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OPINIA 

exprimată de către membrii Consiliului Superior al Procurorilor aferent proiectului de lege cu 

privire la modificarea unor acte normative (nr.306/MJ/2022) expusă în tabel, după cum 

urmează: 
Nr. Prevederile proiectului de lege privire la 

modificarea unor acte normative 

(nr.306/MJ/2022) 

Obiecția/Propunerea de modificare 

 Art. II. – Legea nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789) 

1. Articolul 6:  

alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Consiliul este alcătuit din 9 membri, din 

care:  

1) 3 membri desemnați de Consiliul Superior al 

Magistraturii din rîndul judecătorilor, după cum 

urmează:  

a) un judecător din cadrul Curții Supreme de 

Justiție;  

b) un judecător din cadrul curților de apel;  

c) un judecător din cadrul judecătoriilor.  

2) 3 membri desemnați de Consiliul Superior al 

Procurorilor din rîndul procurorilor, după cum 

urmează:  

a) un procuror din cadrul Procuraturii Generale;  

b) un procuror din cadrul procuraturilor 

specializate;  

c) un procuror din cadrul procuraturilor 

teritoriale.  

3) 3 membri desemnați de ministrul justiției, 

dintre care unul, la propunerea Președintelui 

Republicii Moldova.” 

alineatul (4) va avea următorul cuprins:  

„(4) Mandatul de membru al Consiliului 

încetează de drept în următoarele cazuri:  

a) depunerea cererii de renunțare la calitatea de 

membru al Consiliului;  

b) expirarea mandatului de membru al 

Consiliului;  

c) suspendarea sau eliberarea din funcția de 

judecător sau procuror;  

d) deces.” 

se completează cu alineatul (41) cu următorul 

cuprins:  

„(41) Membrul Consiliului poate fi revocat de 

către autoritatea care l-a desemnat în cazul 

existenței circumstanțelor care exclud 

posibilitatea executării mandatului, precum şi la 

cererea Consiliului, adoptată cu votul a două 

treimi din numărul membrilor, în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a atribuțiilor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este clară modalitatea selectării membrilor de 

către ministrul justiției, care vor fi criteriile 

aplicabile, se va organiza un concurs sau va fi o 

decizie unilaterală. 

Totodată, în nota informativă a proiectului 

argumentarea aferentă atribuirii ministrului justiției 

a prerogativei desemnării a 3 membri din 9 ai 

Consiliului este una vagă, lipsită de valoare 

juridică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunem reformularea sintagmei „neîndeplinirii 

sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor”, 

deoarece este redactată într-o manieră prea largă 

sau, după caz, precizarea conținutul acesteia, în caz 

contrar existând riscul afectării calității normei 

juridice. 
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alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) 

Președintele Consiliului se alege prin vot secret 

din rîndul membrilor Consiliului, pe durata 

mandatului de membru. Membrul Consiliului 

nu poate exercita două mandate consecutive de 

Președinte al Consiliului. 

Considerăm relevantă introducerea prevederii care 

ar stabili expres că Președintele Consiliului 

urmează să fie ales din rândul procurorilor sau al 

judecărilor. 

 

2. Articolul 7:  

la alineatul (1), litera j) va avea următorul 

cuprins:  

„j) aprobă încheierea 

acordurilor/memorandumurilor de cooperare cu 

instituții similare din alte state, de contribuție a 

donatorilor, precum și cu alte instituții și 

organizații în vederea realizării atribuțiilor și 

obiectivelor instituționale;” 

alineatul (2):  

la litera e), cuvintele „și curriculum-urile 

disciplinare pentru cursurile de formare inițială 

a candidaților la funcțiile de judecător și de 

procuror” se exclude. 

se completează cu litera e1) cu următorul 

cuprins:  

„e1) aprobă curriculum-urile disciplinare pînă la 

începerea activităților de instruire inițială din 

cadrul semestrului I și respectiv semestrului II;” 

 

3. Articolul 8: 

 la alineatul (2), după cuvintele „la cererea” se 

completează cu textul „directorului,” 

se completează cu alineatul (31) cu următorul 

cuprins:  

„(31) Ordinea de zi a ședinței se plasează pe 

pagina web oficială a Institutului cu 2 zile 

înainte de desfășurarea ședinței. În cazul 

ședințelor extraordinare agenda ședinței se 

plasează cu o zi înaintea convocării acesteia.” 

la alineatul (4), textul „de membrul desemnat de 

președintele Consiliului sau, după caz,” se 

exclude. 

la alineatul (5), cifra „5” se substituie cu cifra 

„3” 

la alineatul (10), propoziția „Regulamentele 

aprobate de Consiliu în vederea exercitării 

atribuțiilor prevăzute la art. 4 se publică și în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” se 

exclude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunem revizuirea necesității modificării 

propuse la alin.(10), întrucât excluderea publicării 

în Monitorul Oficial a Regulamentelor aprobate de 

Consiliu în vederea exercitării atribuțiilor 

prevăzute la art. 4, ar putea afecta principiul 

transparenței activității Consiliului. 

4. La articolul 9, alineatele (1)-(3) vor avea 

următorul cuprins:  

„(1) Directorul este ales prin concurs, cu votul 

majorității membrilor Consiliului, pentru un 

mandat de 4 ani, fără posibilitatea de a exercita 

două mandate consecutive, din rîndul 

persoanelor care au diplomă de studii superioare 

Nota informativă a proiectului este lacunară aferent 

raționamentului privind reducerea duratei 

mandatului directorului INJ de la 5 ani la 4 ani, 

precum și a experienței necesare pentru accedere în 

funcția în speță – de la 7 ani la doar 3 ani (obiecție 

valabilă și în cazul directorului adjunct al INJ). 
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în drept, fie echivalentul acesteia, și ale căror 

calificare profesională și experiență de lucru din 

ultimii 3 ani sunt corespunzătoare pentru 

realizarea atribuțiilor Institutului.  

(2) Directorul își încetează activitatea la 

expirarea mandatului, în caz de demisie sau de 

deces. Directorul poate fi revocat, în baza 

hotărîrii Consiliului, la propunerea a o treime 

din numărul membrilor Consiliului în cazurile 

de încălcare gravă a legislației, de constatare a 

calificării insuficiente sau a comiterii 

sistematice de abateri disciplinare.  

(3) În cazul vacanței funcției de director și 

director adjunct, interimatul funcției de director 

este exercitat de către o persoană din rîndul 

conducătorilor subdiviziunilor Institutului, 

numită, cu acordul scris al acesteia, prin hotărîre 

a Consiliului. Interimatul este exercitat pentru o 

perioadă determinată de cel mult 6 luni, care 

poate fi prelungit cu cel mult 6 luni în aceleași 

condiții.” 

În egală măsură, este lipsită de sens juridic 

modificarea ce vizează alin.(1) în partea ce ține de 

caracterul complet al studiilor superioare și 

excluderea mențiunii „complete”, pe când per a 

contrario, în nota informativă se menționează 

necesitatea deținerii studiilor superioare complete 

în drept.  

Adițional, deducem că scopul declarat de autorii 

proiectului este implementarea acțiunii 1.1.4 a) din 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

privind asigurarea independenței în sectorul 

justiției pentru anii 2022/2025, aprobat prin Legea 

nr.211/2021 și anume, instituirea obligației de 

declarare a averii la etapa admiterii la Institutul 

Național al Justiției, în vederea asigurării 

integrității transparente în rândul viitorilor audienți 

ai Institutului. Însă, observăm că proiectul include 

modificări de anvergură privind atât atribuțiile 

Consiliului INJ, cât și cele ale directorului INJ, 

componența Consiliului INJ, mandatul directorului 

și directorului adjunct al INJ, aspecte considerate 

excesive și necorespunzătoare în raport cu scopul 

menționat al proiectului, în realitate.   

5. Articolul 10:  

la alineatul (1), cifra „5” se substituie cu cifra 

„3” 

se completează cu alineatul (11) cu următorul 

cuprins:  

„(11) Mandatul directorului adjunct se încheie 

odată cu mandatul directorului, însă acesta 

continuă să-și exercite atribuțiile pînă la 

numirea unui nou director adjunct. Directorul 

adjunct poate fi revocat, în baza hotărîrii 

Consiliului, la propunerea Președintelui. 

 

 

 

 

 

Păstrăm raționamentul expus la pct.4 din tabel. 

6. Articolul 15:  

alineatul (2):  

litera b) va avea următorul cuprins:  

„b) copia diplomei de licență în drept, copia 

diplomei de studii superioare de master în drept 

sau echivalentul acestora; 

litera c) se completează cu textul „sau copia 

actului confirmativ care atestă vechimea în 

muncă;” 

litera e) se abrogă;  

se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

„f) declarația de avere și interese personale 

pentru anul fiscal precedent, în conformitate cu 

modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 

133/2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale.” 

 

7. La articolul 16 alineatul (1):  

textul „doi membri desemnați de către Consiliul 

Superior al Magistraturii, doi membri 
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desemnați de Consiliul Superior al 

Procurorilor” se substituie cu textul „doi 

membri judecători desemnați de Consiliul 

Superior al Magistraturii, doi membri procurori 

desemnați de Consiliul Superior al 

Procurorilor”;  

cuvintele „de Institut” se substituie cu textul „de 

Consiliu, prin concurs” 

8. La articolul 16 alineatul (3), după cuvintele „nu 

pot face parte membrii” se completează cu 

textul „Consiliului Institutului,” 

 

9. Articolul 17 alineatul (5):  

litera d) se completează cu textul „ , precum și 

rezistența emoțională (psihologică);  

se completează cu litera e) cu următorul 

cuprins:  

„e) se bucură de o reputație ireproșabilă. 

Noțiunea de reputație ireproșabilă este o noțiune 

generică, care înglobează o multitudine de aspecte 

și necesită o definiție în textul legii. Pentru a nu 

crea o confuzie de ordin juridic și pentru a nu lăsa 

marjă mult prea largă de interpretare arbitrară și 

aplicare neuniformă a legii, trebuie făcute 

precizările de rigoare aferente noțiunii de „reputație 

ireproșabilă”, prin identificarea unor criterii care 

vor ajuta la stabilirea dacă persona se bucură sau nu 

de o reputație ireproșabilă. 

10. La articolul 18: 

alineatul (1), textul „24 de ore” se substituie cu 

textul „2 zile lucrătoare”;  

alineatul (2), după cuvintele „se desemnează de 

Consiliu” se completează cu textul „în condițiile 

art. 16 alin. (1) și (3)” 

Nu este clar raționamentul majorării termenului de 

anunțare a rezultatelor examenului de către 

Comisia de admitere. 

Se propune excluderea Comisiei de contestații și 

atribuirea competenței de examinare a 

contestațiilor asupra rezultatelor examenelor de 

admitere Consiliului INJ.   

11. Articolul 26:  

la alineatul (2), după cuvintele „nu pot face 

membrii” se completează cu textul „Consiliului 

Institutului,”;  

la alineatul (5), textul „24 de ore” se substituie 

cu textul „2 zile lucrătoare” 

 

 

 

 

Păstrăm raționamentul expus la pct.10 din tabel. 

 Art. III. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr. 69-77, art. 113) 

12. Articolul 54 din se completează cu alineatul (41) 

cu următorul cuprins:  

„(41) Procurorul ales în funcția de director sau 

director adjunct al Institutului Național al 

Justiției se detașează din funcție pe durata 

exercitării mandatului.” 

Amendamentul propus este lipsit de utilitate și 

noutate juridică, deoarece detașarea procurorului 

din funcție, cu consimțământul său, pentru 

îndeplinirea unor funcții în cadrul INJ este deja 

reglementată de prevederile art.54 alin.(4) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură. 

13. Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 

data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, cu excepția articolului II 

punctul 1 în partea ce modifică articolul 6 

alineatul (2), care va intra în vigoare după 

încetarea sau revocarea mandatului la trei 

membri ai Consiliului Institutului Național al 

Justiției desemnați de Consiliul Superior al 

Magistraturii.  
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(2) Pînă la intrarea în vigoare a articolului II 

punctul 1 în partea ce modifică articolul 6 

alineatul (2), Consiliul Superior al Magistraturii 

și Consiliul Superior al Procurorilor nu pot 

desemna noi membri în Consiliul Institutului 

Național al Justiției. 

(3) Modificările în partea ce ține de nivelul 

instanțelor judecătorești și a procuraturilor din 

cadrul cărora pot fi desemnați membrii 

judecători și procurori vor fi puse în aplicare pe 

măsura încetării sau revocării mandatului la 

membrii actuali ai Consiliului Institutului 

Național al Justiției.  

(4) În termen de o lună de la data publicării 

prezentei legi, Institutul Național al Justiției va 

aduce actele sale în concordanță cu prezenta 

lege. 

 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

Constantin Șușu 

 

Eduard Varzar 

 

Andrei Roșca 

 


