
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului  

Legii privind modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură 

(procedura de numire a Procurorului General) 

 

Nr. Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

1.  Procuratura Republicii 

Moldova 

1. Cu referire la modificarea art. l7 alin. (l), lit. a), se acceptă 

numai completarea cu textul „judecător”, analogic 

reglementărilor specificate la art. 20 alin. (5) lit. a) din Legea 

nr. 3/2016, precum că „la funcția de procuror-șef al 

Procuraturii UTA Găgăuzia poate candida persoana care 

întrunește condițiile prevăzute de prezenta lege pentru funcția 

de procuror, și care în ultimii 10 ani a avut o experiență 

profesională neîntreruptă în domeniul dreptului, dintre care 5 

ani în funcția de procuror sau judecător”. În această ordine de 

idei se va respecta principiul legalității și echilibrului între 

reglementări, prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. c) al Legii nr.100 

din 22.12.2017 cu privire la actele normative. În partea ce se 

referă la profesia de avocat, considerăm că aceasta este situată 

pe o baricadă opusă funcției de procuror datorită principiului 

contradictorialității din cadrul procesului penal și în acest 

context modificarea expusă nu poate fi acceptată. 

Nu se acceptă 

1. Scopul urmărit de modificările operate la art. 

17 alin. (1) a) constituie majorarea spectrului de 

candidați care vor avea posibilitatea să 

candideze pentru funcția de Procuror General. 

Astfel încât candidatul la funcția de Procuror 

General potrivit modificărilor propuse trebuie să 

aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani 

în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani 

în funcția de procuror, judecător sau avocat. 

Suplimentar considerăm că invocarea 

argumentului conform căruia „profesia de 

avocat se află pe o baricadă opusă funcției de 

procuror datorită principiului 

contradictorialității din cadrul procesului 

penal” nu poate fi reținut întrucât potrivit art. 

100 alin. (1)  din Codul de procedură penală (1) 

„Administrarea probelor constă în folosirea 

mijloacelor de probă în procesul penal, care 

presupune strîngerea și verificarea probelor, în 

favoarea și în defavoarea învinuitului, 

inculpatului, de către organul de urmărire 

penală, din oficiu sau la cererea altor participanți 

la proces, precum și de către instanță, la cererea 

părților, prin procedeele probatorii prevăzute de 

prezentul cod.”. 



  2. Cu referire la modificarea art. l7 alin.(l), lit. b), nu sunt clare 

raționamentele autorilor Proiectului atunci când propun 

excluderea obligației candidatului de a fi apt din punct de 

vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror. 

Considerăm neacceptabil de admis ca o persoană cu anumite 

dezabilități mentale, să poată candida la funcția de procuror 

sau Procuror General. Totodată, prezența psihologului 

prevăzut în Proiect, ca membru al Comisiei constituită de 

Ministrul Justiției, nu poate înlocui concluzia unei comisii de 

medici de profil. 

Se acceptă 

2.Modificarea din proiect a fost exclusă. 

  3. Cu referire la modificarea art.17 alin.(l), (3), (7), (8), (9), 

(10), (12) și respectiv completarea acestuia cu alin.(9 ) și 

(11
1
), considerăm că instituirea unei proceduri preliminare de 

selecție a candidaților la funcția de Procuror General este 

contrară spiritului Constituției și recomandărilor internaționale 

ale partenerilor de dezvoltare. Mai mult, considerăm că 

propunerea de modificare a art. 69 din Legea nr.3/2016 

prevăzută de Proiect, extinde componența CSP cu 3 membri 

reprezentanți ai Guvernului. Ministerul Justiției și Uniunea 

Avocaților, care creează o parte importantă a societății civile, 

ce prevalează partea reprezentativă a procurorilor și contextul 

dat ar exclude în speță necesitatea creării unei proceduri de 

preseleeție a candidaților de către Comisia constituită de 

Ministerul Justiției. Totodată, nu se acceptă nici formula 

propusă cu referire la membrii Comisiei. Or, lipsa în comisie, 

a unui procuror în exercițiu, desemnat de Procurorul General 

interimar, ar face imposibilă asigurarea misiunii acestuia în 

selectarea noului candidat la funcția de Procuror General. în 

acest context se propune înlocuirea ex-judecătorului din 

Comisia constituită de Ministerul Justiției, cu un procuror în 

funcție, desemnat de Procurorul General interimar, care ar 

avea un stagiu mai mare de 10 ani și care nu ar face parte din 

organele de autoadministrare ale Procuraturii 

Nu se acceptă 

3. Obiecțiile prezentate sunt de natură 

declarativă și nu conțin argumente.  

Referirea la faptul că procurorii din cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor ar trebui să 

constituie o parte importantă conform opiniei 

Comisie de la Veneția o parte importantă nu 

constituie eo ipso jumătate din membrii 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

  4. Cu referire la modificarea art. l8 alin.(2), recomandăm să fie 

menținute actualele prevederi din Legea nr.3/2016, având în 

Se acceptă parțial 

4. Articolul 18 alin. (2) va avea următorul 



vedere atribuțiile funcționale ale adjuncților Procurorului 

General, inclusiv cele legate de domeniile de competență, 

memorie instituțională și implementarea documentelor de 

politici în instituție. 

cuprins: 

„(2) În funcția de adjunct al Procurorului 

General poate fi numită persoana care are o 

experiență de cel puțin 5 ani în funcția de 

procuror în ultimii 15 ani și dispune de  

capacități organizatorice.”. 

  5. Cu referire la modificarea art. 20 alin. (4), recomandăm să 

fie menținute actualele prevederi din Legea nr.3/2016. având 

în vedere atribuțiile funcționale ale Procuraturii Generale, 

prevăzute la art.8 alin.(3) din Legea prenotată supra, deoarece 

experiența de 3 ani vechime în muncă nu este suficientă pentru 

realizarea sarcinilor și politicilor instituționale. 

Nu se acceptă 

5. Realizarea sarcinilor și a politicilor 

instituționale nu poate fi în mod cert un criteriu 

pentru stabilirea vechimii necesare de accedere 

în funcția de procuror în cadrul Procuraturii 

Generale.  

Or experiența de 3 ani constituie un termen 

suficient de apreciere a abilitărilor sale 

profesionale privind realizarea sarcinilor în 

cadrul unei procuraturi ierarhic superioare. 

  6. Cu referire la modificarea art.69 alin.(2), recomandăm ca 

sintagma „președintele Uniunii Avocaților \ de a fi substituită 

cu textul „avocat desemnat de către Uniunea Avocaților", în 

corespundere cu recomandările Comisiei de la Veneția 

(nr.494/2008 din 03.01.2011), care stabilește că „acolo unde 

există, componența Consiliu/ui Procurorilor; trebuie să includă 

procurori de toate nivelurile, dar și alți actori, cum ar fi 

avocați sau profesori de drept”. Avocatul - membru al CSP. nu 

va avea calitatea titularului de drept, ci va fi un membru de 

rînd cu alți membri desemnați din cadrul societății civile. 

Concomitent,   în   vederea   realizării   recomandărilor   

GRECO, propunem completarea proiectului cu prevederi prin 

care s-ar limita dreptul de vot al membrilor de drept din cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor în partea ce se referă la 

carieră și aplicarea sancțiunilor disciplinare procurorilor. 

Acest drept însă, urmează a fi acordat plenar la desfășurarea 

concursului pentru selectarea Procurorului General. 

Nu se acceptă 

6. În partea de ține de propunerea privind 

substituirea „președintele Uniunii Avocaților” cu 

„avocat desemnat de către Uniunea Avocaților” 

subliniem că rațiunea constă faptul că 

președintele Uniunii Avocaților este deja ales 

din rîndul avocaților, fapt ce se desprinde din 

dispozițiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 

1260/2002 cu privire la avocatură [Președintele 

Uniunii Avocaților este ales pe un termen de 2 

ani dintre avocați cu o vechime în profesie de cel 

puțin 5 ani.]. Or, efectuarea încă a unui exercițiu 

de genul desemnării a încă un avocat pentru CSP 

s-ar echivala cu desemnarea Președintelui 

Uniunii Avocaților, fapt ce ar dubla același 

lucru. 

Cu referire la limitarea membrilor de drept din 

cadrul CSP de a vota hotărîrile ce se referă la 

carierea procurorilor și aplicarea sancțiunilor 



disciplinare nu poate fi admisă, întrucît Ministrul 

Justiției nu și-ar putea exercita atribuțiile cu 

privire la preselectarea candidaților la funcția de 

Procuror General, or acest exercițiu ține de 

cariera procurorilor. 

  7. Cu referire la modificarea art. 69 alin. (4), recomandăm ca 

membrii Consiliului Superior al Procurorilor aleși din rândul 

societății civile de către Guvern și de către Ministerul Justiției 

să fie selectați din cadrul organizațiilor non-guvemamentale 

cu profil penal, procesual penal și protecția drepturilor omului. 

Se acceptă 

7. Prevederea în cauză va fi inclusă în nota 

informativă aferentă proiectului, pentru ca atunci 

când urmează a fi selectați membrii în cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor se va ține 

cont de experiența necesară în domeniul penal și 

procesual penal. 

  8. Totodată, propunem completarea alin. (3) din art.74 din 

Legea nr.3/2016. în final cu textul de la Procuratura Generala 

cu vechime în muncă mai mare de 16 ani. 

Nu se acceptă 

8. Modificările propuse nu țin de obiectul de 

reglementare a prezentului proiect de lege. 

2. Consiliul Superior al 

Procurorilor 

9. Scopul instituirii cerințelor pentru candidatul la funcția de 

Procuror General este ca procedura să fie clară și previzibilă, 

iar prezența unei experiențe profesionale anume în domeniul 

pe care urmează să-1 gestioneze este o condiție sine qua non 

pentru a asigura o activitate eficientă și corespunzătoare 

realităților instituției. 

Cu referire la excluderea dovedirii din punct de vedere 

medical a aptitudinii de exercitare a funcției de procuror, 

aceasta nu a fost motivată, nefiind clare raționamentele ce au 

dedus necesitatea acestei modificări. 

Se acceptă  

9. Modificarea din proiect a fost exclusă. 

  10. Modalitatea constituirii de către Ministerul Justiției a 

Comisiei de preselecție este expusă într-o manieră vagă, care 

lasă loc de o marjă largă de discreție, astfel nefiind 

reglementat modul de selectare a membrilor acesteia: cei doi 

foști procurori sau judecători, reprezentantul societății civile și 

psihologul, fie prin concurs public, fie prin decizia ministrului 

justiției. 

Proiectul, în modul în care a fost expus, generează riscul unei 

ponderi disproporționate a ministrului justiției în procedura de 

selectare a candidatului la funcția de Procuror General, 

Nu se acceptă 

10. Modificările propuse în proiectul de lege nu 

duc la periclitarea independenței instituției 

procuraturii, ci la crearea unui filtru suplimentar 

în procesul de preselecție a candidaților la 

funcția de Procuror General. 

Drept urmare, prezentul proiect de lege prevede 

modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură prin care se urmărește consolidarea 

rolului puterii executive în procesul de selectare 



acordându-i triplă calitate: 

-la selectarea unipersonală a membrilor Comisiei de 

preselecție; 

-la activitățile propriu-zise ale Comisiei de preselecție; 

-la selecția nemijlocită a candidatului în Consiliul Superior al 

Procurorilor, unde are calitatea de membru de drept. 

O asemenea abordare nu este în concordanță cu sistemul de 

drept al Republicii Moldova, unde Procuratura nu este în 

subordinea executivului. 

Concomitent, această viziune nu respectă echilibrul puterilor 

în stat, deoarece percepția generală este că Guvernul ar deține, 

în așa formulă, pârghiile definitorii în acest proces. 

Totodată, ținem să menționăm că pct. 34 din Raportul 

Comisiei de la Veneția privind Standardele Europene 

referitoare la Independența Sistemului judiciar: Partea II -

organele de urmărire penală (CDL-AD(2010)040), la care se 

face referință în nota informativă, e valabil pentru statele în 

care Procurorul General este subordonat Guvernului. Esența 

acestui punct din Raport constă în delegarea către o comisie 

care se bucură de o încredere largă a împuternicirilor privind 

selectarea candidatului la funcția de Procuror General, astfel 

încât Guvernul să nu dispună de posibilitatea numirii acestuia 

în mod unilateral. 

Luând în considerare prevederile art.124 alin.(l) din 

Constituție, care statuează că Procuratura este o instituție 

publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, pentru 

țara noastră sunt valabile recomandările din pct.35 din același 

Raport al Comisiei de la Veneția, potrivit căruia ,Jn situația în 

care Procurorul General nu este subordonat Guvernului nu 

poate fi formulat un principiu unic și categoric dacă acesta ar 

trebui numit de Președinte sau de Parlament. Această 

chestiune este soluționată în mod variat în diferite state. 

Acceptarea principiului cooperării între instituțiile statului 

pare o soluție bună care ar permite evitarea unor numiri 

politice unilaterale. In asemenea cazuri, ar trebui atins un 

a candidatului la funcția de Procuror General, 

fiind astfel asigurată o procedură transparentă cu 

distribuirea proporțională a rolurilor ce îi revine 

ministrului justiției ca membru de drept în cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor și 

Consiliului Superior al Procurorilor ca organ 

colegial în vederea organizării acestui concurs. 

În contextul în care puterea executivă este 

responsabilă de implementarea legilor în 

practică, administrarea puterii publice și nu în 

ultimul rând de asigurarea implementării politicii 

penale a statului, participarea ministrului justiției 

în procesul de selectare a candidatului propus la 

funcția de Procuror General este justificată, prin 

prisma faptului că anume selectarea unui 

Procuror General în baza principiului cooperării 

dintre organele statului va fi în stare se 

contribuie la respectarea ordinii de drept, 

efectuarea justiției, apărarea drepturilor și 

intereselor legitime ale persoanei și ale societății. 

Totodată, modificările operate prin prezentul 

proiect de lege nu periclitează independența și 

autonomia procuraturii, deoarece Consiliul 

Superior al Procurorilor va avea rolul decisiv și 

determinant de a selecta candidatul propus la 

funcția de Procuror General, fiind astfel, organul 

care va decide în final candidatura ce urmează a 

fi propusă Președintelui țării. 

 



consens. In orice caz, dreptul de a numi candidatul ar trebui 

definit în mod clar. Ar trebui solicitată o părere în privința 

calificării profesionale a candidaților din partea unor persoane 

relevante, cum ar fi reprezentanții comunității juridice 

(incluzând procurori) și ai societății civile". 

Mai mult, considerăm eronată și contrară recomandărilor 

GRECO remarca din nota informativă a autorilor proiectului, 

privind faptul că „prin modificarea Legii nr.3 din 25.02.2016 

cu privire la Procuratură se urmărește consolidarea rolului 

puterii executive în procesul de selectare a candidatului la 

funcția de Procuror General,_fiind astfel asigurată o procedură 

transparentă cu distribuirea proporțională a rolului ce îi revine 

ministrului justiției ca membru de drept în cadrul Consiliului 

Superior al Procurorilor ca organ colegial în vederea 

organizării acestui concurs. " 

Legislația națională în vigoare corespunde principiilor expuse 

de Comisia de la Veneția, pe când normele propuse, privind 

preselecția candidaților la funcția de Procuror General, ar 

putea aduce atingere prevederilor constituționale indicate 

supra. 

În egală măsură, proiectul face uz de sintagma „și alte calități 

personale”, improprie obiectivului care este reflectat în nota 

informativă. 

Consemnăm că legea trebuie să fie clară și previzibilă, astfel 

încât subiecții raporturilor juridice vizate să își poată adapta 

comportamentul de o manieră corespunzătoare. Aceste 

principii au fost consacrate în dreptul internațional și în 

jurisprudența Curții Constituționale. 

Toate cerințele înaintate față de candidați urmează a fi 

formulate clar, fară echivocuri, iar îmbinarea „și alte calități 

personale" lasă loc de multe interpretări și admite o marjă 

largă de subiectivism. 

Proiectul nu prevede nici o modalitate de contestare a deciziei 

Comisiei de preselecție, ceea ce exclude posibilitatea 

remedierii unor eventuale abuzuri. 



În aceste condiții, persoanele înscrise în concurs nu au 

posibilitatea să își revendice drepturile dacă vor considera că 

au existat abateri, sau că hotărârea este nemotivată. 

Este important să fie respectate toate garanțiile unor proceduri 

corecte și echitabile. Notăm că se pun în discuție valori ce țin 

de domeniul dreptului public și este de interesul societății ca 

procedurile să răspundă standardelor de profesionalism. 

  10. La pct. 2 din proiect, observăm micșorarea experienței 

necesare în funcția de procuror pentru candidații la funcția de 

adjunct al Procurorului General, or potrivit reglementărilor în 

vigoare candidații numiți în funcția respectivă sunt procurori 

de carieră cu o experiență de cel puțin 7 ani în funcția de 

procuror, în ultimii 3 ani activând în funcția de procuror. 

Calificăm o asemenea modificare drept una nejudicioasă, 

deoarece situația, în care în funcția de Procuror General ar 

accede o persoană de o altă profesie decât procuror, iar în cea 

de adjunct al Procurorului General persoane care au doar o 

experiență de cel puțin 5 ani în funcția de procuror, ar putea 

aduce atingere principiilor de profesionalism și integritate, 

având în vedere atribuțiile procesuale ale acestuia, dar și în 

cazul absenței Procurorului General care este abilitat cu 

atribuții de control ierarhic, ceea ce este o competență diferită 

de domeniul de administrare și rezidă din activitatea 

procesual-penală. Or, Procurorul General este figură 

procesuală, care este abilitat, pe lângă funcțiile obișnuite 

manageriale, cu atribuții de control și coordonarea urmăririi 

penale și a activității speciale de investigații. Deținerea unor 

asemenea atribuții impun pentru adjunctul Procurorului 

General și o formare profesională specifică, care poate fi 

obținută doar fiind procuror de carieră. 

Prin urmare, inițiativa de a modifica cerințele pentru cei ce 

aspiră la funcția de adjunct al Procurorului General riscă să 

diminueze din standardele înaintate pentru instituția 

Procuraturii. 

Se acceptă parțial  

10. Articolul 18 alin. (2) va avea următorul 

cuprins: 

„(2) În funcția de adjunct al Procurorului 

General poate fi numită persoana care are o 

experiență de cel puțin 5 ani în funcția de 

procuror, în ultimii 15 ani și dispune de  

capacități organizatorice.”. 

  11. La pct.3 consemnăm despre lipsa unor constatări faptice Nu se acceptă 



sau a unor argumente relevante, expuse în nota informativă 

privind raționamentele reducerii experienței necesare pentru 

candidații la funcția de procuror în Procuratura Generală, 

precum și la funcțiile de procuror-șef al procuraturii, adjunct 

al procurorului-șef al procuraturii, procuror-șef al 

subdiviziunii Procuraturii Generale și adjunct al procurorului-

șef al subdiviziunii Procuraturii Generale. 

Este discutabilă această modificare, luând în considerare că 

vizează majoritatea funcțiilor de conducere a Procuraturii, iar 

funcția de conducător presupune exercitarea atât a atribuțiilor 

manageriale cât și a atribuțiilor procesual-penale din 

domeniile urmăririi penale și reprezentării învinuirii în 

instanțele judecătorești, precum și posedarea unor cunoștințe 

temeinice a actelor normative internaționale, naționale și a 

celor privind organizarea activității Procuraturii, întrucât pune 

la îndoială atingerea celor mai înalte performanțe și standarde 

de către instituția condusă. 

11. Vezi argumentele de la pct. 5 din prezentul 

tabel. 

 

  12. În ceea ce privește pct. 7 din proiect, prin care se propune 

modificarea art. 69 și extinderea numărului de membri ai 

Consiliului Superior al Procurorilor de la 12 la 15, considerăm 

că această măsură lasă loc de multe interpretări în condițiile în 

care formatul actual a fost avizat pozitiv de comisiile de 

specialitate, inclusiv cele europene. 

Mai mult, nu este clar în ce mod majorarea membrilor din 

partea societății civile de la 3 la 5 în Consiliul Superior al 

Procurorilor va spori credibilitatea acestuia, după cum este 

expus de autori în nota informativă la proiect, or Consiliul 

Superior al Procurorilor este un organ de autoadministrare și 

în componența acestuia o pondere deosebită urmează să revină 

membrilor care sunt aleși de Adunarea Generală a 

Procurorilor, ca expresie a voinței acestora. 

Vom consemna că societatea civilă are la moment o 

reprezentare semnificativă în Consiliul Superior al 

Procurorilor și în organele subordonate, subsumând 9 

persoane: 

Nu se acceptă 

12. Obiecțiile prezentate sunt de natură 

declarativă și nu conțin argumente.  

Referirea la faptul că procurorii din cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor ar trebui să 

constituie o parte importantă conform opiniei 

Comisie de la Veneția o parte importantă nu 

constituie eo ipso jumătate din membrii 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

 



-3 membri ai Consiliului; 

-câte 2 membri în fiecare dintre cele trei colegii. 

Mai mult de atât nu se justifică extinderea numărului 

membrilor Consiliului Superior al Procurorilor nici din alte 

rațiuni, dacă e să ținem cont de faptul că vizează un corp 

profesionist nu tocmai numeros - circa 700 de procurori. 

Pentru comparație, vom prezenta următoarele exemple: 

-în componența Consiliul Superior al Magistraturii din 

România sunt 19 membri, dar acest for reprezentativ include 

atât procurorii, cât și judecătorii. Din numărul total al 

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii doar 2 (adică 

10 %) sunt reprezentanți ai societății civile. 

-în componența Consiliului Superior al Magistraturii din Italia, 

care la fel vizează activitatea atât a judecătorilor, cât și a 

procurorilor, sunt 27 de persoane, dintre care 3 sunt membri 

de drept, 16 (circa 60%) sunt magistrați, iar 8 (circa 30%) - 

sunt reprezentanți ai societății civile. 

-componența Consiliului Superior al Procurorilor din Ucraina 

constă din 13 membri, dintre care 11 sunt procurori, iar 2 - 

reprezentanți ai mediului academic. 

În toate exemplele expuse este o viziune consolidată că în 

componența organului de autoadministrare a instituțiilor de 

drept este imperios necesar să se respecte ponderea 

semnificativă a numărului reprezentanților corpului 

profesional vizat, ca fiind în măsură să își administreze 

activitatea astfel încât să asigure justițiabilului cel mai înalt 

nivel calitativ al actului de Justiție. 

Potrivit Avizului nr.10 (2007) al Consiliului Consultativ al 

Judecătorilor Europeni, s-a stabilit că atunci când structura 

Consiliului Justiției este mixtă (judecători și nejudecători) se 

consideră că, pentru a evita orice manipulare sau presiune 

inadecvată, Consiliul Justiției trebuie să numere o majoritate 

substanțială de judecători aleși de egalii lor. 

Totodată, potrivit Avizului nr.13 (2018) al Consiliului 

Consultativ al Procurorilor Europeni s-a constatat că, în 



măsura în care atribuțiile judecătorului și ale procurorului sunt 

apropiate și complementare, la fel ca cerințele privind statutul 

și condițiile de intrare în serviciu, procurorii trebuie să 

beneficieze de garanții similare cu cele ale judecătorilor. 

În context, menționăm că Curtea europeană a drepturilor 

omului în cauza Volkov vs Ucraina a hotărât că situația în care 

cel puțin jumătate din membrii unei instanțe sunt judecători, 

inclusiv președintele cu vot decisiv, constituie un indiciu 

puternic de imparțialitate. Este necesar să se remarce faptul că, 

în ceea ce privește procedurile disciplinare împotriva 

judecătorilor, necesitatea unei participări substanțiale a 

judecătorilor în organismul disciplinar relevant a fost 

recunoscută în Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor 

(§ 109). 

Constatările acestor foruri europene de specialitate validează 

formula actuală de activitate a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Adițional, în contextul proiectului propus, atragem atenția că 

Grupul de State Contra Corupției (GRECO) în Raportul 

aferent rundei a patra de evaluare a Republicii Moldova 

„Prevenirea corupției cu privire la membrii Parlamentului, 

judecători și procurori", critică în §92 componența Consiliului 

Superior al Procurorilor, din care continuă să facă parte, ex 

officio, ministrul justiției și președintele Consiliului Superior 

al Magistraturii, contrar recomandării sale de a se lua măsuri 

adecvate pentru a se asigura ca componența și funcționarea 

Consiliului Superior al Procurorilor să fie supuse unor garanții 

adecvate de obiectivitate, imparțialitate și transparență, 

inclusiv prin eliminarea participării din oficiu a Ministrului 

Justiției și Președintele Consiliului Superior al Magistraturii 

(§89). 

Având în vedere raționamentele expuse, omisiunile de 

redactare tehnică din proiect, este necesar ca acesta să fie 

îmbunătățit și discutat într-un grup comun de lucru. 

 Consiliul Superior al 13. O Procuratură modernă trebuie să fie susținută și bazată pe Nu se acceptă 



Magistraturii principiul autonomiei profesionale pentru consolidarea 

garantării independenței interne și externe a acesteia, precum 

și pentru acordarea de sprijin suplimentar în asigurarea 

funcționării eficiente, în baza principiului supremației legii, a 

serviciului de procuratură și a justiției penale, în general. 

În sistemele în care Procuratura nu se afla în cadrul puterii 

legislative, Consiliul Procurorilor, comisiile disciplinare și de 

calificare trebuie să fie organe independente din cadrul 

sistemului transformând această instituție într-un organ care se 

aliniază la standardele Consiliului Europei. 

Potrivit standardelor internaționale, inclusiv cele adoptate de 

organele Consiliului Europei, cel puțin jumătate din membrii 

unui consiliu judiciar trebuie să fie judecători aleși de colegii 

lor în așa mod încât să se asigure cea mai largă reprezentare a 

sistemului judecătoresc. Aceasta premisă care presupune 

existența unui organ funcțional, independent, autonom și 

transparent este acceptată pe plan internațional ca element 

necesar al unui sistem juridic efectiv și eficient, statuată 

temeinic în Ghidul ONU cu privire la rolul procurorilor, 

adoptat în anul 1990, și Recomandarea Consiliului Europei 

privind rolul procuraturii în sistemul de justiție penală, 

adoptată în anul 2000. Totodată, e imperios a menționa că 

astfel de garanții ca independența și autonomia nu sînt date 

procurorilor în propriul lor interes, ci sînt acordate în interesul 

supremației legii și al celor ce caută și doresc înfăptuirea 

justiției. 

În acest context, CSM reține că, standardele internaționale 

încurajează o componență mixtă, cu garanții adecvate pentru 

asigurarea autoadministrării independente și evitarea 

influenței politice și a altor influențe externe. Ele recomandă 

ca anumite sarcini ale consiliului judiciar să fie rezervate 

membrilor-magistrați, ca niciun membru să nu fie un 

politician activ, în special un ministru, și ca membrii care nu 

sunt magistrați să nu fie desemnați de puterea executivă. Or, 

majorarea numărului de membri ai Consiliului Superior al 

13. Cu referire la reticența extinderii membrilor 

CSP cu membri din rîndul societății civile, 

menționăm că aceasta se datorează în 

echilibrarea componenței CSP și sporirea 

încrederii societății în organele procuraturii. Ba 

mai mult, din Raport Comisiei de la Veneția 

privind standardele europene referitoare la 

independența sistemului judiciar: Partea a II-a – 

Organele de urmărire penală CDL-

AD(2010)040, 03 ianuarie 2011, se menționează 

la § 66 că „În  sistemele  în  care  există,  

componența  Consiliului  Procurorilor  ar  

trebui  să includă  procurori  de  la  toate  

nivelurile,  dar și  alți  practicieni  ai  dreptului 

precum avocați sau profesori de drept”, iar la 

§65 „Dacă  [Consiliile] sunt  formate  într-un  

mod echilibrat,  spre  exemplu  din  procurori,  

avocați  și reprezentanți  ai  societății  civile,  și  

dacă  sunt  independente  de  alte  organe  ale  

statului, asemenea consilii au avantajul de a 

furniza expertiză în procesul de numire și 

disciplinare și să-i apere pe procurori cel puțin 

de influențele politice.” 

 

 

 



Procurorilor din rândul societății civile va avea un impact 

negativ asupra independenței Consiliului. 

În aceiași ordine de idei e important a menționa Carta 

europeană cu privire la statutul judecătorilor care stipulează 

expres că „pentru orice decizie referitoare la selecția, la 

recrutarea, la desemnarea, la evaluarea carierei sau la încetarea 

funcțiilor unui judecător, statutul prevede intervenția unei 

instanțe independente față de puterea executivă și de cea 

legislativă, constituită cel puțin pe jumătate din judecători 

aleși de Adunarea Generală conform unor modalități care 

garantează cea mai largă reprezentare a acestora”. Or, în 

situația în care proiectul va fi aprobat nu se va confirma 

valabilitatea acestui standard deoarece membrii CSP din 

rândul procurorilor vor fi în minoritate, față de membrii din 

societatea civilă. 

De asemenea conform recomandărilor OSCE din anul 2009, 

expuse în Raportul de evaluare a Consiliului Superior al 

Procurorilor, scopului constituirii Consiliului Superior al 

Procurorilor este de a garanta „autonomia, obiectivitatea și 

imparțialitatea procurorilor” față de influența externă, inclusiv 

față de influența din partea Legislativului și a Executivului. 

Or, potrivit alineatelor 3 și 8 din Declarația CCJE și CCPE 

Independența procurorilor este indispensabilă pentru a le 

permite să-și desfășoare sarcinile. Consolidează rolul lor în 

statul de drept și în societate și, de asemenea, garantează că 

sistemul de justiție va funcționa echitabil și eficient și că toate 

beneficiile independenței judiciare vor fi realizate. 

Prezintă relevanță la acest capitol și constatările CEDO care 

prin hotărârea din 9 ianuarie 2013 pronunțată în cauza 

Oleksandr Volkov c. Ucrainei (cererea nr. 21722/11), a 

constatat atât încălcarea art. 6 din Convenție prin faptul că 

reclamantul - judecător al Curții Supreme - nu a beneficiat de 

garanțiile privind "independența și imparțialitatea instanței" în 

procedura disciplinară desfășurată în fața Consiliului Superior 

de Justiție, a Parlamentului și a instanței de control judiciar, 



cât și încălcarea art. 8 din Convenție, prin faptul că eliberarea 

sa nelegală din funcția de judecător a constituit o ingerință 

nejustificată în dreptul la viață privată. 

Circumstanțele excepționale ale cauzei, care au revelat 

deficiențe grave ale sistemului judiciar ucrainean în materia 

răspunderii disciplinare a judecătorilor, au determinat Curtea - 

întemeiat și pe prevederile Cartei Europene privind Statutul 

Judecătorilor, opinia Comisiei de la Veneția, Raportul 

Comisarului pentru Drepturilor Omului al Consiliului Europei 

- să analizeze și să precizeze standarde de exigență ale 

Convenției privitoare la: 

- componența Consiliului Superior de Justiție, modul în care 

sunt numiți membrii acestuia, problema calității de „membri 

de drept” a Ministrului Justiției și a Procurorului General, 

-raporturile Consiliului cu celelalte puteri ale statului și cu 

societatea civilă; 

-independența și imparțialitatea instanței care controlează 

deciziile Consiliului Superior de Justiție în materie 

disciplinară; 

-modul în care legislația prevede și definește faptele care 

constituie abateri disciplinare, precum și maniera în care sunt 

interpretate aceste prevederi în practică; 

-necesitatea prevederii unei palete largi de sancțiuni 

disciplinare aplicabile judecătorilor pentru a permite o 

individualizare proporțională și adecvată a sancțiunii; 

-consecințele și sancțiunile la care se expune statul în cazul 

încălcării standardelor în materia răspunderii disciplinare a 

judecătorilor. 

Astfel, hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului 

contra Ucrainei (hotărârea Oleksandr Volkov c. Ucrainei, din 

9 ianuarie 2013) prevede expres că un magistrat nu poate fi 

sancționat disciplinar de un Consiliu Superior al Magistraturii 

format, în majoritate, de reprezentanți din afara sistemului 

judecătoresc. Prin urmare în hotărârea Oleksandr Volkov c. 

Ucrainei, din 9 ianuarie 2013 s-a stabilit încălcarea art. 6 (1) 



CEDO pe motiv de defecte structurale a sistemului de 

răspundere disciplinară a judecătorilor. 

În contextul celor relatate CSM, reține că prin Hotărârea 

Parlamentului nr. Nr. 1298 din 24.07.1997 Republica 

Moldova a ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, precum și unele 

protocoale adiționale la aceasta, prin urmare prevederile 

CEDO sunt obligatorii pentru statele membre, fapt 

reglementat și de legislația națională în alin. 8 al art. 7 al 

Codului de procedură penală al RM potrivit căruia Hotărîrile 

definitive ale Curții Europene a Drepturilor Omului sînt 

obligatorii pentru organele de urmărire penale, procurori și 

instanțele de judecată și în alin (3) al art. 2 CPC care 

stipulează: Dacă prin tratatul internațional la care Republica 

Moldova este parte sînt stabilite alte norme decît cele 

prevăzute de legislația procedurală civilă a Republicii 

Moldova, se aplică normele tratatului internațional dacă din 

acesta nu rezultă că pentru aplicarea lor este necesară 

adoptarea unei legi naționale. 

Prin prisma prevederilor enunțate Consiliul menționează că 

prin majorarea numărului de membri al Consiliului Superior al 

Procurorilor ce nu vor fi din rândul procurorilor ci din rândul 

societății civile, statul RM riscă o nouă condamnare la CEDO. 

Totodată, principiile subliniate și de Comisia de la Veneția, în 

amendamentele din 7 iulie 2010 nu au rezolvat problema, atâta 

vreme cât numirile în sine ale membrilor C.S.J. sunt realizate 

de aceleași autorități, și nu de corpurile judiciare. 

Standardele Consiliului Europei care sunt relevante pentru 

legislația cu privire la procuratură pot fi găsite în: Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului; Recomandarea Rec(2000)19 

a Comitetului de 

Miniștri către statele membre cu privire la rolul procuraturii în 

sistemul justiției penale; Recomandarea CM/Rec(2012)11 a 

Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la 



rolul procurorilor în afara sistemului justiției penale; 

Recomandarea 1604(2003) a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei cu privire la rolul procuraturii generale 

într-o societate democratică, guvernată de supremația legii; 

Opiniile Comisiei de la Veneția; Raportul Comisiei de la 

Veneția cu privire la Standardele Europene referitoare la 

independența sistemului judiciar: partea II -organele de 

urmărire penală; Ghidul european cu privire la etica și 

conduita procurorilor ('Directiva de la Budapesta'), adoptat de 

Conferința Procurorilor Generali din Europa; Opinia nr. 

3(2008) a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni cu 

privire la 'rolul procuraturii în afara domeniului dreptului 

penal; și Opinia nr.12 (2009) a Consiliului Consultativ al 

Judecătorilor Europeni (CCJE) și Opinia nr.4 (2009) a 

Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) cu 

privire la "Judecători și procurori într-o societate democratică" 

('Declarația de la Bordeaux'). 

  14. O altă problemă evidențiată în proiectul de Lege remis 

spre avizare se referă la termenii de 5 și respectiv 10 zile 

indicați în alin 9 și 91 art. 1 pentru Consiliul Superior al 

Procurorilor pentru a restitui Comisiei de concurs, prin 

hotărâre motivată, lista candidaților, dacă cel puțin un candidat 

nu corespunde în mod vădit condițiilor de la alin. (1) și a 

desfășura etapa interviului. Astfel, CSM propune ca termenii 

de 5 și respectiv 10 zile să fie substituiți cu sintagma termeni 

rezonabili. Propunerea vizată se justifică prin faptul că 

Consiliul Superior al Procurorilor este un organ colegial iar 

existența cvorumului este o condiție pentru adoptarea 

deciziilor. Deoarece lipsa cvorumului generează amânarea 

ședințelor stabilirea unor termeni atât de restrânși ar putea crea 

probleme grave ce țin de respectarea acestora. Or, „termenul 

rezonabil" este un corolar al principiului celerității 

procedurilor judiciare pe care Statele Contractante se obligă să 

îl respecte și să îl asigure în temeiul art. 6 par. 1 al Convenției. 

Astfel, jurisprudența Curții subliniază faptul că justiția trebuie 

Nu se acceptă 

14. În partea de ține de substituirea termenilor de 

5 zile și 10 zile cu termeni rezonabil, atragem 

atenția că, rațiunea stabilirii unor termene 

restrînse constituie limitele temporale în care un  

organ colegial urmează să se conformeze prompt 

și exact ținînd cont de natura și obiectul 

examinat. Or, verificarea întrunirii condițiilor 

candidatului la funcția de Procuror General 

prevăzute la art. 17 alin.(1) din Legea nr. 3/2016, 

nu constă într-o examinare amplă sau un proces 

care ar implica participanți cu viziuni 

contradictorii, întrucît membrii CSP trebuie să 

fie „cointeresați” în procesul de numire a 

Procurorului General. 

În partea ce ține de solicitarea  de abrogare a 

alin. (1) lit. g) art. 6 al Legii nr. 544 din 20 iulie 

1995, cu privire la statutul judecătorului, 



să fie administrată fără întârzieri de natură a-i compromite 

eficacitatea și credibilitatea, pentru a asigura încrederea 

publicului în justiție, iar statul este responsabil pentru 

administrarea defectuoasă a acesteia. 

În cest context, CSM reține că exigența respectării termenului 

rezonabil rezidă din faptul ca CSP să desfășoare procedurile 

ce se impun de lege fără întârziere pentru a nu fi compromisă 

eficacitatea și credibilitatea. Or, autoritățile judiciare au o 

responsabilitate deosebită în ceea ce privește asigurarea 

respectării duratei rezonabile a procedurii, întrucât acestea 

sunt considerate de Curte, în primul rând, responsabile pentru 

aplicarea efectivă a dispozițiilor Convenției în dreptul intern. 

Prin prisma celor evidențiate, CSM susține proiectul de lege 

remis spre avizare în partea abrogării alin (1) lit. i al art. 20 și 

alin. (2) lit. k) art. 22 cu privire la excluderea condiției de 

verificare și testare cu utilizarea detectorului 

comportamentului simulat (poligrafului) a candidaților la 

funcția de Procuror General, procuror-șef și procuror deoarece 

această procedură nu reprezintă o metodă științifică acceptată 

la nivel european sau internațional fapt menționat în Hotărârea 

Curții Constituționale nr. 6 din 10 aprilie 2018 privind 

excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea 

nr. 269/2018 privind aplicarea testării la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf) și din Legea nr. 

132//2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 

(testul poligraf). 

Concomitent prin prisma competențelor legale solicităm 

Ministerului justiției contribuirea la abrogarea alin. (1) lit. g) 

art. 6 al Legii nr. 544 din 20 iulie 1995, cu privire la statutul 

judecătorului. 

menționăm că acesta excede prevederile 

proiectului în cauză. 

4. Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova 

15. A priori conturăm o serie de condiții indispensabile 

asigurării legalității, transparenței și obiectivitătii remanierilor 

propuse, printre acestea menționăm că Comisia pentru 

preselecția candidaților la funcția de Procuror General, 

constituită de către Ministerul Justiției, urmează să aibă 7 

Se acceptă parțial 

15. Alineatul (2) din art. 17 va avea următorul 

cuprins: 

„(7) Preselecția candidaților la funcția de 

Procuror General se efectuează de către 



membri, dintre care:3 propuși de Parlament, 2 de Guvern 

(unul dintre care este psiholog licențiat) și, respectiv, 2 

propuși de către Președintele Republicii Moldova. 

Drept criterii pentru selecția membrilor comisiei nominalizate 

supra, merită a fi enunțate: 

1.Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; 

2.Reputația ireproșabilă; 

3.Zece ani de experiență profesională juridică, jurnalism, 

politologie economie; 

4.Lipsa apartenenței politice; 

5.Lipsa calității de funcționar public/cu statut special și/sau 

personalul 

din cabinetul persoanelor cu funcție de demnitate publică; 

6.Notorietatea. 

Comisia constituită de Ministerul Justiției, 

compusă din ministrul justiției, un fost procuror 

sau fost judecător cu cel puțin 10 ani de 

experiență în funcția de procuror sau judecător, 

un expert internațional cu vastă experiență în 

procuratură sau în domeniul anti-corupție, un 

expert recunoscut sau profesor titular în 

domeniul dreptului, un reprezentant al societății 

civile. Un expert național recunoscut desemnat 

în Comisie de Președintele Parlamentului 

Republicii Moldova. În activitatea sa, Comisia 

este asistată de un psiholog. Membrii Comisiei 

trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă 

și să aibă cel puțin 10 ani de vechime în 

domeniul de specialitate.” 

În partea ce ține de condițiile pe care trebuie să 

le întrunească membrii comisiei de selectare a 

candidatului la funcția de Procuror General 

acestea vor fi detaliate în Regulamentul de 

organizare a concursului. 

  16.În subsidiar, potrivit notei informative la proiectul de lege 

în cauză, Consiliul Superior al Procurorilor va avea rolul 

decisiv și determinant în selecția candidatului propus la 

funcția de Procuror General. în această ordine de idei, nu 

putem susține prevederile proiectului examinat, conform 

căruia ministrul justiției va face parte din comisia respectivă. 

Or, în lumina art. 69 alin. (2) din Legea nr. 3/2016, ministrul 

justiției este membru de drept al Consiliului Superior al 

Procurorilor. Astfel, obținerea calității de membru și în 

comisia de preselecție va atrage după sine un conflict de 

interese vădit în ceea ce privește adoptarea deciziei. Dublarea 

de competențe a ministrului justiției fiind una evidentă. 

Nu se acceptă 

16. Potrivit prevederilor prezentului proiect de 

lege Comisia de selectare a candidaților pentru 

funcția de Procuror General este constituită de 

către Ministerul Justiției.  

Întrucât Ministrul Justiției nu și-ar putea exercita 

atribuțiile cu privire la preselectarea candidaților 

la funcția de Procuror General, or acest exercițiu 

ține de cariera procurorilor. 

Cu referire la limitarea membrilor de drept din 

cadrul Consiliului Superior al Procurorilor  de a 

vota hotărîrile ce se referă la carierea 

procurorilor și aplicarea sancțiunilor disciplinare 

nu poate fi admisă,  

  17.Totodată, considerăm eminamente necesară păstrarea art. Nu se acceptă 



17 alin. (1) lit. a) în redacția actuală. Astfel, nu se susține 

completarea sa cu textul .Judecător sau avocat”. Or, experiența 

Republicii Moldova în acest sens este una reprobabilă, care nu 

a avut un impact pozitiv asupra eficienței și imaginii 

Procuraturii. 

17. Obiecția invocată nu este susținută de 

argumente ce ar susține propunerea de a păstra 

redacția actuală a textului de lege. 

La articolul 17 alineatul (1) litera a) va avea 

următorul cuprins: 

 „a) are o experiență profesională de cel puțin 10 

ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 

ani în funcția de procuror sau judecător, sau 8 

ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire 

penală”; 

  18. În privința completării componenței Consiliului Superior 

al Procurorilor (membri de drept) cu poziția „președintele 

Uniunii Avocaților", suntem de părerea că introducerea 

mențiunii „fără drept de vot asupra chestiunilor ce vizează 

cariera procurorilor" este necesară din considerente lesne de 

înțeles, care pot atrage după sine conflicte de interes sau 

abordări subiective. 

Nu se acceptă 

18. Vezi argumentele de la punctul 6 din tabel. 

  19. Pentru amendamentul propus la art. 69 alin. (4), prin care 

urmează a fi numit un membru al Consiliului de către 

Ministerul Justiției, considerăm obiectivă si necesară 

substituirea acestei autorități cu cea de ombudsman. 

Se acceptă parțial 

19. Articolul 69 alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins.; 

„(2) Din Consiliul Superior al Procurorilor fac 

parte de drept Procurorul General, procurorul-șef 

al Procuraturii UTA Găgăuzia, președintele 

Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul 

justiției, președintele Uniunii Avocaților și 

Avocatul Poporului” 

 

  20, În ceea ce privește mecanismul eliberării din funcție 

a Procurorului General, acesta urmează a fi resetat. Or, 

experiența contemporană a conturat laturile slabe ale 

acestuia. Totodată, prin instituirea mecanismului nou, va 

fi asigurat principiul contrabalanței în cazurile în care 

Procurorul General nu contribuie la buna funcționare a 

instituției și/sau deviază de la împuternicirile acordate și 

Se acceptă parțial 

20. Prevederi referitoare la eliberarea din funcție 

a Procurorului general au fost incluse în 

proiectul de lege  prin completarea art. 58 cu 

alineatul (7), (8) și (9) cu următorul cuprins: 

„(7) Suplimentar prevederilor de la alin. (6), la 

sesizarea al Președintelui sau din proprie 

inițiativă, ministrul Justiției poate constitui o 



de la jurămîntul depus la numirea în funcție.  

Astfel, formatul demiterii urmează fi axat pe 

următoarele etape: 

1. Parlamentul, la inițiativa a cel puțin 30 de deputați, 

solicită raportul Procurorului General;  

2. Urmare audierii raportului, Legislativul îl remite 

unei comisii specializate (ex. Comisia de selecție a 

candidatului la funcția de Procuror General), care 

apreciază juridic conținutul acestuia oferind 

constatările corespunzătoare și pregătește opinia 

argumentată în cazul în care sunt prezente elemente 

vădite de abuz sau încălcare a legii;  

3. în baza raportului Comisiei, Parlamentul adoptă 

decizia privind fie aprobarea, fie dezaprobarea 

raportului Procurorului General și remite decizia către 

Consiliul Superior al Procurorilor prin care solicită 

CSP-ului înaintarea demersului către Președintele 

Republicii Moldova privind eliberarea din funcție a 

Procurorului General. 

4. în cazul în care CSP refuză înaintarea demersului 

către șeful statului, acesta poate fi remis direct de către 

Parlament, cu votul a 2/3 din numărul deputaților 

prezenți. 

comisie, în componența menționată la art. 17 

alin. (7), pentru evaluarea activității 

Procurorului General, dacă Procurorul General 

s-a implicat ilegal în activitatea unui alt 

procuror, sau a comis ale acțiuni care afectează 

grav imaginea procuraturii sau independența 

procurorilor.  

(8) Comisia de evaluare a activității 

Procurorului General, prin raport motivat, 

poate propune Consiliului Superior al 

Procurorilor eliberarea din funcție a 

Procurorului General, dacă, în urma evaluării, 

constată ilegalitățile din alin. (7), iar o altă 

măsură decât eliberarea din funcție nu este 

justificată. 

(9) Consiliul Superior al Procurorilor poate 

refuza motivat propunerea comisiei de evaluare 

a activității Procurorului General dacă 

evaluarea efectuată de comisie a avut loc cu 

încălcarea prevederilor legale, sau constatările 

invocate nu sunt suficiente pentru eliberarea din 

funcție a Procurorului General.”. 

5. Ministerul Afacerilor 

Interne 

21. Examinând per ansamblu proiectul actului normativ, 

constatăm că redacția propusă în raport cu art.17 alin. 

(2) cuprinde unele prevederi incerte, care sunt 

contradictorii principiului previzibilității normei 

juridice. Or, în redacția în vigoare norma prevede două 

etape distincte de preselecție a candidaților (în baza 

dosarelor depuse și interviul susținut în fața Consiliului 

Superior al Procurorilor), iar în varianta propusă ambele 

etape sunt similare, atât preselecția candidaților 

demarată de Comisia constituită de Ministerul Justiției, 

cât și selecția candidatului de către Consiliul Superior al 

Nu se acceptă 

21. Potrivit modificărilor propuse concursul 

pentru funcția de Procuror General constă din 

două etape:  

1) preselecția candidaților de către Comisia 

constituită de Ministerul Justiției; 

2) selecția candidatului de către Consiliul 

Superior al Procurorilor. 

Astfel, proiectul de lege stabilește ca numirea 

Procurorului General de către Președintele țării 



Procurorilor. 

În acest sens, norma generează o neclaritate în sensul 

modului în care se va desfășura a doua etapă a 

concursului, contrar principiilor clarității și 

accesibilității normei juridice.  

să se facă la propunerea Consiliului Superior al 

Procurorilor din rândul candidaților propuși de 

către Comisia constituită de Ministerul Justiției. 

  22. La art. 20, se apreciază ca lipsită de temei juridic 

abrogarea literei i), întrucât prevederile art. 7 din Legea 

nr.269/2008 privind aplicarea testării la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf), indică în mod imperativ 

faptul că ,,se supun testării obligatorii persoanele care 

participă la concursul pentru numirea în funcția de 

judecător sau de procuror, persoanele care se 

angajează sau care îndeplinesc serviciul în cadrul 

organelor Ministerului Afacerilor Interne, Centrului 

Național Anticorupție și Serviciului Vamal". 

Obiecția este valabilă și în raport cu propunerea de abrogare a 

literei k) din art. 22 alin. (2) din proiectul de lege. 

Nu se acceptă 

22. Condiția de verificare și testare cu utilizarea 

detectorului comportamentului simulat 

(poligrafului) a candidaților la funcția de 

Procuror General, procuror-șef și procuror este 

exclusă, întrucât această procedură nu reprezintă 

o metodă științifică acceptată la nivel european 

sau internațional, referindu-ne inter alia la 

constatările Curții Constituționale din  HCC nr. 

6 din 10 aprilie 2018 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din Legea 

nr. 269/2018 privind aplicarea testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf) 

și din Legea nr. 132//2016 cu  privire la 

Autoritatea Națională de Integritate (testul 

poligraf). 

  23. Suplimentar menționăm că, nota informativă nu conține 

argumente juridice întemeiate privind necesitatea excluderii 

textului prevăzut la art. 20 alin. (4
1
) lit. a), excluderea fiind în 

contradicție cu scopul anunțat și nu se include în conceptul 

general al proiectului, fapt pentru care se consideră oportună 

excluderea acestui amendament din proiectul de lege. 

Nu se acceptă  

23. Proiectul de lege urmărește scopul de a 

uniformiza condițiile de accedere în funcția de 

procuror în cadrul Procuraturii generale dar și a 

celor specializate, or o distincție în acest sens nu 

este rațională. 

6.  Ministerul Finanțelor 24. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din 

Legea nr. 100/2017 privind actele normative, concomitent cu 

elaborarea proiectului actului normativ se întocmește nota 

informativă la proiect, conform modelului indicat în anexa 

nr.1, care va cuprinde inclusiv fundamentarea economico-

financiară. 

Proiectul legii prevede suplinirea membrilor de drept din 

cadrul Consiliului Superior al Procurorilor cu președintele 

Se acceptă 

24. Ministerul Justiției va iniția procedura de 

includerea a modificărilor în CBTM în partea ce 

vizează majorarea numărului de membri din 

cadrul Consiliului Superior al procurorilor din 

rândul reprezentanților societății civile. 



Uniunii Avocaților. Membrii de drept actuali (Procurorul 

General, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, 

președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul 

justiției) sunt angajați ai unităților bugetare și își exercită 

activitățile în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor fără o 

remunerare suplimentară, fiind salariați în funcțiile de bază pe 

care le ocupă. De asemenea, art. 74 alin. (2) din Legea nr. 

3/2016 cu privire la Procuratură și Legea nr. 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar reglementează 

condițiile de salarizare pentru membrii aleși ai Consiliului din 

rîndul procurorilor în funcție, însă prezentul proiect de lege și 

nota informativă nu oferă precizări dacă membrul din partea 

Uniunii Avocaților va fi remunerat. 

Totodată, deoarece măsura propusă în proiectul de lege are un 

impact financiar asupra bugetului de stat, se propune ca 

Ministerul Justiției să introducă măsurile de reformare a 

Consiliului Superior al Procuraturii, ce ține de majorarea 

numărului de membri din rândul societății civile cu 2 unități, 

la definitivarea CBTM 

  25. Suplimentar, avînd în vedere că în prezentul proiect de 

lege se propune excluderea condiției de verificare si testare cu 

utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligraf) a 

candidaților la funcția de Procuror General, procuror-șef si 

procuror, considerăm că urmează să fie operate modificările 

corespunzătoare si în Legea nr. 269/2008 privind aplicarea 

testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

Or, art. 7 din legea enunțată supra stipulează că, se supun 

testării obligatorii persoanele care participă la concursul 

pentru numirea în funcția de judecător sau de procuror, 

persoanele care se angajează sau care îndeplinesc serviciul în 

cadrul organelor Ministerului Afacerilor Interne, Centrului 

Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate 

și Serviciului Vamal. 

Nu se acceptă 

25. Condiția de verificare și testare cu utilizarea 

detectorului comportamentului simulat 

(poligrafului) a candidaților la funcția de 

Procuror General, procuror-șef și procuror este 

exclusă, întrucât această procedură nu reprezintă 

o metodă științifică acceptată la nivel european 

sau internațional, referindu-ne inter alia la 

constatările Curții Constituționale din  HCC nr. 

6 din 10 aprilie 2018 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din Legea 

nr. 269/2018 privind aplicarea testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf) 

și din Legea nr. 132//2016 cu  privire la 

Autoritatea Națională de Integritate (testul 

poligraf). 



7.  Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova 
26. Modificarea lit. a) alin. (1) art. 17 al Legii nr. 3/2016 nu va 

avea efectul scontat în condițiile în care se menține cerința de 

a avea o vechime de „cel puțin 5 ani în funcția de procuror", 

deoarece limitează dreptul judecătorilor și/sau avocaților care 

au vechime exclusiv în profesiile respective de a candida 

pentru funcția de procuror general, cu atât mai mult că 

judecătorii de instrucție și avocații specializați pe dosarele 

penale, au o experiență suficientă pentru a putea exercita 

funcția respectivă. In plus, există probabilitatea ca o persoană 

care nu are o experiență în procuratură de 5 ani, dar o vechime 

în muncă în domeniul justiției penale de 15 -20  ani să fie 

mult mai oportună, pregătită sau indicată pentru exercitarea 

funcției date. 

Mai mult de atât, sub aspectul prevederilor principiilor 

egalității (alin. 2 art. 16 din Constituția R. Moldova) și 

nediscriminării, în condițiile în care legiuitorul renunță la 

modalitatea selectării exclusive a unei persoane din sistemul 

procuraturii, considerăm că limitarea doar la câteva profesiuni 

juridice nu este justificată, deoarece și exponenții altor profesii 

(cum ar fi cazul ofițerilor de urmărire penală) care au o bogată 

experiență în domeniul justiției penale ar putea fi selectați 

pentru exercitarea acestei funcții. 

Un argument în acest sens ar servi situația persoanelor care au 

exercitat, în baza Legii nr. 902/1992 cu privire la Procuratură 

(abrogată), funcții de „anchetator în procuratură" și care 

datorită faptului că la data abrogării Legii respective nu erau 

în serviciul Procuraturii nu au fost echivalați cu procurorii. 

 

Se acceptă 

26. La funcția de Procuror General poate 

candidat potrivit lit. a) alin. (1) art. 17 persoana 

care: „are o experiență profesională de cel puțin 

10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel 

puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător, 

sau 8 ani în funcția de avocat sau ofițer de 

urmărire penală”. Vechimea în muncă, de 5 ani, 

în una din funcțiile, fie de procuror, fie de 

judecător este obligatorie. Un judecător sau care 

are o vechime de muncă exclusiv în funcția 

respectivă de cel puțin 5 ani este eligibil de a 

candida la funcția de Procuror General. 

Avocații și ofițerii de urmărire penală la fel pot 

candida la funcția de procuror general, dacă au o 

experiență profesională în funcțiile respective de 

cel puțin 8 ani. 

 

  27. La alineatele (8) și (9
1
) ale art. 17: 

în ambele cazuri există „etapa interviului" fapt ce ar putea 

duce în eroare atât prin noțiunea de „etapă" deoarece conform 

alin. (2) etapele sunt preselecția și selecția, cât și prin 

Se acceptă parțial: 

27. Etapele concursului public de ocuparea 

funcției de Procuror General sunt : selecția și 

preselecția. Interviul este o probă din cadrul 

etapei. Prin urmare se exclude cuvântul „etapa” 



denumirea identică a probei („interviu"), probabil în primul 

caz, ar f i  rațional de a substitui denumirea existentă prin 

„proba orală/verbală/ sau audierea candidatului"; 

expresia „se plasează pe internet imediat după audierea 

ultimului candidat", este una nereușită deoarece poate însemna 

și plasarea pe orice fel de site-uri inclusiv „you tube" ș.a., prin 

urmare este necesară utilizarea formulei acceptate deja în Lege 

„se plasează pe pagina oficială web a Ministerului Justiției" 

sau „Consiliului Superior al Procurorilor", iar condiția de 

imediat trebuie exclusă până la adoptarea unei decizii privind 

rezultatul probei în condițiile în care testele rezolvate pentru 

orice probă nu pot fi accesate până la notarea lor. 

 

din propoziția a doua de la alin. (8) art. 17. 

Referitor la plasarea pe Internet a interviurilor 

după sfîrșitul ultimului interviu, se acceptă 

mențiune privind concretizarea paginii web unde 

aceste vor fi publicate. Astfel propoziția a doua 

din alin. (8) art. 17 va avea următorul cuprins: 

„Interviul se înregistrează video și se plasează 

pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și 

pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor imediat după sfîrșitul ultimului 

interviu.”. 

  28. La alin. (11
1
) art. 17, cuvântul „abaterile " urmează a fi 

substituit prin alt termen deoarece președintele poate refuza 

numirea și pe motive de „incompatibilitate" care nu constituie 

cazuri de abatere și pot fi excluse. 

Se acceptă parțial 

28. Alineatul (11
1
)  va avea următorul cuprins: 

„(11
1
) În cazul respingerii candidaturii de către 

Președintele Republicii Moldova în condițiile 

alin. (11), Consiliul Superior al Procurorilor 

restituie Comisiei lista candidaților prezentată 

anterior. În urma înlăturării încălcărilor 

constatate, Comisia prezintă Consiliului Superior 

al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de 

candidați din rîndul candidaților care au depus 

dosarele pentru concurs. În funcție de abaterile și 

incompatibilitățile constatate, Comisia poate 

anunța un nou concurs.”. 

  29. Din punct de vedere redacțional, deoarece proiectul 

conține norme noi ce nu existau în Legea inițială, se propune 

de a include în titlul proiectului după cuvântul „pentru” 

cuvintele „completarea și". 

Nu se acceptă 

29. Completarea unui act normativ se face fie 

prin introducerea de noi alineate la articolele 

existente, fie prin introducerea unor noi articole. 

Potrivit Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, modificarea este o noțiune mai largă 

și cuprinde în sine și completarea, regulile 

tehnice privind modificarea se aplica în mod 



corespunzător și în caz de completare. 

8.  Asociația de Drept 

Penal din Republica 

Moldova 

30. La Art. I din proiect, articolul 17: 

1.1.Alineatul (1) litera a) va fi examinat suplimentar, prin 

prisma celor mai bune practici internaționale, în vederea 

excluderii sintagmei „dintre care cel puțin 5 ani în funcția de 

procuror", iar sintagma „10 ani" se va substitui cu „15 ani", 

similar condițiilor de eligibilitate pentru funcția de judecător 

la Curtea Constituțională. 

Or, această condiție corporativă limitează nejustificat și 

discriminatoriu participarea unor categorii de persoane 

profesioniste, integre și bine intenționate de a candida pentru 

funcția de Procuror general.  

 

Nu se acceptă 

30. Funcția de Procuror General este o funcție de 

conducere în sistemul organelor procuraturii și 

nu trebuie asimilată funcției de judecător la 

Curtea Constituțională, pentru că sunt funcții din 

sisteme diferite. Prin urmare, condițiile de 

accedere în funcția de Procuror General nu pot fi 

aliniate condițiilor de accedere în funcția de 

judecător la Curtea Constituțională.  

Referitor la participarea altor categorii de 

persoane profesioniste la concursul public de 

ocuparea funcției de Procuror General, 

menționăm că persoana care: „are o experiență 

profesională de cel puțin 10 ani în domeniul 

dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de 

procuror sau judecător, sau 8 ani în funcția de 

avocat sau ofițer de urmărire penală”. Vechimea 

în muncă, de 5 ani, în una din funcțiile, fie de 

procuror, fie de judecător este obligatorie. Un 

judecător care are o vechime de muncă exclusiv 

în funcția respectivă de cel puțin 5 ani este 

eligibil de a candida la funcția de Procuror 

General. Avocații și ofițerii de urmărire penală 

la fel pot candida la funcția de procuror general, 

dacă au o experiență profesională în funcțiile 

respective de cel puțin 8 ani. 

  31. La alineatul (3) se consideră oportună includerea intervievării 

publice a candidaților și de către Ministerul Justiției, ceea ce ar 

investi încredere și corectitudine procesului de preselecție a 

candidatului la funcția de Procuror general. 

Astfel, se propunem completarea alineatului (3), după 

sintagma „de către", cu sintagma Ministerul Justiției”. 
 

Nu se acceptă 

31. Intervievarea candidaților la funcția publică, 

inclusiv în fața Comisiei create de Ministerul 

Justiției cît și în fața Consiliului Superior al 

Procurorilor va avea loc în ședință închisă. 

Interviul se înregistrează video și se plasează pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției și pe 

pagina web oficială a Consiliului Superior al 



Procurorilor imediat după sfîrșitul ultimului 

interviu, astfel fiind asigurat un echilibru între 

transparența decizională și corectitudinea 

procesului de preselecție a candidatului la 

funcția de Procuror General. 

  32. Transparența decizională, inclusiv cea cu privire la concursuri, 

reprezintă unul dintre pilonii statului de drept și supremației legii. 

Din aceste rațiuni, se consideră binevenită păstrarea normei 

prevăzute la alineatul (5), în care informația privind inițierea și 

desfășurarea concursului să se publice și pe pagina web oficială a 

Procuraturii Generale. Cu atât mai mult, pagina web oficială a 

Procuraturii Generale a constituit și constituie platformă 

electronică pentru Consiliul Superior al Procuraturii (în continuare 

- CSP). Prin prisma propunerii în cauză se impune reexaminarea 

suplimentară a amendării articolului 67 și 70 din Legea cu privire 

la Procuratură. 

Se acceptă parțial 

32. Alin. (5) art. 17 va avea următorul cuprins: 

„Informația privind inițierea preselecției se 

publică pe pagina web al Ministerului Justiției, 

cu cel puțin 15 de zile înainte de data-limită de 

depunere a dosarelor.”.  

Se acceptă modificarea art. 67 și 70 în sensul 

substituirii cuvintelor „Procuraturii Generale” cu 

cuvintele „Consiliului Superior al Procurorilor”. 

  33. La alineatul (7), se consideră binevenită includerea unei 

propoziții în care să fie indicat faptul că Regulamentul de 

organizare și desfășurare a concursului de preselecție a 

candidaților la funcția de Procuror general și instituirea Comisiei 

se aprobă prin ordinul Ministrului Justiției. în context, se vor 

exclude anumite ambiguități referitor la temeiul juridic de 

aprobare a acestora. 

Nu se acceptă 

33. Potrivit proiectului Comisia este constituită 

de către Ministerul Justiției. Din interpretarea 

sistemică tuturor actelor normative existente în 

vigoare, când se menționează astfel de sintagme, 

este cert că Regulamentul de organizare și 

desfășurare a concursului de preselecție a 

candidaților la funcția de Procuror General și 

instituirea Comisiei va fi aprobat de un alt organ 

decît de ministrul justiției. 

  34. La alineatul (8) se va examina majorarea numărului minim de 

candidați propuși, și anume de la „cel puțin doi la „cel puți trei", 

propunere regăsită și în Legea cu privire la procuratura din 

Georgia (art. 91). Mai mult, această propunerea va reduce riscul 

necesității întoarcerii abuzive a listei candidaților. 

Nu se acceptă  

34. Lista candidaților la funcția de Procuror 

General va conține cel puțin 2 candidați, număr 

minim necesar pentru a desfășura un concurs. 

Însă numărul maxim  de candidați pe lista 

propusă de Comisie nu este limitat. Argumentele 

precum că, în Legea cu privire la Procuratura din 

Georgia există 3 candidați, nu poate fi reținut, 

întru-cît sistemul Georgiei este diferit de cel al 

Republicii Moldova. 



  35. Alineatul (9) se va exclude. Prin acesta, pe de o parte, s-ar crea 

mecanisme abuzive de tergiversare, iar, pe de altă parte, s-ar 

demonstra ineficienta Comisiei create de către Ministerul Justiției. 

Or, având la bază un temei irelevant, atât timp cât această comisie 

a fost creată anume pentru aceasta, aceasta nu a putut stabili 

necorespunderea vădită a condițiilor pentru ca o persoană să 

candideze la funcția de Procuror general. Urmează ca persoana 

care nu corespunde condițiilor de eligibilitate să fie exclusă de 

CSP, iar CSP să desfășoare concursul cu ceilalți candidați de pe 

listă. 

Nu se acceptă 

35. Depozițiile alineatului (9) asigură un 

mecanism de garantare a verificării 

corespunderii candidatului la funcția de Procuror 

General prevăzute la art. 17 alin.(1) din Legea 

nr. 3/2016 de către o altă instituție, alta decât 

Comisia creată în acest sens.  

 

  În redacția actuală alineatul (11 ) va crea premise de confruntări și 

confuzii enorme în condițiile circumscrise unor situații faptice de 

interes sau conflict. Aceste circumstanțe pot apărea de la 

Președintele Republicii Moldova, CSP, membrii CSP, societatea 

civilă, candidații de la preselecție etc. Se consideră oportun a se 

vedea argumentele juridice de la subpct. 1.6. 

 

 

  36. La Art. I din proiect, articolul 18, la alineatul (2), se consideră 

binevenită ca condițiile de eligibilitate pentru funcția de adjunct al 

Procurorului general să fie similar funcției de Procuror general, 

propunere regăsită și în Legea privind statutul judecătorilor și 

procurorilor (art. 54). 

Nu se acceptă 

36. Obiecția în cauză nu este argumentată din 

punct de vedere juridic, iar propunerea de 

asimilare a condițiilor de eligibilitate pentru 

funcția de adjunct al Procurorului General cu 

funcția de Procuror General este declarativă. Mai 

mult ca atât, atribuțiile acestora diferă, alinarea 

condițiilor de accedere în funcțiile aceste nu 

poate fi. 

 

 

  37. Totodată, considerăm imperios amendarea Legii nr. 3 din 25 

februarie 2016 cu privire la Procuratură și Codului de procedură 

penală referitor la inspecția procurorilor, promovarea procurorilor, 

independența procesuală a procurorilor, instituția „arestului 

preventiv”, instituția interceptărilor telefonice” etc. 

Nu se acceptă 

37. Propunerea de a modifica prevederile Legii 

nr. 3/2017 cu privire la Procuratură, privind 

inspecția procurorilor, promovarea procurorilor, 

independența  procesuală a acestora, instituția 

arestului preventiv și interceptările telefonice 

excedă scopul și obiectul proiectului propus spre 

modificare. Aceste modificări se vor regăsi într-

un alt proiect. 



 

  

9.  Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Lipsă de obiecții și/sau propuneri  

 

 

Ministru                                                   Olesea STAMATE 
 

 


