evalueze integritatea 

candidaților în baza 

declarațiilor anterioare de 

venit, de interes personal sau 

de avere și interese personale, 

precum și în baza verificărilor 

efectuate față de candidat de 

către Autoritatea Națională de 

În condițiile art.6 lit.a) și lit.b) nu este clar care 

va fi activitatea Comisiei pe dimensiunea în 

speță:  

• care vor fi competențele de a analiza proceduri 

(desfășurate de exemplu de ANI, SIS, Serviciul 

Fiscal de Stat) care deja s-au finalizat și există 

hotărâri definitive în acestea, se va ține cont în 

aceste cazuri de aplicabilitatea principiului 

„puterea lucrului judecat”; 

• va avea comisia competență de a redeschide 

careva proceduri finalizate; 

 
7 Avizul CCJE nr.17(2014), pct.37 
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Integritate, Serviciul de 

Informație și Securitate, 

Serviciul Fiscal de Stat și alte 

autorități publice care dețin 

informații cu privire la 

candidat 

b) să verifice datele și 

informația privind 

proprietatea, veniturile, 

cheltuielile candidaților și ale 

persoanelor apropiate acestora, 

în sensul Legii nr. 133/2016 

privind declararea averii și a 

intereselor personale; 

• cum se va interpreta sau executa 

solicitarea/oferirea către comisie a informațiilor 

din proceduri aflate în curs de examinare (de 

exemplu dosare penale aflate în desfășurare, dar 

pe care nu sunt soluții definitive, iar persoana 

beneficiază de prezumția nevinovăției);  

• se pune în discuție riscul încălcării (de către 

comisie) a standardului de confidențialitate a 

verificărilor (inclusiv eventual, a celor penale) 

până la adoptarea hotărârilor, de asemenea, a 

principiului prezumției nevinovăției, care este un 

element fundamental al procesului echitabil.  

 Vom nota în acest context, că în orice caz, chiar 

și instituirea măsurii de „vetting” nu este 

suficientă pentru a neglija valențele procesului 

echitabil, una dintre care este prezumția de 

nevinovăție, deoarece în caz contrar există riscul 

creării de precedente periculoase care să altereze 

standardul de independență a justiției, prin 

neîncrederea profesioniștilor din domeniu că 

garanțiile statutului lor vor fi respectate. Este 

important să menționăm că în avizul Comisiei de 

la Veneția, atunci când a fost analizată procedura 

de evaluare cu titlu extraordinar a judecătorilor 

ucraineni, s-a menționat că „respectarea de către 

judecător a criteriilor etice și anticorupție ar 

trebui să se bazeze numai pe fapte deja stabilite 

de autoritățile competente”.8 

  Respectiv, este clar că nu poate fi pusă în 

discuție valoarea concluziilor organelor care 

activează în conformitate cu proceduri prevăzute 

de lege, consacrate la nivel internațional, iar 

desconsiderarea unor asemenea concluzii, chiar 

și în regimul ad-hoc al unei urgențe stabilite la 

nivel național, poate să fie o măsură exagerată.  

Mai mult, din dispozițiile de referință se deduce 

că membrii Comisiei desemnați de către 

partenerii de dezvoltare – experți internaționali, 

ar putea fi cetățeni străini, care vor fi în drept să 

se constituie ca subiecți de aplicare în concret a 

legii, ceea ce ridică întrebări privind 

compatibilitatea cu ordinea constituțională 

stabilită. Cu alte cuvinte, experții străini vor fi 

subiecți de aplicare a legilor naționale, iar 

 
8 CDL-AD(2015)007, pct.64 
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activitatea lor nu va fi de observare/recomandare, 

ceea ce reclamă un alt nivel de analiză juridică. 

11. Art.8 

(1) Evaluarea integrității 

candidaților la una din funcțiile 

stabilite în art. 2 alin. (1), care 

vin din rîndul judecătorilor sau 

procurorilor constă în 

verificarea următoarelor 

aspecte:  

a) respectarea de către candidat 

a principiilor stabilite în Codul 

de etică și conduită 

profesională a judecătorilor 

sau, după caz, a procurorilor; 

b)  inexistența unei hotărîri 

judecătorești definitive emise 

în privința candidatului, ce ține 

de acte de corupție, de acte 

conexe actelor de corupție sau 

de fapte coruptibile, în sensul 

Legii integrității nr. 82/2017; 

c) inexistența unei hotărîri 

judecătorești definitive emise 

în privința candidatului pentru 

comiterea unor infracțiuni 

altele decît cele prevăzute la 

lit. b);  

d)  lipsa sancțiunilor 

disciplinare aplicate 

candidatului în ultimii 5 ani; 

  

 

 

 

 

 

 

e) comiterea de către candidat 

a unor fapte care aduc atingere 

onoarei sau probităţii 

profesionale ori prestigiului 

Din  conținutul art.8 derivă clar că evaluării vor 

fi supuși doar candidații ce urmează să fie aleși 

din rândul procurorilor și reprezentanții societății 

civile. Rămâne fără argumentare situația 

disproporționată că membrii de drept  nu vor fi  

evaluați într-un mod similar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este clară necesitatea indicării separate a lit.b) 

și c) din moment ce dispoziția lit.c) înglobează 

toate infracțiunile prevăzute de Codul penal. 

Este o confuzie juridică și lingvistică - verificarea 

„inexistenței” unei hotărâri judecătorești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerăm nejustificat termenul de 5 ani, or 

acesta este disproporționat și excesiv, fiind 

contrar scopului și dispozițiilor legale indicate în 

art.41 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură, 

care limitează durata efectelor și consecințelor 

sancțiunii disciplinare la perioada unui an de zile 

din momentul aplicării. 

Această concluzie a fost validată de Curtea de 

Apel Chișinău în hotărârea din 19.10.2020.9  

 

Lit.e) este formulată într-o manieră prea largă, or 

definiția faptelor „care aduc atingere onoarei sau 

probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei” 

nu este prevăzută de lege. 
 

9 emisă în ordinea contenciosului administrativ, la examinarea acțiunii Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate 

împotriva Consiliului Superior al Procurorilor, persoană terță Procuratura Generală privind anularea unor prevederi din 

Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22.12.2016. 
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justiţiei în aşa măsură încît se 

afectează încrederea în justiţie.   

 

 

 

 

 

(2) Evaluarea integrității 

candidaților la una din funcțiile 

stabilite în art. 2 alin. (1), care 

nu vin din rândul judecătorilor 

sau procurorilor constă în 

verificarea aspectelor stabilite 

la alin. (1) lit. b)-d). 

Respectiv, se încalcă principiul previzibilității 

normelor juridice, potrivit căruia persoana 

trebuie să cunoască regulile în baza cărora să-și 

adapteze comportamentul. 

Actualmente, nu există o referință care să explice 

acțiunile ce eventual afectează onoarea sau 

probitatea profesională. 

Acest aspect a fost studiat și de către Comisia de 

la Veneția care a constatat că „[...]răspunderea 

disciplinară sau orice altă măsură similară ar 

trebui să fie previzibilă; un funcționar public ar 

trebui să înțeleagă că face ceva incompatibil cu 

statutul său, pentru a fi disciplinat pentru asta”. 

În principiu, indicatorii de performanță nou 

stabiliți nu pot fi aplicați decât în cazul unor 

rezultate insuficiente viitoare.”10 

„În concluzie, orice evaluare a performanțelor 

anterioare a domnului Stoianoglo nu trebuie 

efectuată pe baza indicatorilor nou stabiliți și 

poate fi bazată numai pe astfel de criterii de 

integritate și profesionalism care ar putea fi 

derivate incontestabil din reguli preexistente sau 

din însăși natura mandatului PG. Este interzisă 

suspendarea PG pentru defecte în performanța sa 

sau pentru un anumit comportament greșit, dacă 

el/ea nu ar putea prevedea în mod rezonabil, la 

momentul relevant, că el/ea ar putea fi suspendat 

din cauza unor astfel de defecte sau 

comportament greșit.”11 

12. Art.9 

(1) Verificarea averii, inclusiv 

a stilului și costurilor de viaţă 

al candidaților prevăzuți la art. 

2 alin. (1) constă în verificarea 

corespunderii nivelului lor de 

trai cu nivelul veniturilor 

obținute și cheltuielilor 

realizate de acestea de sine 

stătător sau în comun cu 

persoanele apropiate în sensul 

Legii nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a 

intereselor personale, dar și a 

Noțiunile abstracte „stil de viață”  și „costuri de 

trai”, nefiind definite în mod cert și exhaustiv, 

exclud posibilitatea raportării situației de fapt la 

cerințele înaintate. În context, nici nu este clar ce 

presupun aceste cerințe, ce anume se va verifica 

sub aspectul „stilului de viață” și „costurilor de 

trai”, care este întinderea verificărilor sub 

pretextul acestor noțiuni. 

Vom nota că la acest capitol există riscul unor 

ingerințe foarte serioase în dreptul la viață 

privată, ocrotit de art.8 din Convenția europeană 

pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale. 

 
10 CDL-AD(2021)047, opinia nr.1058/2021, 13.12.2021, §68                                                               
11 Idem, §70                                                               
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persoanelor menționate la 

articolul 33 alin. (4) și (5) din 

Legea nr. 132/2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de 

Integritate, pe parcursul 

ultimilor 10 ani. 

Ne aliniem la afirmațiile care cer un grad sporit 

de responsabilitate din partea procurorilor, grație 

rolului și importanței funcției lor și considerăm 

corectă abordarea privind necesitatea 

manifestării de către aceștia a unui 

comportament de o corectitudine deosebită atât 

în sfera profesională, cât și în viața de familie. 

Totuși, sub nici o justificare, nu poate fi admisă 

posibilitatea ca viața privată a procurorilor să 

poată constitui obiect al verificărilor, aceasta 

fiind o măsură disproporționată în raport cu 

garanțiile funcției pe care aceștia o dețin. 

Introducerea unei astfel de cerințe cu caracter 

confuz, care să fie parte a unor măsuri efectuate 

cu titlu de excepție (care și ele însele sunt la 

limita respectării standardelor internaționale), nu 

corespunde triplului test de justificare: 

-să fie argumentată necesitatea acesteia; 

-să fie proporțională garanțiilor existente; 

-să fie în spiritul valorilor democratice. 

 Reiterăm argumentele noastre anterioare că este 

un adevăr axiomatic faptul că stilul de viață 

reprezintă, în esență, modul general de a trăi al 

persoanei, care include o serie de elemente 

componente – de la condițiile igienice din 

locuință, până la modul de petrecere a timpului 

liber, bazate pe tradițiile și cultura fiecărei 

familii.  

În astfel de condiții este imposibil a determina un 

profil general, care să includă criterii comune 

pentru toți procurorii, spre care să poată fi 

raportată evaluarea fiecărui procuror în parte. 

Totodată, în lipsa unor cerințe clare și explicite, 

această apreciere va rămâne la discreția 

membrilor comisiei, ceea ce însă nu este potrivit 

pentru o asemenea situație, deoarece este 

amprentată de un puternic subiectivism și o 

percepție proprie asupra datelor aferente 

persoanei evaluate. Aprecierea privind „stilul de 

viață” și „costurile de trai” urmează a fi excluse, 

sau, cel puțin, în textul legii urmează fi explicat 

clar și predictibil esența, spiritul și limitele 

verificării acestor aspecte. 

Extinderea verificării „pe parcursul ultimilor 10 

ani” este considerată nejustificată și ar putea 
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ridica probleme de neconstituționalitate din 

perspectiva stabilirii în art.33 alin.(1) din Legea 

nr.132/2016 că „Controlul poate fi inițiat pe 

durata exercitării mandatului, a funcției publice 

sau de demnitate publică, precum și în decurs de 

trei ani după încetarea exercitării acestora.”   

13. Art.9 

(2) Pentru verificarea stilului și 

costurilor de viaţă al 

candidaților Comisia de 

evaluare verifică respectarea 

de către aceștia a: a) regimului 

fiscal în partea ce ține de 

achitarea impozitelor la 

folosirea mijloacelor şi 

veniturilor rezultate din 

proprietatea deținută, precum 

și veniturilor impozabile și 

achitarea taxei vamale la 

mărfurile plasate în regim 

vamal de import. b) regimului 

declarării averii și intereselor 

personale. 

Există un risc evident de suprapunere de 

competențe cu Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal 

de Stat și Autoritatea Națională de Integritate. 

14. Art.11 

(1) Comisia de evaluare 

acumulează și verifică 

informația deținută în cel mult 

30 zile de la data transmiterii 

cererii de verificare a 

candidaților de către instituția 

competentă de organizare a 

concursurilor pentru selectarea 

membrilor în organele 

prevăzute la art. 2 alin. (1) 

Este eronat utilizată sintagma „instituția 

competentă de organizare a concursurilor” 

deoarece membrii-procurori sunt aleși în urma 

exercițiului de vot și nu în rezultatul desfășurării 

unor concursuri. 

15. Art.11 

(2) Comisia de evaluare și 

secretariatul acesteia au acces 

la orice informație pe care o 

consideră necesară pentru 

îndeplinirea sarcinilor sale, cu 

excepția informației care cade 

sub incidența prevederilor 

Legii nr. 245/2008 cu privire la 

secretul de stat. Autoritățile 

publice sunt obligate să pună la 

Modul în care au fost formulate aceste prevederi, 

deduc o posibilitate de intervenție nelimitată a 

acestei entități în acumularea de informații 

privind procurorii și judecătorii, ceea ce este 

inacceptabil din perspectiva standardelor de 

confidențialitate a informațiilor ce țin de 

securitatea națională, urmărirea penală, protecția 

vieții private. 
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dispoziția Comisiei de 

evaluare, gratuit, orice 

informație solicitată în cel mult 

10 zile. 

16. Art.11 

(6) După examinarea 

informației acumulate, 

Comisia de evaluare invită 

candidatul la ședință, în 

vederea audierii acestuia. 

Audierile au loc în ședință 

publică. Comisia de evaluare 

poate decide să desfășoare o 

parte a audierii ca fiind închisă, 

dacă se aduc atingere 

intereselor ce țin de ordinea 

publică sau moralitate. 

Opinăm că desfășurarea audierilor în ședință 

publică nu este justificată, în acest sens este și 

recomandarea Comisiei de la Veneția, care 

susține necesitatea reglementării caracterului 

închis al audierilor: „ [...] În opinia Comisiei de 

la Veneția și a Direcției Generale, audierile cu 

candidații nu ar trebui să fie publice. [...] 

Audierile publice i-ar putea descuraja pe cei care 

nu doresc să afișeze în public afacerile familiei 

lor într-un forum cu întrebări.”12 

17. Art.13 

(4) Membrii Comisiei de 

evaluare, desemnați în temeiul 

art. 5 alin. (1) lit. a) primesc o 

indemnizație lunară 

echivalentă cu salariul de 

funcție al Judecătorului Curții 

Supreme de Justiție cu 

vechimea în muncă de pînă la 

16 ani, prevăzut de Legea nr. 

270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul 

bugetar. Indemnizația lunară 

se achită proporțional 

numărului de ședințe la care a 

participat membrul național de 

bază și, după caz, supleantul 

acestuia. 

Achitarea unor indemnizații membrilor Comisiei 

conduce spre caracterul permanent al Comisiei 

de evaluare, ceea ce nu este compatibil cu spiritul 

și natură măsurii excepționale de pre-evaluare a 

candidaților.  

18. Art.15 

(1) Decizia Comisiei de 

evaluare poate fi contestată 

referitor la aspectele ce țin de 

procedura de evaluare în 

termen de 5 zile de către 

candidatul evaluat sau oricare 

persoană interesată, care a 

participat la procedura 

Procedura de contestare propusă de proiect este 

una defectuoasă, întrucât se limitează doar la 

posibilitatea contestării doar din motive 

procedurale. Respectiv, imposibilitatea 

contestării pe fond nu este justificată și 

contravine principiilor de drept, ori în acest mod 

nu sunt respectate exigențele dreptului la un 

recurs efectiv, așa după cum prevede CEDO și 

 
12 CDL-AD(2021)046, din 13.12.2021, avizul 1069/2021, §33 
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administrativă de evaluare a 

candidatului. 

după cum este consfințit în avizele de 

specialitate. 

Termenele de examinare a procedurii în 

contencios nu sunt clarificați, ceea ce implică un 

risc sporit de tergiversare a procedurilor 

respective. 

 

 

În concluzie, membrii-procurori din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor 

susțin în continuare poziția exprimată anterior în scrisorile nr.5/1-01d/21-2369 din 

23.11.2021 și respectiv,  nr.5/1-01d/21-2467  din 30.11.2021 și menționează că având în 

vedere prevederile constituționale, procedurile de evaluare trebuie realizate în 

coordonatele competențelor CSP și CSM, iar altor entități, cu implicarea, eventual, a 

experților străini, poate să le fie atribuit doar rol consultativ. 

Adițional, ținând cont că conceptul promovat ridică grave neclarități și ambiguități 

de interpretare, propunem că aspectele menționate în prezentul aviz să fie dezbătute în 

grupuri de lucru reprezentative, având în vedere existenţa unui grup interinstituțional 

format în vederea elaborării Conceptului de evaluare externă a judecătorilor și 

procurorilor. Considerăm că analiza obținută în cadrului grupului în speță va contribui la 

deciderea asupra eficienței și necesității rezonabile a prevederilor Proiectului analizat. 

Înțelegem că sunt situații când se impune o urgență mai accentuată în procesul de 

legiferare, dar normele derogatorii au un potențial crescut să afecteze principiile statului 

de drept, de aceea este necesară o atenție deosebită. 

De asemenea, suntem de acord cu faptul că integritatea este unul dintre elementele 

cheie care formează probitatea profesională a procurorilor.  

Dar, în orice caz, chiar și necesitatea unor măsurii stricte de evaluare, instituite în 

scopul eliminării corupției, trebuie să țină cont de preeminența dreptului. 

Respectiv, considerăm că acest proiect de lege trebuie să se bazeze pe consultări 

autentice, extinse și pe un consens larg cu mediul academic, cu societate civilă, cu 

autoritățile publice, exprimându-ne disponibilitatea ca aceste prevederi să fie discutate în 

grupuri reprezentative, iar mediul academic să susțină cu expertiză profesional-științifică 

evidențierea impactului negativ asupra ordinii juridice naționale. 

 

 

Cu respect, 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                             semnat                                 Angela MOTUZOC  

 

 

 

 

 
 


