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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiție privind  aprobarea Regulamentului Comisiei de 

selectare prin concurs a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și 

membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

În vederea realizării prevederilor Legii nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii 

autorizați, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și în contextul realizării obiectivelor 

Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” pentru anii 2011-2014 „Modernizarea statutului unor profesii juridice şi conexe 

sistemului judiciar, precum experţii judiciari, administratorii şi lichidatorii judiciari, traducătorii 

şi interpreţii autorizaţi.”, precum și în vederea realizării obiectivelor Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, Direcţia 

strategică 3.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor 

judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret), 

Ministerul Justiției a elaborat proiectul Ordinului ministrului justiție privind  aprobarea 

Regulamentului Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în 

calitate de membri permanenți și a membrilor supleanți ai acestora în Comisia de 

autorizare și disciplină  

Proiectul sus-menționat are drept scop instituirea unei proceduri transparente de selectare 

a profesorilor universitari în calitate de membri în Comisia de autorizare și disciplină. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         Proiectul Regulamentului a fost structurat în patru capitole ce includ 33 de puncte, după 

cum urmează: 

           Capitolul I. Dispoziții generale 

Prezentul capitol stabileşte scopul proiectului și sfera de reglementare a acestuia, precum și 

componența Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept în 

calitate de membri permanenți și a membrilor supleanți a acestora.  

Capitolul II. Crearea, organizarea și funcționarea Comisiei 

 La fel, în capitolul dat se stabileşte modul de organizare a activității Comisiei de selectare, 

precum și atribuțiile acesteia în cadrul procedurii de selectare a profesorilor universitari în calitate 

de membri permanenți și membrii supleanți ai acestora în Comisia de autorizare și disciplină. 

Aici este reglementată și competenţa președintelui Comisiei, modalitățile de desfășurare a 

ședințelor, lucrările de secretariat ale Comisiei, funcțiile de bază ale secretariatului etc..  

          Prevederile sus-numite, au drept scop stabilirea unor criterii transparente de selectare a 

membrilor Comisiei, precum și de desfășurare a activității acestora.  

             Capitolul III. Procedura de desfășurare a concursului 

              Prezentul capitol stabilește procedura de desfășurare a concursului de selectare, cerințele 

față de profesorii care urmează a fi selectați în calitate de membri permanenți și supleanții 

acestora etc.. 
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             Scopul acestui capitol este instituirea unor reguli distincte și clare în vederea selectării 

profesorilor universitari în cadrul Comisiei de autorizare și disciplină în calitate de membri 

permanenți și la fel selectarea membrilor supleanți ai acestora.  

Fundamentarea economico-financiară 

     Promovarea proiectului Ordinului ministrului justiției privind  aprobarea Regulamentului 

Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în calitate de membri 

permanenți și a membrilor supleanți ai acestora în Comisia de autorizare și disciplină nu atrage 

cheltuieli suplimentare. 

Impactul proiectului 

           Proiectul va avea un impact semnificativ pentru stabilirea unui system transparent de 

selecție a profesorilor universitari în calitate de membri permanenți și a supleanților acestora în 

Comisia de autorizare și disciplină, precum și va institui premisa legală pentru asigurarea şi 

garantarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în calitate de membri. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Proiectul Ordinului ministrului justiție privind  aprobarea Regulamentului Comisiei de selectare 

prin concurs public a profesorilor universitari în calitate de membri permanenți și a membrilor 

supleanți ai acestora în Comisia de autorizare și disciplină nu reclamă cheltuieli bugetare. 

Avizarea și consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei (compartimentul 

„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte transmise spre coordonare”), şi pe portalul 

guvernamental particip.gov.md.  

 

 

 

     Viceministru                                   Nicolae Eșanu 


