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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR CENTRULUI NAȚIONAL 

ANTICORUPȚIE 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 

(în baza Raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului 

Justiției 

1.  Art. 244 alin. (4) 

Factori de coruptibilitate și alte obiecții. Alte obiecții. 

Analiza. Excluderea din componenţa de drept în Consiliul 

Superior al Magistraturii a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie 

şi Procurorului General nu o considerăm suficient argumentată şi 

nu credem că poate servi la eficientizarea activităţii organului de 

autoadministrare judecătorească. 

Conform cadrului normativ actual reprezentat de art.3 al Legii 

nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, CSM 

este constituit din 12 membri: 

- 3 membrii de drept - Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, 

ministrul justiţiei şi Procurorul General; 

- 3 membri din rândul mediului academic – profesori de drept 

specializaţi, selectaţi şi aleşi de Parlament; 

- 6 membri din rândul judecătorilor – aleşi de către Adunarea 

Generală a Judecătorilor. 

La un calcul simplu observăm că actuala componenţă a CSM 

deja are majoritatea membrilor formată din judecători – 7 din 12, 

întrunind rigorile Recomandării Rec(2010)12 a Comitetului 

Miniştrilor Consiliului Europei, potrivit căreia nu mai puţin de 

jumătate din membrii consiliilor judiciare „trebuie să fie aleşi de 

către colegii lor la toate nivelurile sistemului judiciar şi cu 

respectarea pluralismului în interiorul sistemului judiciar”. 

Argumentul excluderii Procurorului General din componenţa 

CSM, pe motivul „egalităţii armelor” – deoarece în CSM nu ar fi 

inclus un reprezentant al avocaţilor – nu îl considerăm unul 

adecvat şi plauzibil. În componenţa CSM – Consiliului Superior al 

Magistraturii trebuie să se regăsească Procurorul General, 

deoarece procurorii sunt conform Legii nr.294/2008 cu privire la 

Procuratură: „o instituţie autonomă în cadrul autorităţii 

judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi competenţei, apără 

interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, 

reprezintă învinuirea în instanţele de judecată”. 

Componenţa actuală a membrilor de drept ai Consiliului 

corespunde principiilor democratice de organizare judiciară, fapt 

Nu se acceptă. 

Ministerul Justiției 

este unica autoritate 

publică centrală de 

specialitate din 

Republica Moldova 

împuternicită să 

elaboreze și promoveze 

politica statului în 

domeniul justiției, 

precum și proiectele de 

acte normative în acest 

domeniu. 

În acest context, 

considerăm strict 

necesară menținerea 

pentru ministrul justiției 

a statutului de membru 

de drept al CSM, or, 

acest fapt contribuie atît 

la eficientizarea 

colaborării între Minister 

și CSM, cît și la 

îmbunătățirea politicilor 

promovate în domeniul 

justiției.  

Referitor la 

necesitatea excluderii 

Procurorului General și 

Președintelui CSJ din 

componența CSM, 

reiterăm argumentele 

expuse în Nota 

informativă la proiect. 
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confirmat de practicile europene din Italia, Franţa, Spania, 

Polonia şi România – state în care CSM include în calitate de 

membri de drept pe reprezentanţii procuraturii şi Preşedintele 

Curţii Supreme. 

Recomandarea. Recomandăm modificarea normei cu 

păstrarea în componenţa CSM în calitate de membri de drept 

a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi a Procurorului 

General. 

 

 

 

Ministru                                                         Vladimir CEBOTARI 


