
 

 

Anexă la Hotărârea  

Consiliului Superior al Procurorilor  

nr.1-15/2022 din 04.02.2022 

 

Proiect de modificare a 

Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor,  

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016 și 

Regulamentului cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-14/17 din 23.02.2017  

4 februarie 2022 

 

I. A modifica Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, după cum urmează: 

1. La pct.2.4 alineatul II va avea următorul cuprins: 

„La funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul 

procurorilor poate fi ales candidatul care are o vechime în funcție de procuror de cel 

puțin 3 ani efectiv lucrați și nu a fost sancționat disciplinar sau termenul de acțiune a 

sancțiunii disciplinare a expirat.” 

2. La pct.4.1, secțiunea II: 

literele a) și a1) vor avea următorul cuprins: 

„a) ia decizia cu privire la desemnarea candidaților la funcțiile vacante de 

procuror; 

a1) face propuneri Procurorului General privind numirea, transferarea, 

promovarea, detaşarea sau suspendarea procurorilor în condiţiile Codului de procedură 

penală, ale Legii cu privire la Procuratură şi altor acte legislative, precum şi privind 

eliberarea din funcţie a procurorilor;” 

3. La pct.6.7 cuvintele „membrii în funcție” se substituie cu cuvântul „membri”. 

4. La pct.8.1, sbpct.2) va avea următorul cuprins:  

„2) lista procurorilor care solicită transferul sau promovarea cu secțiuni separate 

referitoare la procurori care solicită numirea în funcția de procuror în procuratura 

specializată, procurori care solicită numirea în funcția de procuror în Procuratura 

Generală și procurori care solicită transferul;” 

5. La pct.8.8, textul „o promovare poate fi înscris în Registru dacă în ultimii 

patru ani” se substituie cu textul „un transfer sau o promovare poate fi înscris în 

Registru dacă în ultimii doi ani”. 

6. După pct.8.81 se completează cu pct.8.82 cu următorul cuprins: 

„8.82 La etapa de evaluare a cererilor depuse în cadrul concursurilor anunțate, 

Consiliul va solicita pentru toți candidații ai căror dosare au fost transmise Colegiului 

pentru selecția și cariera procurorilor: 

a) Autorității Naționale de Integritate – certificat de integritate;  

b) Centrului Național Anticorupție – certificatul de cazier privind integritatea 

profesională;  

c) Serviciului de Informații și Securitate – informația referitoare la lipsa sau 

existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, 

ordinii publice; 

d) Procurorului General - aviz privind prestația profesională în cadrul organelor 

Procuraturii.” 



 

 

7. Pct.8.10 se abrogă. 

8. În capitolul 8 în denumirea secțiunii b) se completează cu cuvintele „sau 

transfer”. 

9. La pct.8.21 în alineatul II: 

după cuvântul „promovare” se completează cu cuvintele „sau transfer” 

ultima propoziție se exclude. 

10. După pct.8.21 se completează cu pct.8.211 cu următorul cuprins: 

„ 8.211 Transferul se realizează pentru o funcție de același nivel sau de nivel 

inferior, în cazurile după cum urmează: 

a) de la funcția de procuror în procuratura teritorială în funcția de procuror în 

altă procuratură teritorială; 

b) de la funcția de procuror în procuratura specializată în funcția de procuror în 

altă procuratură specializată; 

c) de la funcția de procuror în subdiviziunea Procuraturii Generale în funcția de 

procuror în altă subdiviziune a Procuraturii Generale; 

d) de la funcția de procuror în subdiviziunea Procuraturii Generale în funcția de 

procuror în procuratura specializată; 

e) de la funcția de procuror în subdiviziunea Procuraturii Generale în funcția de 

procuror în procuratura teritorială; 

f) de la funcția de procuror în procuratura specializată în funcția de procuror în 

procuratura teritorială.   

Funcțiile de procuror-șef și adjunct al procurorului-șef nu se ocupă prin 

transfer.” 

11. La pct.8.22 alineatul I va avea următorul cuprins: 

„8.22 Candidații solicită desemnarea în funcțiile scoase la concurs în ordinea 

descrescătoare a punctajului obținut la Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. 

Decizia cu privire la desemnarea candidaților la funcțiile vacante de procuror se ia de 

către Consiliul Superior al Procurorilor, ținând cont de funcția selectată de candidat, de 

punctajul acordat de către Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, de nota 

obținută la examenul susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al 

Justiției, de criteriile prevăzute la art. 23 alin. (2), de informațiile solicitate potrivit 

pct.8.82 din prezentul Regulament, precum și de alte informații relevante de care 

dispune Consiliul Superior al Procurorilor legate de cariera și integritatea 

candidatului.” 

12.  Pct.8.23 se abrogă. 

13.  Pct.8.24 va avea următorul cuprins: 

„8.24 La ședința următoare, Consiliul Superior al Procurorilor propune 

Procurorului General numirea în funcție a câștigătorului concursului.” 

14.  La pct.8.25 înainte de prima propoziție se completează cu textul „În termen 

de 5 zile lucrătoare de la primirea propunerii, Procurorul General este obligat să adopte 

o decizie.” 

15. La pct.8.28 textul „, iar în cazul procurorului în funcție se iniţiază procedura 

de eliberare din funcţie” se exclude. 

16. Pct.8.29 se abrogă. 

17. La pct.8.31 în alineatul I după cuvintele „al procuraturii” se completează cu 

cuvintele „specializate sau teritoriale”. 

18. După pct.8.31 se completează cu pct.8.311 cu următorul cuprins: 



 

 

„8.311 În cazul încetării mandatului de adjunct al Procurorului General, ca efect 

al legii, în condiţiile art.18 alin.(4) din Legea nr.3/2016 și anume în cazul în care 

mandatul Procurorului General încetează prin eliberare din funcție ca urmare a 

evaluării performanțelor sau a aplicării sancțiunii disciplinare ori a cazului în care 

Procurorul General este suspendat din funcție în legătură cu pornirea urmăririi penale 

în privința sa, adjunctul Procurorului General își alege o funcție vacantă de procuror 

din lista funcțiilor vacante anunțate de către Consiliu, altele decât cele de conducere, 

la propunerea angajatorului. Opțiunea cu privire la funcția aleasă se exprimă în scris, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare.” 

19. Pct.8.32 va avea următorul cuprins: 

„8.32 În cazul în care adjunctul Procurorului General, procurorul-șef al 

subdiviziunii Procuraturii Generale, procurorul-șef sau adjunctul procurorului-șef al 

procuraturii specializate sau teritoriale nu și-a ales o funcție vacantă în termenul indicat 

de pct.8.31 sau de pct. 8.311 după caz, sau nu a ocupat o altă funcție de conducere în 

cadrul concursului, Consiliul propune Procurorului General eliberarea din funcție a 

acestuia.”  

20. După pct.8.32 se completează cu pct.8.33 cu următorul cuprins: 

„8.33 Prevederile din prezenta secțiune nu se aplică în cazul desfășurării 

concursului pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate.” 

21.  Capitolul 81 se abrogă. 

22. La pct.9.11 lit.a) și lit.b) vor avea următorul cuprins: 

„a) respingerea contestației și menţinerea hotărârii contestate;  

b) admiterea contestației, casarea hotărârii contestate şi adoptarea unei noi 

hotărâri prin care se soluţionează cauza. În acest caz prevederile cu privire la procedura 

de examinare şi conţinutul hotărârii Colegiului cu privire la cauza disciplinară sânt 

aplicabile şi Consiliului Superior al Procurorilor.” 

21. După pct. 12.23 se completează cu pct.12.24 și pct.12.25 cu următorul 

cuprins:  

„12.24 Procurorul General poate fi eliberat din funcție înainte de expirarea 

mandatului, de către Președintele Republicii, la propunerea Consiliului Superior al 

Procurorilor, în cazul în care, în cadrul evaluării performanțelor efectuate conform 

prevederilor art. 311 din Legea nr.3/2016, obține calificativul „nesatisfăcător”. 

12.25 Procurorul General poate fi eliberat din funcție înainte de expirarea 

mandatului, de către Președintele Republicii, la propunerea Consiliului Superior al 

Procurorilor, în cazul adoptării de către Consiliul Superior al Procurorilor a hotărârii 

de aplicare a sancțiunii disciplinare de eliberare din funcție.” 

 

II. A modifica Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și cariera 

procurorilor și procedura de selecție şi carieră a procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-14/17 din 23.02.2017, după cum 

urmează: 

1. La pct.6.1 după cuvântul „procuror” se completează cu cuvintele „ , pentru 

transfer”. 

2. Pct.6.2 se completează cu textul „ , cu excepția candidaților la funcția de 

procuror-șef al procuraturii specializate.” 

3. Pct.pct.6.3, 6.15, 6.151 și 6.16 se abrogă. 

4. La pct.7.2 după cuvântul „doresc” se completează cu cuvintele „transferarea 

sau” 



 

 

5. La pct.7.3 după lit.a) se completează cu lit.b1) cu următorul cuprins: 

„ b1) procurorul care dorește transferul, conform fișei de evaluare de la Anexa 

nr.21 la prezentul Regulament;” 

6. Pct.7.5 se completează cu textul „În cazul transferului, Colegiul solicită opinia 

procurorilor-șefi ai subdiviziunilor vizate.” 

7. La pct.7.6 în alineatul I după cuvântul „dorește” se completează cu cuvintele 

„transferul sau”. 

8. Anexa nr.21 va avea următorul cuprins: 

Anexa nr. 21 

Anexa nr. 2 Fișa de evaluare a procurorului care dorește transferul  

 

Indicatori Sursele de verificare 

punctaj 

maxim 
Explicații 

35 

Vechimea în funcţia de 

procuror sau în alte funcții 

prevăzute la art.20 al Legii 

cu privire la Procuratură 1. Carnetul de muncă, 

alte documente 

confirmative; 

2. CV-ul candidatului. 

3 

Colegiul va evalua:  

1. Durata vechimii în muncă 

relevante;  

2. Durata aflării în concediu în 

perioada exercitării funcției; 

Relevanța activității sale de 

procuror pentru funcția la 

care candidează 

3 

Colegiul va evalua:  

1. Atribuțiile funcționale;  

2. Similitudinea atribuțiilor 

funcționale  anterioare 

exercitate de către procuror cu 

atribuțiile procurorului 

Motivația candidatului și 

prestația la interviu în fața 

Colegiului 

1. Explicațiile date la 

interviu 
6 

Colegiul va evalua:  

1. Considerente care au 

determinat candidatul să 

participe la Concurs;  

2. Fermitatea în dorința de a 

ocupa funcția pentru care 

candidează.  

3. Auto-controlul și fermitatea 

în expunere în cadrul interviului 

Implicarea procurorului în 

activități, altele decât cele 

de serviciu, menite să 

contribuie la fortificarea 

Procuraturii sau 

îmbunătățirii imaginii ei 

1. Raportul scris al 

procurorului;  

2. Explicațiile date la 

interviu. 

5 

Colegiul va evalua:  

1. Implicarea procurorului în 

grupuri de lucru în domeniile ce 

țin de activitatea procuraturii;  

2. Participarea în calitatea de 

membru în Consiliul Științific 

Consultativ de pe lângă CSJ; 

membru în cadrul instruirilor 

organizate pentru categoriile 

profesionale din sfera publică 

sau în cadrul proiectelor ce 

vizează implementarea politicii 

naţionale şi internaţionale a 

statului în materie penală 

(domeniile de competenţă ale 

Procuraturii); membru în cadrul 

grupurilor de lucru pentru 

ajustarea legislației etc.;  



 

 

3. Reprezentarea procuraturii la 

organizații/asociații 

internaționale;  

4. Implicarea în calitate de 

membru în organele de 

autoadministrare a procurorilor 

sau în asociația procurorilor.  

* În cadrul acestui criteriu vor fi 

luate în considerare doar 

activitățile care nu fac parte din 

atribuțiile de serviciu. 

Activitatea didactică şi 

ştiinţifică. 

1. CV-ul candidatului; 

2. Carnetul de muncă;  

3. Alte documente 

prezentate de candidat. 

3 

1. Relevanța activității 

academice pentru funcția de 

procuror; 

2. Durata exercitării activității 

didactice și științifice 

3. Numărul și calitatea 

publicațiilor scrise de către 

candidat;  

4. Relevanța publicațiilor pentru 

activitatea procuraturii 

Cunoașterea limbilor străine 

(engleza, franceza, 

germana, rusa) 

1. Rezultatele evaluării 

cunoștințelor lingvistice 

de către o instituție sau o 

persoană desemnată de 

către Consiliu;  

2. Calitatea întocmirii 

documentelor procesuale 

(pentru limba rusă);   

3. Prestația la interviu. 

5 

Colegiul va acorda punctaj 

maxim în cazul cunoașterii 

foarte bune a două și mai multe 

limbi sau cunoașterii la nivel 

intermediar a trei limbi. În cazul 

cunoștințelor la nivel 

intermediar a două limbi sau 

cunoașterea foarte bună a unei 

limbi, Colegiul va acorda 50% 

din punctajul maxim. 

Cunoașterea limbilor la nivel 

începător nu se ia în calcul. 

Opiniile procurorilor-șefi ai 

subdiviziunilor de la care,  

respectiv la care se solicită 

transferul 

Opinia scrisă a 

procurorului-șef. 
10 

Colegiul va evalua: 

1. volumul de activitate al 

procuraturii; 

2. numărul funcțiilor vacante și 

temporar vacante; 

3. încărcătura efectivă per 

procuror; 

4. specializarea procurorului. 

 

Respectarea regulilor de 

etică profesională în cadrul 

procuraturii 

Informația Colegiului de 

disciplină și etică.  

 

-5 

 

Se iau în calcul doar sancțiunile 

care au fost aplicate după ultima 

evaluare a performanțelor.  

 

 

 


