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             Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

    formulate în Raportul de expertiză anticorupţie  la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
 

Nr.  Instituția/persoana care a formulat 

obiecția/propunerea 

Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 
1. Centrul Naţional Anticorupţie 1. La Art. VI pct. 7. 

Această prevedere contravine Art. V din proiect, prin care se 

introduc modificări în Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, fiind 

completataă cu anexa nr. 13 care stabileşte salariile lunare ale 

conducerii şi personalului didactic din cadrul Institutului Naţional 

al Justiţiei. Astfel, Consiliul nu poate aproba modalitatea de 

remunerare a personalului didactic, întrucît aceasta va fi 

reglementată prin lege. Ce ţine de membrii comisiilor constituite 

de Consiliu, consideră oportună remunerarea acestora în mod 

analogic cu remunerarea membrilor Consiliului, cum este 

prevăzut la pct. 6 art. IV  din proiect. 

Recomandă excluderea din proiect a lit. i) alin. (1) art. 7 din Legea 

nr. 152 –XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al 

Justiţiei, modalitatea remunerării membrilor comisiilor constituite 

de Consiliul fiind stipulată expres în lege.  

1.  Nu se acceptă.  

În pofida faptului că salariul pentru personalul didactic a fost 

prevăzut în anexa nr. 13, salariul fiecărui personal didactic se 

va face în dependenţă de numărul orelor lucrate, exact ca în 

cazul profesorilor de la instituţiile de învăţămînt superior. 

Astfel,  Consiliu va stabili modalitatea de plată în dependenţă 

de cuantumul stabilit în anexa nr. 13. 

Prin urmare nu există nici o contradicţie.  

În ce priveşte salarizarea membrilor Comisiilor create de 

către Institut, este necesar să se menţioneze că acestea nu au 

un caracter permanent, acestea fiind create pentru situaţii 

concrete, precum examenul de admitere la instruinea inţială, 

examanele de absolvire etc. Astfel, nu este clară necesitatea 

stabilirii unui cuantum fix al remunerării în lege. Mai mult ca 

atît, ar trebui luat în calcul şi faptul că la un moment dat s-ar 

putea decide participarea în aceste comisii pe baza de 

voluntariat, iar membrii desemnaţi ar fi de acord, atunci 

aceasta ar fi o prevedere inutilă, care ar crea probleme la 

aplicare.  

De asemenea, trebuie să se menţioneze că, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la organizarea procesului de 

efectuare a expertizei anticorupţie proiectelor de acte 

legislative şi normative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 977 din 23 august 2006, expertiza anticorupţie a 

proiectelor de acte legislative şi normative reprezintă 

procesul de evaluare a corespunderii conţinutului proiectului 

de acte legislative şi normative cu standardele 

anticorupţionale naţionale şi internaţionale, în vederea 

identificării normelor care favorizează sau pot favoriza 

corupţia şi a elaborării recomandărilor pentru excluderea sau 

diminuarea efectelor acestora. 

Prin urmare, nu este clar în ce măsură propunerea de a 

revizui modalitatea de remunerare a membrilor comisiilor se 

referă la anumiţi factori de coruptibilitate. Aceasta ar fi mai 

degrabă o obiecţie conceptuală, care nu ar fi cazul să se 

regăsească în raportul de expertiză. 
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2. Normele de la Art. VI pct. 7, art. 7,
 
lit. k şi art. 9 alin. (4) lit. 

n) vin în contradicţie cu alin. (4) al art. 7 din Legea privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, potrivit căreia 

iniţierea negocierilor unui tratat internaţional se efectuiază prin 

intermediul Ministerului Afacerilor Externe al RM, în baza 

decretului Preşedintelui RM sau a hotărîrii Guvernului RM. Prin 

urmare, Consiliul nu este în drept să autorizeze 

acorduri/memorandumuri de cooperare cu alte instituţii similare 

din alte state şi de contribuţie a donatorilor. Totodată, reieşind din 

prevederile art. 7 din legea sus menţionată, Consiliul este în drept 

să autorizezez înaintarea propunerilor cu privire la iniţierea 

negocierilor în vederea încheierii unui tratat internaţional.   

2.  Nu se acceptă. 

Aici e vorba de acorduri de cooperare intre instituţii, care nu 

au acelaşi regim juridic ca în cazul unui tratat internaţional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Art. VI  pct.9, art. 9. 

Acordarea dreptului de a candida la funcţia de director al INJ 

persoanelor cu studii superioare în administraţie publică sau 

managementului contravine obiectivelor Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, care promovează 

reformarea şi eficientizarea activităţii INJ. Consideră că atingerea 

rezultatelor scontate şi anume ca INJ să fie funcţional şi capabil să 

asigure pregătire profesională iniţială şi continuă a judecătorilor  

şi procurorilor va fi posibilă doar în cazul dacă activitatea 

Institutului va fi dirijată de un specialist în drept, care cunoaşte 

toate problemele din intetrior şi va fi capabil să găsească soluţii 

eficiente pentru înlăturarea acestora. 

Totodată, autorul a omis impunerea unor condiţii destul de 

importante pentru candidatul la funcţia de director cum ar fi: 

deţinerea cetăţeniei RM, şi domicilierea pe teritoriul RM, 

deţinerea capacităţii depline de exerciţiu, lipsa antecedentelor 

penale, posedarea limbii de stat, să nu fie  şi nu a fost în ultimii 2 

ani membru al vreunui partid politic, să fie apt din punct de vedere 

medical pentru exercitarea atribuţiilor. Asemenea condiţii 

urmează a fi stabilite şi pentru directorii adjuncţi. 

Recomandă revederea condiţiilor ce se impun candidaţilor la 

funcţiile de director sau de director adjunct al INJ. 

3. Nu se acceptă.  

Iniţial trebuie să se precizeze că, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la organizarea procesului de 

efectuare a expertizei anticorupţie proiectelor de acte 

legislative şi normative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 977 din 23 august 2006, expertiza anticorupţie a 

proiectelor de acte legislative şi normative reprezintă 

procesul de evaluare a corespunderii conţinutului proiectului 

de acte legislative şi normative cu standardele 

anticorupţionale naţionale şi internaţionale, în vederea 

identificării normelor care favorizează sau pot favoriza 

corupţia şi a elaborării recomandărilor pentru excluderea sau 

diminuarea efectelor acestora. 

Prin urmare, nu este clar în ce măsură obiecţia formulată se 

referă la anumiţi factori de coruptibilitate. Aceasta ar fi mai 

degrabă o obiecţie conceptuală, care nu ar fi cazul să se 

regăsească în raportul de expertiză. 

Dacă totuşi e să ne referim la conţinutul obiecţiei, atunci 

trebuie să menţionăm că pentru a asigura eficienţa 

Institutului Naţional al Justiţiei este necesar ca la conducerea 

acestuia să fie un manager bun care ar organiza şi administra 

instituţia în mod efectiv. Mai mult ca atît, conducerea 

Institutului este realizată de Consiliu, care este format doar 

din personae cu studii superioare în drept, directorul reieşind 

din spectrul atribuţiilor acestuia, doar asigură executarea 

deciziilor Consiliului. De asemenea, acesta este asista de 2 

adjuncţi care sunt la rîndul lor jurişti.  

Suplimentar, relevăm că, documentele de politici nu sunt acte 

cu caracter normativ, ci acte care stabilesc anumite direcţii de 

reformare, iar Stategia de reformă a sectorului justiţiei şi 

planul de acţiuni pentru implementarea acesteia stabileşte 
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clar că, urmează a fi revizuit mecanismul dmanagement al 

Institutului. Aşadar nu este clar, cărui obiectiv din strategie  

îi contravine prevederea din proiect. 

4.  Art. VI  pct.12. 

Potrivit art. 2 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, 

Institutul nu face parte din sistemul naţional de învăţămînt şi 

educaţie. Respectiv scopul  acestuia nu constă în oferirea încă a 

unei facultăţi de drept, ci specializatrea persoanelor licenţiate în 

drept într-un anumit domeniu. Astfel, în scopul promovării 

obiectivelor Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 şi anume ridicării profesionalismului şi a 

responsabilităţii persoanelor implicate în efectuarea justiţiei, 

optează pentru majorarea notei minime pentru admiterea pentru 

formarea iniţială de la 5 la 8.  

4. Nu se acceptă.  

Iniţial trebuie să se precizeze că, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la organizarea procesului de 

efectuare a expertizei anticorupţie proiectelor de acte 

legislative şi normative, expertiza anticorupţie a proiectelor 

de acte legislative şi normative reprezintă procesul de 

evaluare a corespunderii conţinutului proiectului de acte 

legislative şi normative cu standardele anticorupţionale 

naţionale şi internaţionale, în vederea identificării normelor 

care favorizează sau pot favoriza corupţia şi a elaborării 

recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor 

acestora. 

Prin urmare, nu este clar în ce măsură obiecţia formulată la 

Art. VI pct. 12 art. 13
3
 din proiectul de lege se referă la 

anumiţi factori de coruptibilitate. Aceasta ar fi mai degrabă o 

obiecţie conceptuală, care nu ar fi cazul să se regăsească în 

raportul de expertiză.  

5.  Art. VI  pct.12. 

Articolul stabileşte cazurile în care statutul de audient al cursurilor 

de formare iniţială încetează. Totodată, autoprul a omis să 

reglementeze situaţia femeilor gravide. În cazul dat, consideră 

oportun de a prevede în proiect procedura suspendării statutului de 

audient al cursurilor de formare iniţială pentru perioada 

concedioului de maternitate sau cel puţin de a specifica că în cazul 

încetării statutulşui de audient al cursurilor de formare iniţială din 

motivul sarcinii, Consiliul nu va dispune încasarea bursei primite 

pe perioada formării iniţiale.  

5. Nu se acceptă.  

Iniţial trebuie să se precizeze că, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la organizarea procesului de 

efectuare a expertizei anticorupţie proiectelor de acte 

legislative şi normative, expertiza anticorupţie a proiectelor 

de acte legislative şi normative reprezintă procesul de 

evaluare a corespunderii conţinutului proiectului de acte 

legislative şi normative cu standardele anticorupţionale 

naţionale şi internaţionale, în vederea identificării normelor 

care favorizează sau pot favoriza corupţia şi a elaborării 

recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor 

acestora. 

Prin urmare, nu este clar în ce măsură obiecţia formulată se 

referă la anumiţi factori de coruptibilitate. Aceasta ar fi mai 

degrabă o obiecţie conceptuală, care nu ar fi cazul să se 

regăsească în raportul de expertiză. 

 

 

 

 

Viceministru      Nicolae EŞANU 
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