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Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Nr.  Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

 
1. Curtea de Apel Comrat Nu are obiecţii şi propuneri.  

2.  Judecătoria Cahul Nu are obiecţii şi propuneri.  

3. Judecătoria Militară Nu are obiecţii şi propuneri.  

4. Judecătoria Orhei Nu are obiecţii şi propuneri.  

5.  Curtea de Apel Cahul 1. Referitor la Art. I. , art. 47 din Legea 514 privind 

organizarea judecătorească alin. (4)-(7) din 

proiectul de Lege, propune următoarele modificări: 

Alineatele reglementează metoda de instruire continuă 

şi numire în funcţie a asistenţilor judiciari, obligându-i 

pe aceştia de a trece „instruirea iniţială după numire în 

funcţie, pe măsura creării grupelor de formare, dar nu 

mai tîrziu de 4 luni de la numire”, cu o durată de 3 luni. 

După absolvirea cursurilor de formare iniţială, 

asistentul judiciar va susţine un examen de capacitate. 

Nepromovarea examenului de capacitate, constituie 

temei de eliberare din funcţie a asistentului judiciar, în 

situaţia în care acesta nu promovează examenul şi va fi 

eliberat din funcţie instanţa de judecată va rămîne pe o 

durată  de cel puţin 4 luni fără asistent judiciar, pe 

motiv că organizarea unui nou concurs pentru funcţia 

vacantă şi numirea în funcţie ca dura o perioadă de la 3 

la 8 săptămîni, ulterior după promovarea concursului 

persoana numită în funcţie va lipsi de la serviciu timp 

de 3 luni, pentru care este obligată să treacă cursurile 

de instruire, aceasta duce la o lipsă fizică a asistentului 

de la serviciu în cadrul instanţei cel puţin de 4 luni, dat 

fiind faptului că persoana angajată în calitate de 

asistent judiciar trece concursul organizat în cadrul 

instanţei cu participarea comisia de concurs şi în baza 

aprecierii acesteia se propune de a exclude astfel de 

1. Se acceptă. 

Modificările operate la art. 47 au suferit careva 

amendamente, astfel, încît asistenţii judiciari vor 

urma doar formarea continuă în cadrul Institutului 

Naţional al Justiţiei. 
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modificări ce reglementează examenul de capacitate a 

asistentului judiciar.  

6. Curtea Supremă de Justiţie 2. Referitor  la art. 47 din Legea privind organizarea 

judecătorească , art. 20 din Legea privind Institutul 

Naţional al Justiţiei, art. 14, 15, 16 din Legea 

privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor 

din instanţele judecătoreşti, consideră inoportună 

redacţia propusă de autorul proiectului. 

În opinia Curţii, asistenţii judiciari şi grefierii din 

cadrul instanţelor judecătoreşti trebuie să urmeze 

cursuri de formare continuă la INJ, după cum este 

prevăzut şi în redacţia actuală a Legii privind Institutul 

Naţional al Justiţiei. 

Cu referire la formarea iniţială a grefierilor şi a 

asistenţilor judiciari, Curtea propune excluderea  

prevederilor art. 20 al Legii privind Institutul Naţional 

al Justiţiei. Or, la angajarea în funcţie de asistent 

judiciar, faţă de candidaţii respectivi sunt înaintate prin 

lege cerinţe specifice. Astfel, potrivit art. 47 alin. (2) 

din Legea privind organizarea judecătorească, poate fi 

asistent judiciar persoana care are diplomă de licenţiat 

în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în 

muncă  în specialitate juridică de cel puţin un an , 

selectată în baza prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. 

În acelaşi timp, dispoziţiile art. 11 din Legea privind 

statutul şi organizarea activităţii grefierilor din 

instanţele judecătoreşti, statuează care sunt cerinţele 

faţă de candidatul la funcţia de grefier. Prin urmare, 

poate fi numită în funcţia de grefier persoana care a 

promovat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante 

de grefier în modul stabilit şi care întruneşte condiţiile 

stipulate la art. 11 din Legea menţionată. 

De asemenea, atenţionează asupra faptului că atît 

asistenţii judiciari, cît şi grefierii sunt supuşi procedurii 

2. Se acceptă parţial. 

Modificările operate la art. 47 au suferit careva 

amendamente, astfel, încît asistenţii judiciari vor 

urma doar formarea continuă în cadrul Institutului 

Naţional al Justiţiei. 

În ce priveşte grefierii, reieşind din prevederile 

art.1 alin. (2) din Legea 59-XVI din 15 martie 

2007 privind statutul şi organizarea activităţii 

grefierilor din instanţele judecătoreşti, în 

înfăptuirea actului de justiţie, munca grefierului 

constituie un sprijin în activitatea magistraţilor, 

competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce îi 

revin jucînd un rol important în buna funcţionare a 

instanţei judecătoreşti. Astfel, grefierul trebuie să 

dispună de calificarea necesară pentru a realiza cu 

brio sarcinile atribuite acestuia. Din aceste 

considerente este indispensabilă menţinerea pentru 

grefieri a obligaţiei de a urma cursurile de formare 

iniţială în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.  



 3 

de evaluare a performanţelor profesionale în condiţiile 

Legii nr. 158-XVI din 4 iulie cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public. 

În aceste circumstanţe, Curtea consideră că asistenţii 

judiciari şi grefierii dispun de pregătirea profesională 

necesară pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi sunt obligaţi să urmează 

cursurile de formare continuă în conformitate cu 

graficul stabilit de INJ şi coordonat cu CSM sau, după 

caz cu MJ. Însă necesitatea organizării cursurile de 

instruire iniţială pentru pregătirea asistenţilor şi 

grefierilor, în opinia Curţii, nu este oportună.  

7. Comisia Naţională de Asigurări în 

Medicină 

3. Cu referire la Art. II din proiect Comisia 

menţionează că nu susţine modificarea propusă la art. 4 

alin. (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 

cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală, cu o categorie nouă de persoane neangajate 

pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul şi 

anume a „audienţilor cursurilor de formare iniţială 

organizate de Institutul Naţional al Justiţiei” din 

următoarele considerente. 

Unul din obiectivele prioritare fixate în Strategia de 

dezvoltare instituţională a CNAM pentru anii 2014-

2018 este „Asigurarea sustenabilităţii financiare a 

FAOAM”, iar printre acţiunile de realizare a 

obiectivului indicat sunt revizuirea categoriilor de 

persoane neangajate care sunt eligibile pentru a fi 

asigurate de către Guvern, în vederea subvenţionării de 

către stat doar a persoanelor social dezavantajate. 

Actualitatea obiectivului la care ne-am referit este şi 

mai accentuată graţie tendinţei de diminuare a ponderii 

alocaţiilor din bugetul de stat în domeniul sănătăţii care 

persistă pe parcursul ultimilor ani, iar creşterea 

numărului categoriilor de persoane asigurate de 

Guvern, poate avea drept consecinţa instabilitatea 

finanţării serviciilor de sănătate şi, prin urmare, a 

3. Nu se acceptă.  

În primul rînd urmează să se menţioneze că 

statutul de audient al cursurilor de formare 

organizate de Institutul Naţional al Justiţiei îl au 

doar  candidaţii  la funcţiile de judecător şi de 

procuror, care au promovat concursul de admitere 

la cursurile de formare iniţială în Cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei (Art. III, pct.12, 

art. 13
5
 alin. (3)). 

Prin urmare aceştia nu au nici statutul de judecător 

şi nici de procuror, respectiv, în raport cu aceştia 

nu se aplică prevederile art. 31 din Legea cu 

privire la statutul judecătorului şi art. 72 din Legea 

cu privire la Procuratură.  

Modificarea propusă la Legea cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală e 

fundamentată pe cîteva raţionamente simple: 

- pentru a asigura implicarea totală a 

audienţilor cursurilor de formare iniţială 

(viitori procurori şi judecători) este 

necesară acordarea unui suport material 

care ar permite focusarea atenţiei acestora 

doar asupra studiilor în cadrul Institutului 

Naţional al Justiţiei şi nu asupra obţinerii 
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sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală-

principalul instrument de finanţare a sistemului de 

sănătate. 

În aceeaşi ordine de idei menţionăm că, potrivit 

cadrului legal actual, în categoriile de persoane 

asigurate de Guvern, poate avea drept consecinţă 

instabilitatea finanţării serviciilor de sănătate şi, prin 

urmare a sistemului asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală – principalul instrument de finanţare a 

sistemului de sănătate. 

În aceiaşi ordine de idei menţionează că, potrivit 

cadrului legal actual, în categoriile de persoane 

asigurate de Guvern sunt incluse persoanele 

neangajate, care concomitent fac parte din categorii 

social dezavantajate (copii, elevi, studenţi, pensionari, 

şomeri, persoane cu dizabilităţi etc.). Astfel, „audienţii 

cursurilor de formare iniţială organizate de INJ”, nu 

pot fi consideraţi persoane dezavantajate, dat fiind 

faptul că, în conformitate cu art. 13
5 

alin. (2) al  

proiectului, aceştia beneficiază de o bursă  lunară în 

mărime de un salariu mediu pe economie. Mai mult ca 

atît, potrivit art. 13
6
 alin. (3) lit. b) al proiectului, 

aceştia, în afara orelor de formare profesională, pot 

practica activităţi didactice, ştiinţific sau de creaţie. 

Totodată, comunică că actualele prevederi ce 

reglementează domeniul asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală conţin un şir de inechităţi şi 

discrepanţe normative privind plătitorii de prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

Astfel, în scopul excluderii unor conflicte de norme ce 

promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al 

reglementării, se impune necesitatea revizuirii cadrului 

normativ existent (Legea cu privire la statutul 

judecătorului, Legea cu privire la Procuratură vis-a-vis 

de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţa medicală), privind structura şi componenţa 

unor surse de venit. Acest fapt este realizat 

din start prin acordarea unei burse care este 

echivalentă unui salariu mediu pe 

economie. Desigur în afara orelor de 

formare iniţială li se permite practicarea 

activităţilor didactice, ştiinţifice sau de 

creaţie; 

- bursa oferită, are acelaşi statut ca şi bursele 

oferite masteranzilor sau doctoranzilor, 

care îşi fac studiile pe teritoriul ţării sau în 

străinătate, iar conform prevederilor Legii 

cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală, pentru rezidenţii 

învăţământului postuniversitar 

obligatoriu şi doctoranzii la cursuri de zi, 

inclusiv cei care îşi fac studiile peste 

hotarele ţării calitatea de asigurat o are 

Guvernul.  

În partea ce se referă la propunerile de a modifica 

Legea cu privire la statutul judecătorului şi Legea 

cu privire la Procuratură, ţinem să precizăm că 

aceste propuneri nu pot fi acceptate, fără o 

argumentare mai amplă, iar aceste amendamente ar 

trebui să facă obiectului unui alt proiect de Lege 

înaintat separat de instituţia care este responsabilă 

de promovarea politicii în acest domeniu.  
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categoriilor de contribuabili la  fondurile asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală şi includerii 

procurorilor şi judecătorilor în lista categoriilor de 

plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală în contribuţie procentuală la salariu 

şi la alte recompense după cum urmează: 

„La art. 31 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului” sintagma „de asistenţă medicală gratuită 

la nivelul minim necesar” se substituie cu sintagma „de 

dreptul la asistenţa medicală” în conformitate cu Legea 

nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”. 

„Art. 72 din Legea cu privire la Procuratură se va 

modifica după cum urmează: 

alineatul (1) se va expune în următoarea redacţie: 

„(1) Procurorii beneficiază de dreptul la asistenţă 

medicală cu Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 

cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală.”; 

alineatul (2) se exclude.”. 

Necesitatea racordării cadrului normativ se bazează pe 

faptul, că Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi 

Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de 

achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală au incidenţă asupra tuturor cetăţenilor RM. 

Potrivit Constituţiei RM, orice persoană îşi exercită 

drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, 

fără să încalce drepturile şi libertăţile altora; cetăţenii 

au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la 

cheltuielile publice. Sistemul legal de impuneri trebuie 

să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Orice alte 

prestaţii sît interzise, în afara celor stabilite de lege (art. 

55, art. 58). 

De asemenea, aceste propuneri de modificare rezultă 

din necesitatea eliminării inechităţilor şi în scopul 
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respectării principiilor fundamentale – solidaritate, 

obligativitate şi contribuitate. Potrivit principiului 

solidarităţii sociale, orice persoană aptă de muncă are 

obligaţia de a contribui la asigurarea socială a celor 

inapţi, inclusiv prin achitarea din salariu şi din alte 

venituri a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală. Acoperirea din contul statului a cheltuielilor 

legate de acordarea prestaţiilor medicale procurorilor şi 

judecătorilor (familiilor acestora) ar fi în contradicţie 

cu principiul constituţional privind statul de drept, 

conform căruia drepturile şi libertăţile omului, 

dreptatea reprezintă valori supreme şi sunt garantate 

(art. 1 alin. (3)), cu dispoziţiile constituţionale privind 

atribuţiile de bază ale Parlamentului de interpretare a 

legilor şi asigurare a unităţii reglementărilor legislative 

pe întreg teritoriul ţării  (art. 66 lit. c)), cu principiile 

legale funcţionale a sistemului asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală ale egalităţii, solidarităţii, 

obligativităţii, contributivităţii ş.a. 

Aducerea în concordanţă a acestor norme va exclude 

interpretarea şi aplicarea neuniformă a normelor 

existente, prin stabilirea echităţii dintre procurori şi 

judecători (membrii familiilor lor) a primelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cotă 

procentuală din salariu şi alte recompense.  

8. Consiliul Superior al Procurorilor 4.  La Art. I din proiect art. 47 din Legea privind 

organizarea judecătorească în cuprinsul alin. (4) 

cuvîntul „iniţială” se va substitui cu cuvîntul 

„continuă”. 

4. Se acceptă.  

A se vedea modificările operate la Art. I din 

proiect.  

5. La Art. I din proiect art. 47 din Legea privind 

organizarea judecătorească alineatul (5) se va 

exclude, iar alineatele (6) şi (7) vor deveni 

corespunzător alin. (5) şi (6) 

5. Se acceptă.  

A se vedea modificările operate la Art. I din 

proiect. 

6. La Art. I din proiect art. 47 din Legea privind 

organizarea judecătorească  la alin. (6) cuvintele 

„iniţială şi” se exclud. 

6. Se acceptă.  

A se vedea modificările operate la Art. I din 

proiect. 
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7. La Art. IV din proiect, art. 2 alin. (1) după 

cuvintele „a şefilor secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti” de completat cu cuvintele „consultanţilor 

procurorului”. 

7. Nu este clară obiecţia, atîta timp cît, în versiunea 

proiectului remisă la coordonare cuvintele  

„consultanţilor procurorului” sunt incluse în 

articolul vizat în obiecţie. 

8. La Art. IV din proiect, art. 4 alin. (1) lit. c) 

cuvîntul „iniţială şi” se exclud. 
8. Se acceptă.  

A se vedea modificările operate la Art. IV, art. 4 

din proiect. 

9. La Art. IV din proiect, art. 6 alin. (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Consiliul este alcătuit din 11 membri din care: 

a) 5 membri desemnaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii din rîndul judecătorilor instanţelor 

judecătoreşti de diferite niveluri; 

b) 5 membri desemnaţi de Consiliul Superior al 

Procurorilor din rîndul procurilor procuraturilor de 

diferite niveluri; 

c) un membru, profesor titular de drept, desemnat în 

bază de concurs organizat de Ministerul Justiţiei.”. 

9. Nu se acceptă. 

Conform standardelor internaţionale, una din 

condiţiile pentru asigurarea autonomiei, 

independenţei şi funcţionalităţii instituţiei care 

asigură organizarea şi desfăşurarea cursurilor de 

formare pentru judecători, este asigurarea prezenţei 

majorităţii judecătorilor în organul de conducere al 

acestei instituţii. Din aceste considerente nu se 

intervine în componenţa Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei, proporţia de reprezentare a 

judecătorilor, respectiv, procurorilor a rămînînd 

aceiaşi.  

Totuși, pentru a evita situațiile în care 

reprezentanții din parte judecătorilor (ce dețin 

majoritatea în Consiliul INJ) iau decizii pentru 

procurori, respectiv alți subiecți, au fost operate 

modificări la art. 8 alin. (7), astfel încît hotărîrile 

Consiliului urmează a fi luate cu votul a 2/3 din 

numărul membrilor Consiliului.  

10. La Art. IV din proiect, la art. 7 alin. (2) lit g) se 

exclude.  
10. Se acceptă parţial. 

A se vedea modificările operate la Art. IV, art. 4 

din proiect. 

11. La Art. IV din proiect, art. 8 alin. (7) în prima 

propoziţie cuvîntul „şapte” se substituie cu cuvîntul 

„8”. 

11. Se acceptă. 

 

12. La Art. IV din proiect, art. 9 alin. (2) în final se 

completează cu cuvintele „cu excepţia persoanelor 

detaşate”. 

12. Nu se acceptă. 

Reieşind din prevederile Legii privind statutul 

judecătorului şi Legii cu privire la Procuratură, în 

partea ce se referă la perioada admisă pentru 
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detaşare este clar că un judecător sau procuror 

detaşat în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei va 

putea să exercite un singur mandat de director al 

INJ, deoarece termenul maxim de detaşare este de 

3 ani (18 luni+18 luni).  

13. La Art. IV din proiect, art. 9 alin. (4) lit. k) se va 

expune în următoarea redacţie: 

„k) este executor de buget al Institutului” 

13. Se acceptă.  

14. La Art. IV din proiect, art. 13
2
 alin. (1) se va 

expune în următoarea redacţie: 

„Concursul de admitere pentru formarea iniţială se 

desfăşoară în faţa Comisiei pentru examenele de 

admitere, care se formează în baza hotărârii Consiliului 

pe perioada desfăşurării concursului şi constă din 6 

membri, dintre care doi membri – desemnaţi de 

Consiliul Superior al Magistraturii, doi membri – 

desemnaţi de către Consiliul Superior al Procurorilor şi 

doi membri  - numiţi din rîndul profesorilor 

universitari care deţin titlul de doctor în drept sau unul 

superior acestuia, din domeniile de drept al 

disciplinelor incluse în probele de concurs. Profesorii 

universitari sunt selectaţi de Institut în bază de 

concurs.” 

14. Nu se acceptă.  

Comisia pentru examenele de admitere reprezintă 

organul de care depinde soarta participanţilor la 

concursul pentru participarea la cursurile de 

formare iniţială în cadrul INJ. De asemenea, 

aceasta urmează să evalueze examenele susţinute 

în cadrul acestui concurs, ceea ce implică faptul că 

membrii acesteia, pe lîngă cunoştinţe practice şi 

teoretice trebuie să  aibă şi abilităţi pedagogice, ce 

le-ar permite evaluarea  corectă şi obiectivă a 

participanţilor la concurs. Mai mult ca atît, pentru 

a asigura o reprezentativitate mai largă în cadrul 

comisiei se consideră necesară menţinerea 

redacţiei actuale din proiectul de lege.  

 

15. La Art. IV din proiect, art. 13
5
 alin. (1) şi (4)  vor 

avea următorul cuprins:  

(1) Persoana care a promovat concursul de admitere 

depune o declaraţie prin care se obligă după absolvirea 

cursurilor de formare iniţială să participe timp de 3 ani 

la toate concursurile pentru suplinirea funcţiilor 

vacante şi să activeze în această funcţie cel puţin 3 ani. 

(4) În cazul neparticipării de 3 ori la concursul pentru 

suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv de procuror 

sau, după caz, refuzului acceptării de 3 ori a diferitor 

funcţii vacante propuse pentru ocupare, audientul 

cursurilor de formare iniţială, va fi exclus din Registrul 

participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor 

15. Se acceptă parţial. 

În ce privește termenul stabilit pentru participarea 

absolventului la concursurile de ocupare a 

funcțiilor de judecător, respectiv, de procuror, 

menționăm că s-a considerat necesară menținerea 

termenului de 5 ani, în calitate de garanție a 

statului pentru investiția făcută prin acordarea 

resurselor financiare pentru formarea inițială în 

cadrul Institutului, acordarea unei burse, asigurarea 

cu un loc de muncă după absolvire. Prin urmare, se 

garantează faptul că banii investiți nu au fost irosiți 

în zadar. 
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vacante de judecător, respectiv procuror, şi este obligat 

să restituie bursele de studiu de care a beneficiat în 

legătură cu formarea sa iniţială, achitate în condiţiile 

legii. În cazul refuzului de a restutui cheltuielile 

suportate acestea se încadrează în baza hotărîrii 

judecătoreşti la cererea Institutului.  

16. La Art. IV din proiect, art. 13
7
 alin. (2) lit. c) va 

avea următoarea redacţie: 

„c) absenţele nemotivate de la cel puţin 10 ore de curs 

teoretice sau practice stabilite conform orarului”. 

16. Se acceptă parţial.  

Redacţia acestui punct a fost modificată urmare a 

propunerii Institutului Naţional al Justiţiei. 

Astfel, lit. c) a art. 13
7
 alin. (2) din proiect va avea 

următorul cuprins: 

„c) absenţele nemotivate de la orele de curs şi 

orele practice, dacă acestea depăşesc 8 ore 

academice pe lună;”. 

17. La Art. IV din proiect, art. 13
7
 alin. (2) lit. d) va 

avea următoarea redacţie: 

„d) frauda la examene (copierea, transcrierea, utilizarea 

surselor interzise);”. 

17. Se acceptă parţial.  

Atîta timp cît nu este posibilă o enumerare 

exhaustivă a metodelor de fraudă a examenelor se 

propune excluderea enumerării din paranteze.  

18. La Art. IV din proiect, art. 13
7
 alin. (4) se 

completează în final cu cuvintele „şi poate fi contestată 

la Consiliul Institutului ” 

18. Nu se acceptă. 

În tot textul legii se operează cu  noţiunea de 

„Consiliu” care conform art. 6 din Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei reprezintă organul 

suprem de conducere al Institutului. Astfel, nu este  

necesară specificarea propusă. În cazul în care se 

vorbeşte despre Consiliul Superior al 

Magistraturii, se foloseşte denumirea deplină a 

aceste instituţii pentru a evita orice confuzii în 

procesul de aplicare a legii.  

19. La Art. IV din proiect, art. 13
7
 alin. (5) se 

completează în final cu cuvintele „şi poate fi contestată 

la Consiliul Institutului”. 

19. Nu se acceptă.  

În vederea asigurării accesului la justiţie a 

audienţilor cursurilor de formare iniţială, 

considerăm că este necesară menţinerea redacţiei 

actuale a Art. IV din proiect, art. 13
7
 alin. (5). Mai 

mult ca atît, trebuie să se ia în calcul faptul că 

sancţiunile contestate au un caracter destul de grav, 

iar audientul trebuie să aibă acces şi la o instanţă 
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judecătorească. 

20.  La Art. IV din proiect, art. 13
7
 alin. (6) va avea 

următoarea redacţie: 

„În cazul săvîrşirii fraudei la examen audientul se 

sancţionează prin exmatriculare din Institut”. 

20. Se acceptă.  

Totuşi, redacţia propusă a suferit careva 

amendamente, iar alineatul (6) a fost propus în 

următoarea redacţie: 

 „(6) În cazul săvîrşirii de către audientul cursurilor 

de formare iniţială a abaterii disciplinare prevăzute 

la alin. (2) lit. d) , se aplică sancţiunea disciplinară 

exmatricularea din Institut.”. 

21. La Art. IV din proiect, art. 15 alin. (1) cuvintele 

„Consiliului Superior al Magistraturii – repetat” se 

substituie cu cuvintele „Consiliul Superior al 

Procurorilor”. 

21. Se acceptă.  

22. La Art. IV din proiect, art. 17 alin. (8) după 

cuvintele „judecător” se introduc cuvintele „sau, după, 

caz, procuror, ” 

22. Nu este clară obiecţia, deoarece în proiectul 

propus spre coordonare instituţiilor interesate, art. 

17 are doar şapte alineate.  

23. La Art. IV din proiect, art. 18 alin. (2) cuvintele 

„5  ani” se substituie cu cuvintele „3 ani”. 
23. Nu se acceptă.  

Nu este argumentată intervenţia propusă. 

24. La Art. IV din proiect, art. 20 alin. (1) şi (2) 

cuvintele „iniţială” se substituie cu cuvintele 

„continuă”. 

24. Se acceptă parţial.  

A se vedea redacţia modificată a articolului vizat. 

9. Programul USAID de Consolidare a 

Instituţiilor Statului de Drept 

(ROLISP) 

25. La Art. IV din proiect, propune excluderea din 

art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. 

(7) din proiectul de lege, a reglementărilor care se 

referă la formarea iniţială a şefilor secretariatelor 

instanţelor judecătoreşti, întrucît acestea contravin 

titlului şi textului art. 20 „Formarea iniţială a 

grefierilor, a asistenţilor judiciari şi a consilierilor de 

probaţiune” din proiect, care a exclus din atribuţiile 

INJ formarea iniţială a şefilor secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti. 

25. Se acceptă.  

26. La Art. IV din proiect, art. 7 alin. (1) lit. b) 

coroborate cu cele din alin. (5) din acelaşi articol din 

proiectul de lege, conform căruia pentru adoptarea 

hotărîrilor Consiliului INJ privind adoptarea 

26. Se acceptă.  
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Regulamentului de ordine internă şi a altor acte 

necesare pentru buna funcţionare a Institutului este 

obligatorie consultarea opiniei CSM, CSJ şi MJ, 

consideră că reglementarea propusă, care include „şi 

alte acte necesare pentru buna funcţionare a 

Institutului” are o formulare mult prea generală. Într-o 

asemenea redacţie această prevedere ar putea afecta şi 

limita autonomia administrativă, ştiinţifică şi didactică 

a Institutului, asigurată prin art. 2 din Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei şi de aceea se propune 

concretizarea sintagmei respective prin enumerarea 

concretă a documentelor aprobate de Consiliul INJ,care 

trebuie consultate cu alte autorităţi din sectorul justiţiei 

27.  La Art. IV din proiect, art. 9
2
 din proiectul de 

lege care înfiinţează un organ consultativ nou, precum 

şi în ceea ce priveşte art. 21
3 

„Procedura de evaluare a 

calităţii programelor de formare continuă” este 

important ca membrii Consiliului metodico-ştiinţific să 

aibă expertiza necesară de a evalua calitatea formării 

iniţiale sau continue desfăşurată de Institut, a 

materialelor didactice, proiectelor planurilor de 

formare şi a curriculum-urilor disciplinare. În acest 

sens propune să se includă în proiectul de lege cerinţe 

referitoare la desemnarea membrilor Consiliului 

metodico-ştiinţific, care vor asigura selectarea unor 

persoane calificate.  

Evaluarea calităţii unui proces de formare necesită 

cunoştinţe aprofundate şi deţinerea de informaţii 

detaliate, atît în ceea ce priveşte procesul de formare 

derulat supus evaluării, cît şi a standardelor naţionale şi 

internaţionale în domeniul instruirii judecătorilor, 

procurorilor şi a altor persoane care activează în 

sectorul justiţiei, totodată, de cunoştinţe în domeniul 

formării adulţilor. 

27. Nu se acceptă. 

Criteriile de selectare a persoanelor vor fi stabilite 

în regulamentul aprobat de Consiliu şi care va 

stabili, inclusiv, condiţiile de organizare a 

concursului pentru selectarea membrilor 

Consiliului metodico-ştiinţific. 

În ce priveşte, membrii de drept şi anume cei 

desemnaţi de Institut, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, 

aceştia ţinînd cont de competenţele Consiliului 

metodico-ştiinţific vor desemna persoane ce au 

cunoştinţe aprofundate şi deţin informaţii detaliate, 

atît în ceea ce priveşte procesul de formare derulat 

supus evaluării, cît şi a standardelor naţionale şi 

internaţionale în domeniul instruirii judecătorilor. 
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28. La Art. IV, consideră necesară revizuirea 

prevederilor ce se referă  la examinarea şi evaluarea 

planurilor de formare şi a curriculum-urile disciplinare 

de către Consiliul metodico-ştiinţific (a se vedea art. 9
2
 

alin. (1) lit. b) şi lit. c)). Aceste prevederi vor face mai 

dificilă funcţionarea INJ, deoarece, conform 

prevederilor proiectului de lege, art. 7 „Atribuţiile 

Consiliului”, aceste documente trebuie aprobate şi de 

către Consiliul INJ. 

Cu referire la cele menţionate se consideră necesar să 

menţioneze faptul că în cadrul INJ elaborarea 

planurilor de formare iniţială şi continuă are la bază 

evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care 

activează în sectorul justiţiei, prin utilizarea unor 

instrumente specifice de evaluare, incluse în 

Metodologia de evaluare a necesităţilor, aprobată prin 

Hotărîrea Consiliului INJ în 2013. Cu referire la 

curriculum-urile disciplinare , la elaborarea acestora 

formatorii INJ urmează Ghidul metodic de elaborare a 

curriculumului, aprobat de asemenea de Consiliul 

Institutului INJ în 2013. Avînd în vedere faptul că 

elaborarea planurilor de formare iniţială şi continuă a 

curriculum-urilor disciplinare este bine documentată şi 

fundamentată în cadrul INJ, avînd la bază standardele 

internaţionale în domeniul formării judecătorilor şi 

procurorilor şi a altor persoane care activează în 

sectorul justiţiei, consideră că verificarea de către 

personalul INJ, de către Consiliul metodico-ştiinţific şi 

Consiliul INJ a unor documente operaţionale în cadrul 

INJ este excesivă şi va duce la blocarea activităţii INJ. 

De aceea propune excluderea din atribuţiile Consiliului 

metodico-ştiinţific examinarea planurilor de formare şi 

a curriculum-urilor disciplinare. 

28. Se acceptă parţial. 

Reieşind din faptul că prevederile lit. b) şi c) se 

suprapun, lit. b) se exclude. 

În ce priveşte litera c) reiterăm cele menţionate în 

nota informativă la proiectul de lege, şi anume că,  

recerinţa de a interveni la nivel legislativ pentru 

crearea mecanismului de evaluare a derivat, iniţial 

din concluziile formulate în Raportul privind 

„Instruirea judecătorilor” elaborat în cadrul 

Proiectului Parteneriatului Estic cu genericul 

„Consolidarea reformei judiciare în statele 

Parteneriatului Estic”. Acesta în Capitolul 

dedicat instruirii iniţiale, precizează următoarele: 

„Sensul evaluării instruirii este determinarea 

eficienţei cursurilor de instruire sau a 

programului de instruire… În vederea 

îmbunătăţirii calităţii instruirii, instituţiile care 

furnizează aceste cursuri trebuie să realizeze în 

mod frecvent evaluarea programelor şi metodelor 

de instruire. Formatorii, persoanele care sunt 

instruite şi programele de instruire sunt un tot 

întreg şi trebuie evaluate. Totuşi, în  majoritatea 

statelor din cadrul Parteneriatului Estic, 

evaluarea este înţeleasă a fi un mijloc de evaluare 

a cunoştinţelor participantului la instruire (ce iau 

forma unor examene) şi nu un instrument pentru 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei instruirii.”. 

Prin urmare, evaluarea calităţii activităţii de 

formare a Institutului Naţional al Justiţiei este 

indispensabil legată şi de evaluarea planurilor de 

formare şi a curriculum-urilor disciplinare. 

29. La Art. IV din proiect, art.  19
1
 alin. (6) solicită 

revizuirea acestuia , deoarece redacţia actuală limitează 

posibilitatea organizării de către INJ a instruirii la 

29. Se acceptă. 

De fapt, iniţial trebuie să se precizeze că, art. 19
1 

şi, respectiv, Capitolul III, Secţiunea 3 „Formarea 
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distanţă doar pentru judecătorii şi procurorii în funcţie. 

În acest sens consideră necesară excluderea acestei 

prevederi limitative şi completarea textului proiectului 

de lege cu prevederi care să permită INJ să ofere 

cursuri la distanţă tuturor beneficiarilor săi, inclusiv în 

cadrul procesului de formare iniţială, în baza unui 

regulament aprobat de Consiliul INJ. 

continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie” 

se referă doar la instruirea continuă a judecătorilor 

şi procurorilor. Astfel, acest articol nu se poate 

aplica şi în raport cu formarea iniţială şi continuă a 

altor categorii de subiecţi prevăzuţi de Legea 

privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

Totuşi, pentru a  asigura aplicarea aceloraşi reguli 

şi în raport cu alţi subiecţi ai formării iniţiale şi 

continue organizate de Institutul Naţional al 

Justiţiei, vor fi operate modificările necesare în alte 

capitolele ale Legii privind Institutul Naţional al 

Justiţiei. 

30. La Art. IV din proiect,  propune revizuirea art. 20 

şi completarea acestuia cu un alineat care să 

reglementeze suportarea cheltuielilor legate de cazare, 

transport şi diurnă de către instituţia care deleagă la 

cursurile de formare iniţială, aşa cum este în redacţia 

art. 19
1
 alin. (4). Lipsa acestei reglementări va crea 

confuzii în ceea ce priveşte existenţa obligaţiei de a 

prevedea în buget de către aceste instituţii a sumelor 

necesare pentru acoperirea cheltuielilor respective de 

organizare a formării iniţiale, cu durata de 3 luni.   

30. Se acceptă.  

10. Institutul Naţional al Justiţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Art. III. 

În anexa nr.3 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 

2005 se propune de a introduce directorul, directorul 

adjunct şi personalul didactic cărora li se stabileşte un 

salariu fix fără plata suplimentelor, cum ar fi vechimea 

în muncă, spor pentru intensitatea muncii etc. 

Cu o asemenea abordare nu suntem de acord, deoarece 

INJ este parte indispensabilă a sistemului judecătoresc, 

căruia îi revine un loc important în ridicarea calităţii 

actului de justiţie, prin instruirea iniţială şi continuă a 

judecătorilor, procurorilor şi altor actori din sfera 

justiţiei enumeraţi în Strategia de reformă a sectorului 

justiţiei.  

Astfel, considerăm că personalul de conducere trebuie 

31. Nu se acceptă.  

Reieşind din faptul că administrarea unei instituţii 

publice precum Institutul Naţional al Justiţiei pe 

lîngă cunoştinţe vaste în domeniul dreptului 

solicită, inclusiv deţinerea abilităţilor manageriale 

şi organizaţionale, proiectul a propus modificări la 

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, 

conform cărora orice persoană care deţine o 

diplomă de studii superioare complete în drept, 

administraţie publică sau management, fie 

echivalentul acesteia şi a căror calificare 

profesională şi experienţă de lucru din ultimii 7 ani 

este corespunzătoare pentru realizarea atribuţiilor 

Institutului poate candida la funcţia de director al 
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să fie asimilat în salariu vicepreşedintelui şi, respectiv, 

judecătorului Curţii Supreme de Justiţie. Cu atît mai 

mult că INJ asigură instruirea şi a judecătorilor CSJ. O 

asemenea practică există la şcolile de magistratură din 

România, Rusia, Bulgaria etc. 

Potrivit proiectului, directorul va avea un salariu de 

7000 lei, iar vice-directorul de 6500 lei. Astfel, după 

deducerea tuturor impozitelor, directorul va primi un 

salariu de 4970 lei lunar, pe cînd audienţii INJ vor 

primi o bursă neimpozabilă în mărimea unui salariu 

mediu pe economie, care în prezent este de 4225 lei şi 

are tendinţa să crească anual. Prin urmare, şi 

persoanele cu un înalt profesionalism nu vor fi 

motivate să vină la aceste funcţii. 

acestuia. Urmare a acestei modificări, s-a stabilit 

că este indispensabilă modificarea Legii cu privire 

la  sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în 

vederea stabilirii salariului de funcţie pentru 

director, respectiv, directorul adjunct în cazul în 

care aceştia nu vor fi selectaţi din rîndul 

judecătorilor şi profesorilor detaşaţi. Aşadar, în 

urma analizei Anexei nr. 3 la Legea cu privire la  

sistemul de salarizare în sectorul bugetar salariul 

de director al Institutului Naţional al Justiţiei s-a 

stabilit la nivelul directorului Centrului Naţional 

pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi 

secretarului Cancelariei de Stat, adică suma de 

7000 lei. Totodată, trebuie să se precizeze că, în 

conformitate cu Legea cu privire la  sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, salariul unui deputat 

şi unui ministru constituie 7100 lei. 

 

În ce priveşte salariul directorului adjunct acesta s-

a stabilit la nivelul salariului de viceministru, 

director adjunct al Serviciului de Informaţii şi 

Securitate şi Centrului Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal, secretar general 

adjunct al Guvernului, salariului agentului 

guvernamental, preşedintelui Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului etc. 

 

În cazul în care directorul, respectiv, directorul 

adjunct vor fi aleşi din rîndul judecătorilor, 

respectiv, procurorilor aceştia conform 

prevederilor legale îşi vor menţine salariul de la 

locul detaşării şi nu este neapărat ca acesta să aibă 

un salariu la nivelul salariului preşedintelui CSJ. 
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32. Art. III. 

Referitor la personalul didactic atenţionăm că, deşi, în 

prezent, este salarizat la nivelul judecătorului curţii de 

apel, avem dificultăţi la angajare din cauza volumului 

mare de lucru în instanţele de judecată. 

În proiect se propune stabilirea unui salariu fix de 3500 

lei lunar. Această situaţie va favoriza demisia 

formatorilor – persoane notorii şi va scădea brusc 

nivelul predării în INJ. 

Propunem să fie luate în consideraţie propunerile INJ 

la art.11 din Lege. 

32. Nu se acceptă.  

La momentul adoptării Legii privind Institutul 

Naţional al Justiţiei s-a optat pentru asimilarea 

salariului personalului didactic din cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei  cu salariile 

judecătorilor pentru a  asigura  începerea activităţii 

INJ. În prezent, urmare a majorării salariilor 

judecătorilor, se consideră necesară revizuirea 

modalităţii de calcul a salariilor personalului 

didactic, stabilind nivelul salariilor ţinînd cont de 

salariile personalului didactic din cadrul 

învăţământului superior. Totuşi, aceste salarii vor 

fi uşor mai mari decît cele ale personalului didactic 

din cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 

32. Art. IV. 
Prin acest proiect nu este stabilit statutul funcţionarilor 

INJ. 

Cadrul legislativ privind salarizarea personalului 

administrativ din sistemul judecătoresc (judecătorii, 

curţi de apel, CSJ, CSM etc.) prevede că personalul 

administrativ este compus din funcţionari publici 

supuşi reglementărilor Legii cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public. O asemenea 

abordare trebuie să fie şi faţă de personalul 

administrativ din INJ. 

Considerăm că modificările propuse de INJ vor 

consolida capacităţile instituţionale ale INJ, 

contribuind, astfel, la asigurarea realizării cu succes a 

independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, 

eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc. 

32. Nu se acceptă.  

Personalul administrativ din cadrul Institutului 

Naţional al Justiţiei nu întruneşte condiţiile 

stabilite de Legea cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public pentru a i se atribui 

statutul de funcţionar public.  

 

33. La art. IV articolul 2 alin.(2) există o omisiune 

redacţională a termenului „didactice”, care trebuie 

redactat în „didactică”. 

33. Se acceptă. 

34. La art. IV, art. 4, alin. (1),lit.d) se propune ca una 

din atribuţiile de bază ale Institutului să fie organizarea 

şi desfăşurarea examenelor pentru persoanele care au 

34. Nu se acceptă.  

Subiectul instruirii iniţiale a candidaţilor la funcţia 

de judecător în temeiul vechimii în muncă a fost 
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vechime în muncă de 5 ani în profesiile de specialitate 

juridică prevăzute de Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului şi Legea nr. 

294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură, denumite în continuare persoane ce 

candidează la funcţia de judecător sau procuror în 

temeiul vechimii în muncă. Însă, nu se propune şi 

formarea iniţială a acestor persoane înainte de a intra în 

profesie.  

Considerăm că persoanele cu vechime în muncă de 

asemenea trebuie să urmeze un curs de instruire iniţială 

de cel puţin 6 luni, inclusiv 3 luni stagiu de practică, 

deoarece în funcţia nou numită vor dispune de alte 

atribuţii şi responsabilităţi. Atenţionăm că, ofiţerul de 

urmărire penală, spre exemplu, este mai puţin iniţiat în 

dreptul civil, familial, fiscal, procedura civilă etc., iar 

jurisconsultul în probleme penale. Această situaţie se 

referă şi la alte categorii de jurişti incluşi în lista 

persoanelor care dispun de dreptul de a accede în 

funcţia de judecător în baza vechimii în muncă. 

Astfel, se propune expunerea lit.d) cu următorul 

cuprins: 

„d) organizarea şi desfăşurarea examenelor şi a 

cursurilor de formare iniţială pentru persoanele care au 

vechime în muncă de 5 ani în profesiile de specialitate 

juridică prevăzute de Legea nr.544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului şi Legea 

nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură, denumite în continuare persoane ce 

candidează la funcţia de judecător sau procuror în 

temeiul vechimii în muncă;”. 

discutat deja în Parlament în procesul de 

examinare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative şi 

nu a fost acceptat de legislativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. La art. IV, art. 4, alin. (2) lit.  a) 

Legea supusă modificărilor oferă Institutului 

posibilitatea de a organiza formarea pe baze 

contractuale şi a altor categorii de persoane din 

sectorul justiţiei, însă nu concretizează care sunt 

35. Nu se acceptă. 

Atîta timp cît nu este identificată o listă exhaustivă 

a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, 

nu este înţeleasă raţiunea de a specifica doar cîteva 

categorii precum, avocaţii, notarii, executorii 
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acestea. Respectiv, reieşind din contextul Strategiei de 

reformă, se propune concretizarea beneficiarilor 

instruirilor şi substituirea cuvintelor „a altor categorii 

de jurişti care contribuie la înfăptuirea justiţiei” cu 

cuvintele „a avocaţilor, notarilor, mediatorilor, 

executorilor judecătoreşti, precum şi a altor persoane 

care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute 

de legislaţie”. 

judecătoreşti, mediatorii, menţinînd în continuare 

şi expresia „precum şi a altor persoane care 

activează în sectorul justiţiei”. 

Utilizarea unei denumiri generice precum „alte 

persoane care activează în sectorul justiţiei”, în 

detrimentul enumerării exhaustive a listei 

subiecţilor ce pot fi instruiţi pe baze contractuale în 

cadrul Institutului Naţional al Justiţiei este 

argumentată şi prin faptul că, aceasta exclude 

necesitatea amendării Legii privind Institutul 

Naţional al Justiţiei ori de cîte ori legiuitorul va 

completa această listă cu noi subiecţi. 

36. La art. IV, art. 4 alin. (2) lit. c)  

Însăşi denumirea Institutului sugerează ideea că INJ ar 

trebui să se ocupe şi de efectuarea unor studii ştiinţifice 

şi practice în domeniul dreptului şi al justiţiei, inclusiv 

elaborarea şi publicarea acestora. Mai mult ca atît, că 

în cadrul Institutului activează Direcţia instruire şi 

cercetare, care poate realiza această atribuţie. Astfel, 

este necesară expunerea art.4 alin.(2) lit.c) cu 

următorul cuprins:  

„c) efectuarea unor studii în domeniul dreptului şi al 

justiţiei, elaborarea şi publicarea studiilor realizate, a 

materialelor didactice şi a altor materiale elaborate în 

procesul activităţii”. 

36. Se acceptă.  

 

37. Art. IV, art. 6 alin. (2): 

 În proiect se propune modificarea componenţei 

Consiliului INJ, prin mărirea numărului de procurori şi 

micşorarea numărului de judecători. De asemenea, se 

propune desemnarea reprezentantului instituţiilor de 

învăţământ prin concurs, organizat de Ministerul 

Justiţiei. Cu această propunere nu suntem de acord, 

deoarece INJ este o instituţie publică autonomă şi 

reprezentantul societăţii civile urmează a fi desemnat 

prin concurs de către INJ. 

Dat fiind faptul că, directorul INJ se ocupă nu numai 

37. Nu se acceptă.  

Dacă ne referim la micşorarea numărului de 

judecători din componența Consiliului Institutului 

Național al Justiției atunci este necesar să se 

precizeze că, conform standardelor internaţionale, 

una din condiţiile pentru asigurarea autonomiei, 

independenţei şi funcţionalităţii instituţiei care 

asigură organizarea şi desfăşurarea cursurilor de 

formare pentru judecători, este asigurarea prezenţei 

majorităţii judecătorilor în organul de conducere al 

acestei instituţii. Din aceste considerente nu se 
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de aspectele organizatorice, dar este responsabil de 

elaborarea Strategiilor INJ, a planurilor de învăţământ 

şi a întregului proces de studii, respectiv, cunoaşte mai 

bine necesităţile şi nevoile Institutului, este oportun ca 

directorul să fie membru de drept al Consiliului INJ. 

Prin urmare, la alin.(2), cifra „13” urmează a fi 

înlocuită cu cifra „15”. Respectiv, la lit. b), cifra „4” de 

înlocuit cu cifra „5” şi de completat alineatul cu lit. e) 

în redacţia: „e) un membru de drept, directorul 

Institutului”. O asemenea abordare este caracteristică, 

spre exemplu, Consiliului de administrare al 

Academiei de Administrare Publică, unde rectorul 

Academiei este şi membru de drept al Consiliului 

(pct.9.1. din Statutul Academiei de Administrare 

Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 

aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr.1379-III din 18.07.2003).  

intervine în componenţa Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei, proporţia de reprezentare a 

judecătorilor, respectiv, procurorilor a rămînînd 

aceiaşi. 

În ce priveşte, includerea directorului în calitate de 

membru de drept al Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei relevăm că, în conformitate cu 

art. 6 alin. (1) din Legea privind Institutul Naţional 

al Justiţiei, Consiliul este organul suprem de 

conducere al Institutului, directorul, însă, asigură 

activitatea organizatorică a Institutului şi 

organizează îndeplinirea hotărîrilor Consiliului. 

Prin urmare, nu poate directorul să participe la 

luarea unei decizii şi tot el să o execute, adică să 

participe la luarea deciziei ce îl vizează nemijlocit. 

Această situaţie reprezintă o situaţie tipică de 

conflict de interese. 

38. La art. IV, art. 6 alin. (4) în legătură cu includerea 

directorului, ca membru de drept, în componenţa 

Consiliului se propune completarea alin.(3) la final cu 

cuvintele „cu excepţia membrului de drept”. 

38. Nu se acceptă.  

A se vedea pct. 38 din prezenta sinteză.  

39. La art. IV, art. 7 alin. (1), modificând alin.(1) 

referitor la atribuţiile Consiliului s-au omis două 

atribuţii importante: de aprobare a personalului 

didactic selectat prin concurs şi de aprobare a 

modalităţii de remunerare a personalului didactic. 

Astfel, se propune includerea după lit.g) a două litere 

noi cu următorul cuprins: 

„g
1
) aprobă rezultatele concursului pentru 

selectarea personalului didactic; 

g
2
) aprobă modalitatea de remunerare a 

personalului didactic, precum şi a membrilor comisiilor 

constituite de Consiliu;”. 

39. Se acceptă.  

Reieşind din faptul că art. 7 este expus în redacţie 

nouă, nu poate fi admisă numerotarea propusă a 

noilor atribuţii ale Consiliului Institutului. Astfel, 

acestea se regăsesc sub lit. h) şi i).  

40. La art. IV art. 7 alin.  (6) urmează a fi exclusă 

solicitarea opiniei organizaţiilor neguvernamentale, 

deoarece planul de formare se întocmeşte reieşind din 

40. Nu se acceptă.  

Aici nu se vorbeşte de orice organizaţie 

neguvernamentală, ci despre asociaţiile 
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necesităţile persoanelor ce urmează a fi instruite şi 

planurile strategice naţionale, iar organizaţiile 

neguvernamentale nu au nicio atribuţie faţă de 

instruirea persoanelor enumerate în Lege. 

profesionale, legal constituite, ale persoanelor care 

activează în sectorul justiţiei şi care urmează să 

beneficieze de cursuri de formare în cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei, pe care ele le vor 

finanţa. Prin urmare este corect ca la elaborarea 

planurilor de formare să fie solicitată părerea lor, 

ca să se asigure că planurile corespund 

necesităţilor acestora.  

41. La art. IV, art. 7 alin. (3) lit. a) este necesar a 

concretiza care sunt alte persoane care activează în 

sectorul justiţiei. Respectiv, se propune expunerea 

conţinutului lit.a) după cum urmează: 

„a) aprobă planurile de formare iniţială şi 

continuă a avocaţilor, notarilor, mediatorilor, 

executorilor judecătoreşti, precum şi a altor persoane 

care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute 

de legislaţie;”. 

41. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile expuse la pct. 36 din 

prezenta sinteză. 

42. La art. IV, art. 8 alin. (5) în legătură cu 

propunerea de a include directorul, ca membru de 

drept, în componenţa Consiliului se propune 

substituirea cuvintelor „asiste” şi „consultativ” cu 

cuvintele „participe” şi „deliberativ”. 

42. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile expuse la pct. 38 din 

prezenta sinteză. 

43. La art. IV, art. 8 alin.  (7) în legătură cu 

propunerea de majorare a numărului de membri ai 

Consiliului, se propune înlocuirea cuvântului „şapte” 

cu cuvântul „opt”. 

43. Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile expuse la pct. 38 din 

prezenta sinteză. 

44. La art. IV, art. 9 alin.  (1) directorul, în primul 

rînd, trebuie să fie un bun profesionist în domeniul 

dreptului pentru organizarea eficientă cu cunoştinţă de 

cauză a procesului de formare, astfel, doar un bun 

profesionist în drept, licenţiat în drept, poate să 

exercite atribuţiile indicate la alin.(4). Prin urmare, se 

propune excluderea cuvintelor „administraţia publică 

sau management” şi de menţinut redacţia actuală a 

legii.  

Astfel, consideră oportun de a menţine redacţia actuală 

44. Nu se acceptă.  

Pentru asigurarea unei administrări efective a 

Institutului s-a considerat necesar ca în procesul de 

alegere a directorului Institutului să se pună accent 

mai mult pe capacităţile manageriale ale acestuia, 

decît pe cunoştinţele în drept, fapt ce ar contribui 

la o mai bună administrare a Institutului. De fapt, 

conform Domeniului specific de intervenţie 1.3.2., 

acţiunea 5 din Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformare a sectorului 
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„Directorul executiv se alege pe bază de concurs din 

rîndul persoanelor licenţiate în drept, cu o înaltă 

competenţă profesională şi o vechime în muncă de cel 

puţin 7 ani în activitatea juridică, în învăţămîntul 

juridic superior sau în activitatea ştiinţifică”, deoarece 

atribuţiile pe care trebuie să le exercite directorul 

implică necesitatea de a fi un bun profesionist în 

domeniul dreptului, cunoaşterea specificului activităţii 

judecătorilor şi procurorilor. 

justiţiei pentru anii 2011-2016, este reglementată 

necesitatea revizuirii sistemului de administrare a 

Institutului Naţional al Justiţiei.   

Reieşind din competenţele atribuite directorului 

Institutului nu este absolut necesar ca acesta să 

deţină licenţă în domeniul dreptului, deoarece el va 

asigura implementarea hotărîrilor Consiliului 

(organul suprem de conducere al Institutului şi 

care este format din jurişti) şi va organiza 

activitatea Institutului.  

45. La art. IV, art. 9 alin.  (2), argumentele expuse în 

vederea reducerii mandatului directorului Institutului 

de la 5 la 3 ani vin în contradicţie cu propunerile făcute 

la alin.(1). Or, persoana care are studii în administraţie 

publică sau management nu poate deţine funcţia de 

judecător sau procuror, decît dacă este licenţiată în 

drept. Totodată, în vederea asigurării eficienţei şi 

continuităţii activităţii Institutului este necesar de a 

majora perioada de detaşare a judecătorilor şi 

procurorilor în cadrul Institutului pe o durată de cel 

puţin 5 ani. 

45. Nu se acceptă. 

În avizul prezentat de Institut în nenumărate 

rînduri s-a argumentat necesitatea operării unor 

modificări prin invocarea practicii României. 

Totuşi, aceiaşi logică nu s-a aplicat şi în raport cu 

mandatul directorului sau directorului adjunct al 

Institutului Naţional al Magistraturii, care este de 3 

ani. 

Logica cestor modificări era de a oferi posibilitatea 

persoanelor detaşate de a exercita un mandat 

deplin de director sau director adjunct.  

46. La art. IV, art. 9 alin.  (4) Considerăm că 

atribuţiile expuse la lit.d) şi h) se repetă şi se suprapun. 

De aceea, se propune excluderea lit.d). 

46. Se acceptă.  

47. La art. IV, art. 9 datorită faptului că se propune 

introducerea unui nou articol privind directorul adjunct 

se propune excluderea alin.(6)-(7) din art.9 al Legii 

47. De fapt, în conformitate cu proiectul de lege 

art. 9 se expune în redacţie nouă, avînd patru 

alineate, iar alineatele la care se face referire în 

aviz nici nu se regăsesc în redacţia art. 9 propusă 

în proiectul de Lege. 

48. La art. IV,  art. 9
1
 după cum s-a menţionat, nu 

este necesar de a micşora perioada mandatului 

directorului adjunct. 

48. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile expuse la pct. 46 din 

sinteză.  

49. La art. IV,  art. 9
2 

 alin. (1) şi (2) crearea 

Consiliului metodico-ştiinţific, în bază de voluntariat, 

va bloca activitatea INJ, deoarece membrii acestui 

Consiliu nu sunt material motivaţi. 

49. Nu se acceptă. 

În ce priveşte componenţa Consiliului metodico-

ştiinţific, ţinem să precizăm că, avînd în vedere 

implicarea acestuia în sistemului de evaluare a 
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Concomitent, considerăm că nu ţine de competenţa 

Consiliului metodico-ştiinţific de a face propuneri 

Consiliului INJ cu privire la direcţiile de dezvoltare ale 

Institutul Naţional al Justiţiei, de modificare a 

planurilor de formare, curriculum-urilor disciplinare 

etc. Consiliul poate doar să-şi expună opinia cu privire 

la unele aspecte. 

Este excesiv de mare şi componenţa numerică a acestui 

Consiliu, ceea ce va duce la amînarea şi tergiversarea 

examinării proiectelor de acte elaborate de către 

aparatul administrativ. Prin urmare, art.9
2
 alin.(1) şi (2) 

urmează a fi revăzute. 

activităţii  de formare iniţială şi continuă, atunci în 

acest proces trebuie neapărat cooptate mai multe 

categorii de persoane care ar putea evalua obiectiv 

şi imparţial activitatea Institutului.  

Dacă ne referim la competenţele Consiliului 

metodico-ştiinţific reiterăm cele menţionate în nota 

informativă la proiectul de lege, şi anume că,  

recerinţa de a interveni la nivel legislativ pentru 

crearea mecanismului de evaluare a derivat, iniţial 

din concluziile formulate în Raportul privind 

„Instruirea judecătorilor” elaborat în cadrul 

Proiectului Parteneriatului Estic cu genericul 

„Consolidarea reformei judiciare în statele 

Parteneriatului Estic”. Acesta în Capitolul 

dedicat instruirii iniţiale, precizează următoarele: 

„Sensul evaluării instruirii este determinarea 

eficienţei cursurilor de instruire sau a 

programului de instruire… În vederea 

îmbunătăţirii calităţii instruirii, instituţiile care 

furnizează aceste cursuri trebuie să realizeze în 

mod frecvent evaluarea programelor şi metodelor 

de instruire. Formatorii, persoanele care sunt 

instruite şi programele de instruire sunt un tot 

întreg şi trebuie evaluate. Totuşi, în  majoritatea 

statelor din cadrul Parteneriatului Estic, 

evaluarea este înţeleasă a fi un mijloc de evaluare 

a cunoştinţelor participantului la instruire (ce iau 

forma unor examene) şi nu un instrument pentru 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei instruirii.”. 

Prin urmare, evaluarea calităţii activităţii de 

formare a Institutului naţional al Justiţiei este 

indispensabil legată şi de evaluarea planurilor de 

formare şi a curriculum-urilor disciplinare. 

Mai mult ca atît,  propunerile de modificare a 

planurilor de formare şi curriculum-urilor 

disciplinare  se va face doar în procesul de 
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evaluare care va avea loc cel puţin o dată la 2 ani.  

50. La art. IV,  art. 9
2 

 alin. (2) litera f) nu este 

oportun de a desemna un reprezentant al audienţilor, 

deoarece durata studiilor este prea scurtă, iar 

necesităţile audienţilor sunt identificate prin 

chestionare. Respectiv, se propune excluderea lit.f). 

50. Nu se acceptă.  

În majoritatea cazurilor, pentru susţinerea unei idei 

promovate de către Institutul Naţional al Justiţiei 

se aduce drept exemplu practica României, şi 

anume, cea a Şcolii Naţională de Magistratură din 

România, însă, această logică este aplicabilă doar 

în raport cu anumite idei care convin. 

În conformitate cu Regulamentul Institutului 

Naţional al Magistraturii  din România din 

componenţa Consiliului ştiinţific (alias Consiliul 

metodico-ştiinţific în redacţia proiectului de lege) 

fac parte şi reprezentanţii auditorilor de justiţie a 

căror echivalent în proiectul de lege sunt audienţii 

cursurilor de formare iniţială. 

51. La art. IV,  art. 9
2 

 alin. (4) Consiliul metodico-

ştiinţific va dispune de propriul regulament de 

activitate în care va fi inclus şi modul de selectare prin 

concurs a acestora. Respectiv, se propune expunerea 

conţinutului alin.(4) după cum urmează: 

„(4) Reprezentanţii mediului academic sunt selectaţi 

prin concurs organizat de Consiliul Institutului.”. 

51. Se acceptă parţial.  

Din considerentul că Legea privind Institutul 

Naţional al Justiţiei utilizează noţiunea de 

„Consiliu” nespecificând apartenenţa acestuia 

Institutului, considerăm necesară respectarea 

acestei logici. Din aceste considerente alineatul (4) 

a fost expus în următoarea redacţie: 

 „(4) Reprezentanţii mediului academic, 

reprezentanţii asociaţiilor profesionale, legal 

constituite, ale persoanelor care activează în 

sectorul justiţiei sunt selectaţi prin concurs 

organizat de Consiliu.”. 

52. La art. IV,  art. 9
2 

 alin. (5) se menţionează că 

„reprezentantul audienţilor cursurilor de formare 

iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi 

procuror este ales de către audienţi pentru durata 

formării iniţiale”. Această expunere va crea dificultăţi 

în aplicare. Or, în cadrul Institutului pe perioada unui 

an calendaristic îşi fac studiile, în paralel, trei promoţii 

de candidaţi la funcţiile de judecător şi procuror. 

Respectiv, se propune excluderea reprezentantului 

52. Se acceptă parțial.  

Art. 9
2 

alin. (5) a suferit modificări și va avea 

următorul cuprins:  

„(5) Reprezentantul audienţilor cursurilor de 

formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

judecător şi procuror este ales de către audienţi 

prin vot secret, la adunarea generală a audienților, 

convocată și prezidată de directorul Institutului, iar 

reprezentantul coordonatorilor de practică este 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audienţilor. selectat de Institut.”. 

53. La art. IV,  art. 9
2 

 alin. (6) se menţionează care 

este mandatul membrilor Consiliului metodico-

ştiinţific, dar nu se reglementează clar care este 

mandatul reprezentantului audienţilor. Datorită faptului 

că durata studiilor de 18 luni este prea scurtă, precum 

şi datorită faptului că fiecare nouă promoţie începe 

studiile la 1 octombrie, perioadă în care continuă să-şi 

facă studiile o altă promoţie, este complicat de a stabili 

care ar fi durata mandatului reprezentantului 

audienţilor. Respectiv, se propune excluderea 

reprezentantului audienţilor. 

53. Se acceptă parțial . 

Conform modificărilor operate la art. 9
2 

alin. (5) și 

(6) din proiect a suferit modificări, conform cărora 

mandatul audienților  cursurilor de formare inițială 

va fi de un an. 

54. La art. IV,  art. 9
2 

 alin.  (8) se propune ca 

şedinţele Consiliului metodico – ştiinţific să aibă loc 

trimestrial sau de cîte ori este necesar. Concomitent 

atenţionăm că, întrunirea trimestrială fără remunerare 

va fi imposibilă sau mai mult formală, ceea ce va 

împiedica realizarea scopurilor propuse prin 

intermediul acestui Consiliu. Pentru a asigura eficienţa 

activităţii Consiliului este necesar de a motiva financiar 

toţi membrii Consiliului. Astfel, se propune includerea 

după alin.(8) un nou alineat cu următorul cuprins: 

„(9) Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare 

şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă 

cu a zecea parte (1/10) din salariul mediu pe 

economie.” 

54. Nu se acceptă. 

Este necesar de a se menţionat că fiind un organ 

consultativ al Institutului nu este absolut necesară 

remunerarea membrilor Consiliului metodico-

ştiinţific. 

55. La art. IV,  art. 9
2 

 alin.  (10) nu este argumentată 

necesitatea înregistrării lucrărilor Consiliului, din care 

motiv se propune expunerea alin.(10) cu următorul 

cuprins: 

„(10) Lucrările şedinţelor Consiliului metodico – 

ştiinţific se consemnează într-un proces verbal, semnat 

de preşedinte şi secretar”. 

55. Se acceptă. 

56. La art. IV,  art. 10
 
 alin. (6)-(7) personalul 

administrativ din Direcţia instruire şi cercetare este 

selectat doar din rîndul persoanelor licenţiate în drept, 

56. Nu se acceptă.  

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei 

stabileşte reguli generale privind modul de 
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deoarece el este implicat direct în organizarea 

procesului de formare iniţială şi continuă a 

judecătorilor, procurorilor, grefierilor şi altor persoane 

care contribuie la înfăptuirea justiţiei. Respectiv, este 

necesar de introdus alin.(6) cu următorul cuprins: 

„(6) Perioada de activitate a personalului administrativ 

din Direcţia instruire şi cercetare constituie vechime în 

specialitate juridică.”. 

În prezent, angajaţii INJ nu au nici un statut. Pentru a 

asigura buna funcţionare a Institutului şi continuitatea 

proceselor de instruire este necesară instituirea unor 

garanţii care ar stimula personalul să activeze la INJ 

mai mulţi ani. Personalul administrativ al Institutului, 

urmează să dispună de statut de funcţionar public din 

următoarele considerente: 

INJ este parte indispensabilă a sistemului judecătoresc, 

căruia îi revine un rol important de asigurare a instruirii 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror, de 

perfecţionare profesională a judecătorilor şi 

procurorilor în funcţie, precum şi a altor persoane care 

contribuie la înfăptuirea justiţiei. Cadrul legislativ 

privind salarizarea personalului administrativ din 

sistemul judecătoresc (instanţele judecătoreşti, curţile 

de apel, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior 

al Magistraturii, etc.) prevede că personalul 

administrativ este compus din funcţionari publici, 

supuşi reglementărilor Legii cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 

4 iulie 2008, şi din personal contractual supus 

reglementărilor legislaţiei muncii, care desfăşoară 

activităţi auxiliare, fiind salarizat în condiţiile legii. 

Concomitent, cadrul legislativ/normativ al României, 

în partea ce ţine de Institutul Naţional al Magistraturii 

(instituţie similară INJ), prevede că în cadrul acestuia 

îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de 

personal: judecători şi procurori, personal de 

organizare internă a Institutului, acesta fiind 

obiectul de reglementare a Regulamentului de 

ordine internă aprobat de Consiliul Institutului. 

Din aceste considerente, nu vedem o justificare 

rezonabilă de a face referire la anumite structuri 

organizatorice – Direcţia instruire şi cercetare în 

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei.  

Mai mult ca atît, argumentele invocate pentru a 

stabili condiţia propusă nu sunt suficiente.  
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specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 

procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, 

cadre didactice din învăţământul juridic superior. În 

contextul expus şi întru edificarea unui sector al 

justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, 

profesionist şi responsabil faţă de societate, imperativul 

timpului impune modificarea cadrului legislativ 

existent prin prisma atribuirii personalului 

administrativ al INJ a statutului de funcţionar public. 

Totodată, modificările în cauză vor consolida 

capacităţile instituţionale ale INJ, contribuind, astfel, la 

asigurarea realizării cu succes a independenţei, 

responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi 

transparenţei sistemului judecătoresc. 

Respectiv, este necesar de introdus alin.(7) cu 

următorul cuprins: 

„(7) Personalul administrativ are statut de funcţionar 

public şi este supus reglementărilor Legii nr.158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, cu excepţia personalului auxiliar 

care este supus reglementărilor legislaţiei muncii.” 

57. La art. IV,  art. 11 alin. (1)  a se vedea 

comentariile de la Art. III. 
57. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile expuse la pct.  32 din 

prezenta sinteză. 

58.  La art. IV,  art. 11 alin. (2)  această abordare 

contravine art.38 din Legea nr.355, potrivit căruia „În 

cazurile în care, pentru unii salariaţi, după punerea în 

aplicare a prezentei legi, salariile de bază, incluzînd 

sporurile şi suplimentele, vor fi mai mici decît salariile 

de bază anterior în vigoare, incluzînd sporurile şi 

suplimentele, angajaţilor în cauză, pentru perioada de 

activitate în instituţia bugetară respectivă în aceeaşi 

funcţie sau într-o funcţie mai avansată, li se va plăti 

diferenţa de salariu. Modul de calculare şi de plată a 

diferenţei de salariu se stabileşte prin hotărîre de 

Guvern.” Salariul nu poate fi micşorat pe parcurs. 

58. Nu se acceptă.  

În conformitate cu prevederile art. 24
1
 alin. (5) din  

Legea cu privire la statutul judecătorului 

judecătorului detaşat i se menţine statutul de 

judecător pe perioada detaşării. Din momentul în 

care judecătorul demisionează din funcţia de 

judecător, indiferent de motivul acestei demisii şi 

raportul de detaşare încetează, respectiv, şi alte 

drepturi inerente acestei detaşări.   
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Respectiv, se propune expunerea alin.(2) din proiect cu 

următorul cuprins: 

„(3) Dacă judecătorul sau procurorul în perioada 

detaşării la Institut este demisionat în legătură cu 

atingerea plafonului de vîrstă şi continuă activitatea la 

Institut lui i se păstrează drepturile salariale de care a 

beneficiat la data detaşării.”. 

59.  La art. IV,  art. 11 alin. (5) din Lege nu rezultă 

dacă directorul, adjunctul lui şi funcţionarii din cadrul 

personalului administrativ dispun de dreptul de a 

practica activitate didactică, deşi ei au activat în 

calitate de formatori ai Institutului sau de lector în 

instituţiile superioare. Astfel, se propune de a 

reglementa că ei dispun de dreptul de a activa prin 

cumul în calitate de formatori. Respectiv, se propune 

introducerea alin.(5) cu următorul cuprins: 

„(5) Directorul, directorii adjuncţi şi alt personal 

administrativ din cadrul Institutului, care întrunesc 

condiţiile cerute pentru ocuparea postului didactic, pot 

practica activitatea didactică, prin cumul, în limitele a 

6 ore săptămînal.”. 

59. Nu se acceptă.  

Nu este suficient de clară propunerea şi  

argumentele ce stau la baza acesteia.  

60. La art. IV,  art. 12 alin. (2) practica efectuării 

instruirii iniţiale a candidaţilor la funcţiile de judecător 

şi de procuror în cadrul Institutului a demonstrat că 

durata studiilor de 18 luni este insuficientă pentru a 

cunoaşte în mod direct activităţile pe care le desfăşoară 

judecătorii, ofiţerii de urmărire penală, procurorii şi 

personalul auxiliar. Astfel, sunt necesare suplimentar 

circa 2 luni pentru studierea unor noi discipline şi 

majorarea numărului de ore la un şir de discipline care 

se predau în prezent. Durata stagiilor de practică, de 

asemenea nu este suficientă. În acest interval de timp, 

audienţii nu reuşesc să-şi consolideze, aprofundeze 

maximal posibil cunoştinţele în profesia de judecător, 

respectiv, de procuror şi să obţină deprinderi practice 

trainice, specifice activităţii. De aceea, se propune 

60. Nu se acceptă.  

Dacă analizăm practica altor state în privinţa 

duratei cursurilor de formare iniţială a candidaţilor 

la funcţiile de judecător şi procuror este diferită şi 

variază de la 10 luni pînă la 3 ani. În cazul 

Republicii Moldova, avînd în vederea fluctuaţia 

cadrelor din sistemul judecătoresc şi cel al 

Procuraturii  s-a stabilit că această perioadă să fie 

de 18 luni, ceea ce ar permite şi pregătirea unor 

specialişti buni, cît şi asigurarea sistemului cu 

specialişti în termeni proximi.  

Argumentul că este nevoie de mai multe ore 

practice pentru audienţii cursurilor de formare 

iniţială, nu poate fi reţinut, deoarece în nenumărate 

rapoarte făcute de experţi internaţionali s-a 
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majorarea duratei cursurilor de formare iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror pînă la 

2 ani, dintre care cel puţin un an să fie destinat 

dezvoltării abilităţilor practice, prin activitate în 

instanţele judecătoreşti în calitate de judecător stagiar, 

cu o categorie limitată de cauze în competenţă. 

Respectiv, se propune expunerea alin.(2) cu următorul 

cuprins: 

„(2) Durata cursurilor de formare iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror este 

de 2 ani.”. 

menţionat ca Institutul Naţional al Justiţiei nu 

trebuie să se transforme într-o nouă instituţie de 

învăţămînt în cadrul căreia s-ar preda din nou 

teoria predată la facultăţile de drept, ci ar trebui să 

se pună accent mai mult pe orele practice. Astfel, 

Institutul nu are decît să stabilească pentru cele 18 

luni de instruire o proporţie mai mare de cursuri 

practice.  

  

61. La art. IV,  art. 13
1
 alin. (1) la concursul de 

admitere din anul 2013 numărul concurenţilor la 

funcţia de judecător a scăzut esenţial faţă de 

concurenţii care au participat la concurs în calitate de 

candidaţi la funcţia de procuror, la care nu a fost 

impusă condiţia vechimii de 2 ani. INJ a fost nevoit să 

prelungească termenul de înscriere la concurs cu 2 

săptămîni. Astfel, concursul a fost de doar 2,8 persoane 

pe un loc, pe cînd în anii precedenţi participarea a fost 

de pînă la 7,1 persoane pe un loc. Din aceste 

considerente se propune excluderea propoziţiei a doua, 

cu privire la vechimea de cel puţin 2 ani. 

61. Nu se acceptă.  

Prevederea în cauză a fost inclusă prin Legea nr. 

153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care a avut drept 

scop asigurarea admiterii în sistemul judecătoresc 

a unor persoane care pe lîngă cunoştinţele 

teoretice, mai are şi deprinderi practice şi 

experienţă de viaţă, acumulate pe o perioadă de cel 

puţin 2 ani pînă admiterea la cursurile de formare 

iniţială din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.  

62. La art. IV,  art. 13
1
 alin. (2) lit.f) se propune 

examinarea doar a persoanelor care au promovat 

concursul, după validarea listelor de către Consiliu. 

Certificatele medicale nu reprezintă starea reală a 

sănătăţii. Din aceste motive se propune excluderea 

lit.f). 

62. Nu se acceptă.  

Admiterea soluţiei propuse ar implica situaţii în 

care o persoană care a trecut concursul poate fi 

inaptă din punct de vedere medical, şi atunci va 

trebui să fie respins deşi a trecut concursul de 

admite  la Institut. Din aceste considerente trecerea 

examenului medical  trebuie să fie o condiţie pînă 

la susţinerea examenelor de admitere.  

63.  La art. IV,  art. 13
1
 alin. (5) se propune 

completarea art.13
1
 cu alin.(5) cu următorul cuprins: 

„(5) Starea de sănătate a candidaţilor care au 

promovat concursul de admitere se verifică de către 

Comisia specializată a Ministerului Sănătăţii cu 

63. Se acceptă parţial.  
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eliberarea certificatului medical privind starea sănătăţii 

şi concluziile privind corespunderea funcţiei la care 

candidează.”. 

64. Art. IV,  art. 13
2
. 

Acest articol este intitulat „Procedura de desfăşurare a 

concursului de admitere pentru formarea iniţială”, însă 

nu prevede care este această procedură. Nici în cadrul 

articolelor ce urmează nu este clară această procedură. 

În vederea înlăturării acestei lacune, se propune 

expunerea primului alineat cu următorul cuprins: 

„(1) Modul de organizare şi desfăşurare a concursului 

de admitere se stabileşte de către Consiliu, prin 

regulament.”. 

64. Se acceptă parţial. 

A fost modificată denumirea articolului.  

65. Art. IV,  art. 13
2 

alin. (1).  

Punerea în seama Comisiei pentru examenele de 

admitere a sarcinilor ce ţin de organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere este o provocare. 

Actualmente, concursul este organizat şi se desfăşoară 

cu concursul a patru comisii, precum şi a întregului 

personal al Institutului.  

În vederea asigurării unei bune organizări şi desfăşurări 

a concursului de admitere, cu cunoştinţă de cauză şi 

ţinînd cont de bunele practici formate în acest 

domeniu, se propune expunerea alin.(1) cu următorul 

cuprins: 

„(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere se instituie următoarele structuri: 

a) Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere; 

b) Grup de lucru pentru elaborarea testelor şi speţelor; 

c) Comisia pentru examenele de admitere; 

d) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor.”. 

65. Nu se acceptă.  

După cum s-a discutat şi în cadrul discuţiilor avute 

în procesul de elaborare a proiectului, nu este 

justificată includerea în lege a mii de comisii, care 

nu au un rol semnificativ în procesul de organizare 

şi desfăşurare a concursului de admitere la  

cursurile de formare iniţială.  

Modul de organizare şi funcţionare a altor comisii 

poate fi reglementată prin regulamentele interne 

ale Institutului.  

Nu este clară necesitatea creării Comisiei pentru 

organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere. Astfel, proiectul prevede doar condiţii 

generale de organizare şi competenţele Comisiei 

pentru examenele de admitere, Comisiei pentru 

examenele de absolvire şi Comisiei pentru  

soluţionarea contestaţiilor.  

Mai mult ca atît, modul de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de admitere va fi 

dezvoltat într-un regulament aprobat de Consiliul 

INJ, în care se poate crea şi aşa numita Comisie 

pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere, atîta timp cît, competenţele acesteia nu 
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se vor suprapune cu cele ale Comisiei pentru 

examenele de admitere. 

66. Art. IV,  art. 13
2  

alin. (2). 

Modalitatea propusă de reglementare a atribuţiilor 

Comisiei pentru examenele de admitere, în condiţiile în 

care aceasta va fi responsabilă de organizarea şi 

desfăşurarea întregului concurs de admitere, va duce la 

o serie de dificultăţi. Or, membrii Comisiei vor trebui 

să activeze în cadrul Institutului 3-4 luni pentru a 

asigura întregul proces de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere. Din aceste considerente, 

atribuţiile concrete ale fiecărei structuri implicate în 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

trebuie să fie reglementate prin regulament aprobat de 

Consiliul Institutului. Astfel, se propune expunerea 

alin.(2) cu următorul cuprins: 

„(3) Împuternicirile şi modul de activitate a comisiilor 

şi grupului de lucru prevăzute la alin.(2) se stabilesc de 

Consiliu, prin regulament.”. 

Referitor la componenţa nominală a Comisiei de 

admitere, INJ consideră că membrii comisiei urmează 

a fi selectaţi din rîndul formatorilor care au aptitudini 

de a lucra cu adulţii. Organismele internaţionale ne-au 

atras atenţia asupra modalităţii aplicative de instruire, 

însă, în proiect se propune în calitate de membri ai 

comisiei de admitere profesori universitari. 

Considerăm că membri ai Comisiei urmează a fi 

desemnaţi din rîndul formatorilor INJ, iar preşedinte să 

fie o persoană care nu activează la INJ.  

Este oportun de a include în calitate de membri ai 

Comisiei şi reprezentanţii INJ, care ar putea coordona 

procesul de organizare a examenelor. 

66. Nu se acceptă.  

După cum s-a precizat şi anterior, Comisia pentru 

examenele de admitere după natura lor sunt organe 

care au un rol decisiv în procesul de admitere la 

formarea iniţială, ceea ce implică şi recerinţa 

reglementării structurii şi competenţei acesteia 

anume în Lege şi nu în Regulamentele Consiliului 

INJ. Aceiaşi remarcă a fost făcută şi în 

recomandările experţilor Consiliului Europei în 

raportul de evaluare.  

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către 

Institut, fapt ce ar permite coordonarea procesului 

de organizare a activităţii Comisiei de către 

Institut.  

67. Art. IV,  art. 13
2  

alin. (3). 

În contextul expus supra, se propune expunerea 

redacţională a alin.(3) după cum urmează: 

„(3) Din componenţa comisiilor prevăzute la alin.(2) 

67. Nu se acceptă. 

Nu e clară redacţia propusă. Astfel, includerea 

între paranteze a cuvintelor „precum şi persoanele 

care nu sunt formatori” este confuză. În rest 
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nu pot face parte membrii Consiliului Superior al 

Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, 

Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului, 

Colegiului de calificare a procurorilor şi persoanele ale 

căror rude (soţul sau soţia, rude sau afini pînă la gradul 

al patrulea inclusiv, precum şi persoanele care nu sunt 

formatori) participă la concurs. Membrii Comisiei vor 

semna declaraţii pe propria răspundere în acest sens.”. 

redacţia propusă este similară celei din art. 13
2
  

alin. (3). 

68. Art. IV,  art. 13
3  

alin. (2). 

Este necesară expunerea propoziţiei a doua într-o altă 

redacţie. Or, respectivul mod de expunere, presupune 

admiterea la cea de-a doua etapă a concursului a 

tuturor concurenţilor care au obţinut nota 5 şi mai mult. 

În acest fel, cea de-a doua etapă ar putea să dureze 2-3 

săptămîni, respectiv, vor creşte şi cheltuielile suportate 

de Institut. Practica a demonstrat că cea mai efectivă 

modalitate de promovare la următoarea probă este 

admiterea unui număr dublu a locurilor scoase la 

concurs. Însă, ar putea fi situaţii în care nici această 

modalitate să nu fie aplicabilă. Iată de ce, această 

opţiune trebuie lăsată în sarcina Consiliului. Respectiv, 

se propune expunerea propoziţiei a doua din alin.(2) 

după cum urmează: „Nota minimă admisă la fiecare 

probă este 5 (cinci).”. 

68. Nu se acceptă.  

De fapt redacţia propusă este similară celei din 

proiectul de lege, doar modalitatea de expunere 

este diferită.  

 

69. Art. IV,  art. 13
3  

după alin.(2) trebuie introdus 

alin.(3) cu următorul cuprins: 

„(3) Modalitatea de promovare la proba verbală 

se stabileşte de către Consiliu.”. 

69. Nu se acceptă.  

Este neclară propunerea dată, deoarece modul de 

promovare trebuie să fie reglementat clar în lege şi  

să fie unul stabil, ceea ce presupune 

previzibilitatea legii şi nu trebuie să fie lăsată la 

latitudinea Consiliului INJ.  

70. Art. IV,  art.13
4
 alin. (1). 

Practica formată denotă faptul că rezultatele 

examenelor trebuie să fie afişate în cel mult 24 de ore 

de la încheierea examenelor. Această perioadă este 

suficientă pentru a verifica testele de la proba scrisă, cu 

atît mai mult pentru a anunţa rezultatele examenelor 

70. Nu se acceptă.  

Prevederea din proiect nu împiedică afişarea 

rezultatelor examenelor în termen mai mic de 48 

de ore. Totuşi, pe lîngă proba verbală, mai este şi 

proba scrisă care va necesita o perioadă mai mare 

de examinare a lucrărilor, însă legea nu va permite 
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verbale, care sunt afişate chiar în ziua susţinerii. 

Respectiv, cuvintele „nu mai tîrziu de 48 de ore” 

trebuie înlocuite cu cuvintele „în cel mult 24 de ore”. 

acest lucru, ceea ce va duce la încălcarea 

termenului stabilit de lege,  fapt inadmisibil. 

Din aceste considerente, se propune menţinerea 

termenului stabilit de proiect.  

71. Art. IV,  art.13
5
 alin. (1) cifra „5” trebuie 

substituită cu cifra „3”. 
71. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile formulate la pct. 15 din 

prezenta sinteză. 

72. Art. IV,  art.13
5
 alin. (2)  

Candidaţii la funcţiile de judecător şi procuror nu au 

nici un statut, deşi ei trebuie să respecte restricţiile de 

serviciu ale judecătorului sau, după caz, ale 

procurorului. Pe durata studiilor, audienţii beneficiază 

de o bursă lunară, însă din aceasta nu pot fi efectuate 

reţineri pentru contribuţii de asigurare socială sau 

medicală, şi, prin urmare, nu dispun nici de poliţa de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nici nu se 

include această perioadă în vechimea în muncă. Din 

aceste considerente, se propune a reglementa că bursa 

are natura şi regimul juridic al unui drept salarial din 

care se reţin toate contribuţiile prevăzute de lege. O 

asemenea practică există, spre exemplu, la şcoala 

Naţională de Magistratură din România (art.17 alin.(2) 

din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

din România). Respectiv, se propune expunerea 

alin.(2) după cum urmează: 

„(2) Persoanele care au promovat concursul de 

admitere şi au semnat declaraţia prevăzută la alin.(1) 

sunt înmatriculate la Institut prin ordinul directorului şi 

beneficiază de o bursă lunară în mărime de un salariu 

mediu pe economie, care are natura şi regimul juridic 

al unui drept salarial din care se reţin toate contribuţiile 

prevăzute de lege.”. 

72. Nu se acceptă.  

Pentru a atribui bursei primite de audienţii 

cursurilor de formare iniţială statutul de drept 

salarial trebuie să fim în prezenţa unui raport de 

muncă, care ar implica necesitatea achitării unui 

salariu -  pentru munca prestată. În cazul de faţă  

raporturile create între audient şi Institutul 

Naţional al Justiţiei au o altă natură juridică. Din 

aceste considerente banii pe care îi primesc 

audienţii au statutul de bursă, ca în cazul altor 

persoane care studiază în cadrul învăţământului 

universitar superior, postuniversitar.  

73.Art. IV,  art.13
5
 alin. 4)-(5).  

Sensul alineatelor (4) şi (5) este rupt de context. Or, 

potrivit alin.(2) persoanele care au promovat concursul 

de admitere şi au semnat declaraţia prevăzută la 

73. Se acceptă parţial.  

A fost reformulat alin. (4) şi exclus alineatul (5) 

din art. 13
5
. 
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alin.(1) sunt înmatriculate la Institut prin ordinul 

directorului. Respectiv, nu poate fi pusă problema 

restituirii bursei pe care ei nici nu au dreptul să o 

primească, dacă nu semnează declaraţia şi, respectiv, 

nu este emis ordinul de înmatriculare. Respectiv, se 

propune excluderea alin.(4)-(5). 

Totodată, ţinînd cont de practica Şcolii Naţionale de 

Magistratură din România (art.17 alin.(5) din Legea 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor din 

România), precum şi în vederea asigurării dreptului 

audienţilor la continuitatea vechimii în muncă, se 

propune includerea alin.(4) cu următorul cuprins: 

„(4) Perioada studiilor la Institut constituie vechime în 

specialitate juridică dacă audientul a absolvit cursurile 

de formare iniţială şi a susţinut examenele de 

absolvire.”. 

74. Art. IV,  art.13
6
 alin. (3) lit.b).  

În cazul în care audienţii INJ nu au statut de judecător 

şi procuror, în ce temei îi lipsim de dreptul la muncă – 

garantat de Constituţia RM. Astfel, se propune 

excluderea lit.b), dacă candidatului nu i-a fi recunoscut 

statutul de judecător sau procuror. 

74. Nu se acceptă.  

Pentru a asigura implicarea totală a audienţilor 

cursurilor de formare iniţială (viitori procurori şi 

judecători) este necesară acordarea unui suport 

material care ar permite focusarea atenţiei acestora 

doar asupra studiilor în cadrul Institutului Naţional 

al Justiţiei şi nu asupra obţinerii unor surse de 

venit ce i-am permite sa existe în mun. Chişinău. 

Acest fapt este realizat din start prin acordarea unei 

burse care este echivalentă unui salariu mediu pe 

economie. Prin urmare „lipsirea de dreptul de 

muncă” este echivalentă acordării altei surse de 

venit.  

Mai mult ca atît, nu trebuie să se uite că venind la 

Institutul Naţional al Justiţiei audienţii au scopul 

de a învăţa şi nu trebuie să fie guvernaţi de 

practicarea altor activităţi remunerate. Implicarea 

concomitentă în activităţile INJ şi alte activităţi 

remunerate va avea neapărat un impact negativ 

asupra  studiilor în cadrul INJ.  
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Aşadar, restricţia impusă este una argumentată şi 

urmează a fi menţinută în proiect.    

75. Art. IV,  art.13
7  

alin. (2) lit. c). 

Această formulă va crea divergenţe la calcularea 

procentajului. Nu este clar, 10% pentru fiecare 

disciplină, pe săptămână, lună, în semestru, trimestru 

ori 10% pentru toată perioada de studii? Spre exemplu, 

în semestru sunt aproximativ 500 ore, respectiv, 

audientul poate absenta 50 de ore? În acest domeniu, 

considerăm relevantă practica Şcolii Naţionale de 

Magistratură din România, unde, în art.18 alin.(2) lit.b) 

din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

din România se prevede că, constituie abateri 

disciplinare absenţele nemotivate de la orele de curs şi 

orele practice, dacă acestea depăşesc 8 ore academice 

pe lună. Astfel, se propune expunerea lit.c) cu 

următorul cuprins: 

„c) absenţele nemotivate de la orele de curs şi orele 

practice, dacă acestea depăşesc 8 ore academice pe 

lună;”. 

75. Se acceptă.  

76. Art. IV,  art. 13
8  

alin. (2). 

Urmează a se ţine cont de oportunitatea restituirii în 

contul Institutului nu doar a bursei, ci şi a cheltuielilor 

legate de formarea iniţială. Astfel, se propune 

substituirea cuvintelor „bursei lunare primite pe 

perioada formării iniţiale” cu cuvintele „cheltuielilor 

suportate pentru formarea iniţială, inclusiv a bursei 

lunare primite pe perioada formării iniţiale, calculate în 

condiţiile legii”. 

76. Nu se acceptă.  

Este mult prea mare sancţiunea aplicată în raport 

cu audienţii cursurilor de formare iniţială. De 

asemenea, trebuie să se ţină cont de faptul că pînă 

la urmă cursurile de formare iniţială nu sunt 

organizate strict pentru o singură persoană, cea 

care nu şi-a respectat angajamentele asumate prin 

declaraţia semnată urmare a trecerii concursului de 

admitere pentru instruirea iniţială în cadrul INJ, 

fapt ce ar fi generat efectuarea unor cheltuieli 

excesive şi ar necesita restituirea lor. Cele mai 

mari cheltuieli sunt legate de restituirea bursei care 

este în cele din urmă o sumă impunătoare. 

Proiectul asigură restituirea bursei.  

77. Art. IV,  art. 13
8  

alin. (4). 

În proiect se propune ca, în cazul pronunţării unei 
77. Se acceptă parţial. 

Este vorba de o eroare. În acest caz este vorba de 
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hotărîri definitive de condamnare a audientului 

cursurilor de formare iniţială, Consiliul va emite o 

hotărîre privind absolvirea cursurilor de formare 

iniţială. Considerăm că, în acest caz, audientul 

exmatriculat în nici un caz nu poate să se considere că 

a absolvit cursurile de formare iniţială. Respectiv, se 

propune excluderea alin.(4). 

lit. f). Astfel, au fost operate modificările necesare 

la art. 13
8
 alin. (4) din proiectul de Lege.  

78. Art. IV,  art. 16 alin. (4)
 
legea prevede că doar 

rezultatele concursului de admitere pot fi contestate, 

ceea ce este inadmisibil şi, la acest capitol, au fost 

făcute observaţii de către Consiliul Europei. 

Considerăm oportun de a admite şi contestarea 

examenelor de la sesiuni. Astfel, se propune includerea 

alin.(4) cu următorul cuprins: 

„(4) Rezultatele evaluărilor pot fi contestate în 

condiţiile art.13
4
.”. 

78. Se acceptă.  

79. Art. IV,  art. 17 alin. (1). 

Din considerente redacţionale, se propune expunerea 

alin.(1) după cum urmează:  

„(1) După încheierea cursurilor de formare iniţială, 

audienţii susţin examenul de absolvire în faţa Comisiei 

pentru examenele de absolvire constituite de 

Consiliu.”. 

79. Se acceptă.  

80. Art. IV,  art. 18 alin. (1). 

Deşi INJ nu este responsabil de angajarea în funcţie a 

absolvenţilor săi, totuşi ar fi binevenit ca listele 

locurilor vacante pentru funcţiile de judecător şi 

procuror să fie anunţate imediat după finalizarea 

cursurilor de instruire, astfel încît, imediat după 

examenele de absolvire, să fie posibilă angajarea în 

funcţii a acestora. Totodată, absolvenţii Institutului 

trebuie să aibă dreptul preferenţial de numire în 

funcţie, faţă de persoanele care candidează în baza 

vechimii în muncă. Astfel, se propune introducerea 

alin.(2) cu următorul cuprins: 

„(2) După finalizarea cursurilor de formare iniţială, 

80. Nu se acceptă.  

Prin Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative,  

în temeiul Strategiei de reformare a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016 şi Planului de 

acţiuni pentru implementarea cesteia, a fost 

amendat sistemul de numire a judecătorilor, iar 

prin acest proiect de lege acest sistem nu va fi 

modificat.  

Mai mult ca atît, Consiliul Superior al 

Magistraturii este cel care asigură selectarea şi 

numirea judecătorilor conform criteriilor stabilite 

prin Legea 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, 
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candidaţii la funcţiile de judecător şi procuror aleg, în 

ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire, 

posturile de judecător şi procuror scoase la concurs, 

conform listelor prezentate Consiliului Superior al 

Magistraturii şi, respectiv, Consiliului Superior al 

Procurorilor.”. 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor. 

81.Art. IV,  art. 18 alin. (2). 

Acest alineat trebuie exclus. Prevederea în cauză poate 

fi inclusă în Legea privind Consiliul Superior al 

Magistraturii şi Legea cu privire la Procuratură. 

Atenţionăm că judecătorii sunt evaluaţi odată la 3 ani, 

iar absolventul îşi păstrează calificarea 5 ani, deşi nu 

activează în funcţiile respective. Nu este clar de ce s-a 

exclus eliminarea din concurs dacă repetat şi nemotivat 

nu participă la concurs? Trebuie menţinută redacţia 

conform căreia sunt desemnaţi în ordinea mediei 

obţinute şi procentul de 80 la sută de la INJ. 

Legea în vigoare prevede în alin.(1) din art.18 obligaţia 

absolvenţilor de a participa la concursul pentru 

suplinirea funcţiilor vacante, iar alin.(4) din art.18 

prevede sancţiunea pentru neparticiparea nemotivată la 

concurs, însă pentru neacceptarea nemotivată a funcţiei 

propuse nu este prevăzută nici o sancţiune. Astfel, se 

propune completarea temeiurilor de aplicare a unor 

sancţiuni şi în cazul în care absolventul nu acceptă în 

mod repetat propunerea de a fi numit în funcţie. 

Totodată, la redactarea textului acestui alineat urmează 

a se ţine cont de oportunitatea restituirii în bugetul 

Institutului nu doar a bursei, ci şi a cheltuielilor legate 

de formarea iniţială. 

Prin Legea nr.153 din 05.07.2007 a fost modificată 

propoziţia a doua a alin.(3) din art.18. Astfel, termenul 

de participare la concursul de numire în funcţie a 

absolvenţilor INJ a fost majorat de la 3 la 5 ani. 

Considerăm că această modificare nu corespunde 

sensului Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.15 din 

81. Se acceptă parţial.   

A se vedea modificările operate la art. 18 din 

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei din 

proiect. 
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13.09.2011 privind controlul constituţionalităţii art.18 

alin.(3) din Legea nr.152-XVI din 08.06.2006 privind 

Institutul Naţional al Justiţiei. 

Curtea Constituţională a concluzionat în pct.75 al 

Hotărîrii că obligaţia absolvenţilor INJ de a participa la 

concursul de numire, ca şi sancţiunea prevăzută la 

alin.(4) al art.18 din Lege urmează a fi limitate în timp, 

însă, după expirarea termenului de 3 ani, absolvenţii 

INJ urmînd să dispună de dreptul de a participa la 

concurs, dar nu sunt obligaţi să participe la concurs. 

Totodată, Curtea a observat în pct.76 din Hotărîre că 

„legislaţia nu reglementează un mecanism de verificare 

a validităţii competenţelor absolvenţilor INJ după 

expirarea unui anumit termen rezonabil, astfel încît să 

poată participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de 

judecător sau procuror în cadrul cotei locurilor vacante 

ce le sunt rezervate”. 

Reieşind din cele expuse în Hotărîrea Curţii 

Constituţionale, precum şi ţinînd cont de prevederile 

art.13 alin.(2) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, care reglementează că judecătorii în 

funcţie sunt supuşi evaluării periodice o dată la 3 ani, 

considerăm că termenul de 3 ani de participare 

obligatorie la concursul de numire în funcţie este un 

termen rezonabil. Prin urmare, la alin.(4) se propune ca 

cifra „5” să fie substituită cu cifra „3”, iar propoziţia a 

doua a acestui alineat să fie expusă în următoarea 

redacţie: „La expirarea termenului de 3 ani, absolvenţii 

Institutului sunt în drept să participe la concursul de 

numire în funcţia de judecător sau procuror doar în 

cazul susţinerii examenelor de capacitate”. 

Curtea Constituţională, exercitând controlul 

constituţionalităţii art.18 alin.(3) din Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei a expediat în adresa 

Parlamentului o adresă prin care a indicat că prin lege 

nu este reglementat „un mecanism ce ar institui un 
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echilibru între numărul de locuri vacante de judecător 

sau procuror pentru concurs şi numărul persoanelor 

instruite de către Institutul Naţional al Justiţiei şi care 

ar asigura desemnarea acestora în funcţiile pentru care 

au urmat o pregătire în specialitate de durată, finanţată 

din mijloacele publice”. Astfel, Curtea Constituţională 

a propus Parlamentului de a institui un mecanism legal 

de stabilire a coraportului dintre locurile vacante 

destinate absolvenţilor INJ şi cele destinate altor 

categorii de persoane admise la concurs.  

Prin modificările din Legea nr.153 din 05.07.2007 de 

adresa Curţii Constituţionale nu s-a ţinut cont. Mai 

mult ca atît, alin.(2) al art.6 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului a fost expusă în altă redacţie, 

abrogându-se astfel norma care reglementa că numărul 

de locuri scoase la concursul pentru alte categorii de 

persoane nu poate depăşi 20 la sută din numărul total 

de locuri într-o perioadă de 3 ani. Prin urmare, art.18 se 

propune a fi completat cu alin.(5) în următoarea 

redacţie: „Absolvenţii Institutului sunt selectaţi şi 

numiţi în funcţia de judecător sau de procuror în 

proporţie de 30 la sută din numărul total de locuri 

scoase la concurs în decursul anului”. 

Dat fiind faptul că absolvenţii INJ sunt instruiţi din 

contul mijloacelor financiare publice şi pentru a 

asigura o stabilitate atît în sistemul judecătoresc, cît şi 

în organele procuraturii, este oportun de stabilit o 

anumită durată de activitate în funcţia desemnată. 

Astfel, art.18 se propune a fi completat cu alin.(6) în 

următoarea redacţie: „Absolvenţii Institutului, numiţi 

în funcţii de judecător sau de procuror sunt obligaţi să 

activeze în aceste funcţii cel puţin 5 ani.”. 

82. Art. IV,  art. 18 alin.  (3)-(4). 
Totodată, în vederea asigurării participării 

absolvenţilor Institutului la toate concursurile este 

necesară introducerea alin.(3) şi (4) cu următorul 

82. Se acceptă parţial.  

A se vedea modificările operate la art. 18 din 

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei din 

proiect. 
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cuprins: 

„(3) Absolvenţii care nu au promovat concursul pentru 

suplinirea funcţiilor de judecător sau de procuror, în 

condiţiile alin.(2), sunt obligaţi să participe la toate 

concursurile timp de 3 ani după absolvirea Institutului. 

Ei au dreptul preferenţial de numire în funcţie, faţă de 

persoanele care candidează în baza vechimii în muncă. 

(3) În cazul în care absolventul, din motive 

neîntemeiate repetat, nu participă la concursul pentru 

suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv, de 

procuror, sau refuză să suplinească funcţia propusă este 

exclus de la concurs. Consiliul Superior al 

Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor 

informează despre aceasta Institutul, care va solicita 

restituirea în contul Institutului a cheltuielilor suportate 

pentru formarea iniţială, inclusiv a bursei lunare 

primite pe perioada formării iniţiale, calculate în 

condiţiile legii. În cazul refuzului de a restitui 

cheltuielile suportate, acestea se încasează în baza 

hotărîrii judecătoreşti, la cererea Institutului. 

(4) La expirarea termenului de 3 ani, absolvenţii pot 

participa la concurs în condiţiile stabilite pentru 

candidaţii la funcţia de judecător în temeiul vechimii în 

muncă.”. 

 

83. Art. IV, art. 18
1
-18

2 
 

Potrivit prevederilor art.6 din Legea cu privire la 

statutul judecătorului şi art.37 din Legea cu privire la 

Procuratură, la funcţiile de judecător şi de procuror pot 

candida persoanele care au absolvit cursurile de 

formare iniţială la Institutul Naţional al Justiţiei, iar 

prin derogare de la aceste prevederi, la aceste funcţii 

pot candida persoanele care au o vechime în muncă de 

cel puţin 5 ani în funcţiile prevăzute de aceste legi. 

Astfel, este necesar, printr-un capitol separat, de a 

reglementa procedura de susţinere a examenelor de 

capacitate de către candidaţii la funcţiile de judecător şi 

83. Se acceptă parţial.  

În ce priveşte prima Variantă propusă la art. 18
1
-

18
2 

menţionăm următoarele: 

a) redacţia art. 18
1
 corespunde în mare parte 

redacţiei propuse în proiectul de lege, cu excepţia 

unor specificări care nu credem că ar trebui să se 

regăsească în lege. Aici ne referim la noţiunea de 

examen de capacitate – ce „constă în verificarea 

cunoştinţelor teoretice şi practice, prin probe scrise 

şi orale”. Or, orice examen presupune verificarea 

cunoştinţelor. Acest timp de prevederi ar fi 

inerente unui Regulament al Consiliului şi nu unei 
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de procuror cu o vechime în muncă de cel puţin 5 ani, 

precum şi modul de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor de formare iniţială a acestor categorii de 

persoane. Necesitatea unor modificări în domeniul 

procedurilor de desemnare a judecătorilor şi asigurării 

egalităţii acestora a fost invocată şi în Raportul de 

evaluare elaborat de experţii Uniunii Europene şi 

prezentat public în iunie 2011, care este documentul 

cel mai recent şi comprehensiv de evaluare a stării 

actuale a sectorului justiţiei din Republica Moldova. 

Acest Raport a identificat şi o serie de deficienţe în 

procedurile de desemnare, numire în funcţie, auto-

reglementare şi responsabilizare disciplinară în cadrul 

sistemului judecătoresc, fiind inter alia stabilit 

caracterul ineficient al sistemului de numire, calificare 

şi promovare a judecătorilor, mentalitatea de „club 

închis” al sistemului judecătoresc privind accesul la 

profesie şi promovarea ierarhică, precum şi lipsa 

controlului regulator al profesiei din partea Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

În art.6 alin.(3) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 

cu privire la statutul judecătorului se prevede că, 

persoanele care au vechimea în muncă prevăzută la 

alin.(2), cu excepţia judecătorilor în instanţele 

internaţionale şi a judecătorilor Curţii Constituţionale, 

susţin un examen în faţa Comisiei de absolvire a 

Institutului Naţional al Justiţiei conform procedurii şi 

condiţiilor prevăzute de Legea nr.152-XVI din 8 iunie 

2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei. Respectiv, 

în Legea Institutului trebuie să fie reglementată 

procedura şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a 

examenului pentru persoanele care candidează la 

funcţia de judecător şi procuror în temeiul vechimii în 

muncă. În proiectul propus spre avizare nu este 

stabilită procedura de susţinere a examenelor de 

capacitate. Totodată, pentru a asigura o egalitate a 

legi.  

De asemenea, în partea ce se referă la anexarea 

tuturor actelor necesare pentru participarea la 

examen a persoanelor în temeiul vechimii în 

muncă, nu considerăm necesară prezentarea de 

către aceştia a tuturor actelor stabilite de art. 16 din 

Legea privind statutul judecătorului, ci doar a 

actelor care confirmă vechimea în muncă, 

deoarece Consiliul Superior al Magistraturii este 

cel care verifică corespunderea candidaţilor 

celorlalte criterii determinate de Legea amintită 

mai sus. Institutul Justiţiei în virtutea funcţiilor 

acordate prin Legea privind statutul judecătorului 

poate să verifice doar dacă persoana care participă 

la examen dispune de vechimea în muncă de 5 ani.  

b) privitor la art. 18
2 

 menţionăm că în cazul în 

care se prevede că modul de organizare şi 

desfăşurare a examenului susţinut de persoanele cu 

vechime în muncă se stabileşte prin Regulament, 

iar la alin. (1) art. 18
2 

 din proiect se menţionează 

că se vor aplica toate condiţiile aplicate 

examenelor susţinute de absolvenţii cursurilor de 

formare iniţială nu este clară necesitatea includerii 

în lege a unor aspecte tehnice, precum conţinutul 

probelor, baremul de evaluare, atîta timp cît nici 

pentru examenele de absolvire a cursurilor de 

formare iniţială nu se indică aceste detalii, fiind  

lăsate pentru a fi incluse în regulamentele aprobate 

de Consiliul Institutului.  
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candidaţilor care urmează cursuri de instruire iniţială şi 

a celor cu vechime în muncă se propune de a egala 

numărul disciplinelor la care trebuie să susţină 

examenul. Deoarece mai multe aspecte rămân 

nereglementate, se propune expunerea art.18
1
-18

3
, cu 

următorul cuprins: 

„Articolul 18
1
. Examenul de capacitate 

(1) Examenul de capacitate constă în verificarea 

cunoştinţelor teoretice şi practice, prin probe scrise şi 

orale, a persoanelor care întrunesc condiţiile prevăzute 

la art.6 din Legea cu privire la statutul judecătorului 

sau a art.37 din Legea cu privire la Procuratură. 

(2) Persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la 

alin.(1) pot înainta la Institut o cerere de participare la 

examenele de capacitate, cu anexarea actelor stabilite 

de lege pentru concursul la funcţia de judecător, 

respectiv, de procuror. 

(3) Examenele de capacitate se organizează anual, în 

aceeaşi perioadă cu examenele de absolvire a cursurilor 

de formare iniţială de către audienţii Institutului. 

(4) Data şi locul desfăşurării examenelor de capacitate 

se stabileşte de Consiliu şi se publică pe pagina de 

Internet a Institutului, cu cel puţin 60 de zile înainte. 

 

Articolul 18
2
. Organizarea şi desfăşurarea examenului 

de capacitate 

(1) Modul de organizare şi desfăşurare a examenelor 

de capacitate se stabileşte prin regulament, aprobat de 

Consiliu. 

(2) Examenul de capacitate se susţine în faţa Comisiei 

de absolvire, care este unică şi îşi exercită atribuţiile 

pînă la constituirea unei noi comisii de absolvire pentru 

următoarea promoţie. 

(3) Examenul de capacitate constă în: 

a) susţinerea unui test în materie de drept 

procesual civil, drept procesual penal, drept penal, 
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drept civil, drept comercial, dreptul Uniunii Europene, 

jurisprudenţa CtEDO, contenciosul administrativ, 

dreptul muncii, organizarea şi statutul judecătorului, 

după caz, a procurorului. 

b) proba orală în materie de drept procesual civil, 

drept procesual penal, drept civil, drept penal, 

contencios administrativ, drept constituţional, drept 

contravenţional, dreptul Uniunii Europene, 

jurisprudenţa CtEDO, dreptul muncii, organizarea şi 

statutul judecătorului, respectiv a procurorului, precum 

şi a codului de etică; 

c) proba scrisă prin întocmirea a două acte 

procesuale cu rezolvarea unor cauze concrete la dreptul 

penal şi dreptul procesual penal, dreptul civil şi dreptul 

procesual civil. 

(4) Fiecare răspuns se evaluează cu note de la 1 

la 10. 

(5) După susţinerea testului grilă, Comisia de 

absolvire selectează pentru următorul examen 

persoanele care au obţinut cele mai înalte note, astfel 

ca să rămînă 2 concurenţi pe un loc, restul sunt 

înlăturaţi din concurs. 

(6) Persoana care a susţinut examenul de 

capacitate cu notă mai mică de nota 5 (cinci) sau a fost 

eliminat din concurs are dreptul să participe repetat 

peste un an. 

(7) Rezultatele examenului de capacitate se 

indică într-un proces-verbal, care este semnat de către 

toţi membrii Comisiei. 

(8) După validarea rezultatelor examenelor de 

capacitate persoanei i se eliberează un certificat ce 

confirmă susţinerea examenului de capacitate în care se 

indică anul susţinerii şi media generală obţinută. 

(9) Rezultatul examenului de capacitate este 

valabil pe o perioadă de 3 ani. 

(10) Răspunsurile la examenul oral se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

înregistrează audio şi se anexează la procesul-verbal, 

care se păstrează la Institut în decurs de un an. 

(11) Dacă persoana n-a participat la concursul 

pentru suplinirea funcţiilor vacante de două ori 

nemotivat sau a refuzat să accepte funcţia propusă este 

exclusă de la concurs.”. 

Varianta II 

Articolul 18
1
. Concursul de admitere la 

examene 

(1) Persoanele cu vechime în specialitate 

juridică pot participa la examenul de admitere pentru a 

candida la funcţia de judecător dacă întrunesc 

condiţiile prevăzute la art.6 alin.(2) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului. 

(2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileşte 

în fiecare an, pînă la 20 decembrie, numărul de locuri 

scoase la concurs, cu indicarea localităţilor în care sunt 

situate locurile scoase la concurs. 

(3) Data şi locul desfăşurării examenelor, 

precum şi numărul de locuri scoase la concurs se 

publică pe pagina web a Institutului şi în Monitorul 

Oficial cu cel puţin 60 zile înainte de data desfăşurării 

examenelor. 

(4) Pentru participare la concurs, concurentul 

depune cererea cu actele prevăzute la art.13
1
 alin.(2) la 

Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului 

de admitere la examene, desemnată prin ordinul 

directorului Institutului. 

(5) Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului verifică dacă dosarul este complet şi dacă 

concurentul îndeplineşte condiţiile art.6 alin.(2) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului. 

(6) Verificarea candidaţilor care au promovat 

examenele se face în condiţiile art.13
1
 alin.(4)-(7). 

Articolul 18
2
. Organizarea şi desfăşurarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ce priveşte Varianta II, ţinem să precizăm că, 

art. 6 alin. (3) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, stabileşte că persoanele care au 

vechimea în muncă … susţin un examen în faţa 

Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiţiei conform procedurii şi condiţiilor 

prevăzute de Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 

privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

În acest context nu este clar temeiul juridic în baza 

căruia se va crea şi va fi implicată în activitatea de 

organizare a examenului pentru persoanele cu 

vechime în muncă aşa-numita Comisie pentru 

organizarea şi desfăşurarea concursului de 

susţinere a examenelor de capacitate. 
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examenelor 

(1) Examenele se organizează anual, în aceeaşi 

perioadă cu examenele de absolvire a cursurilor de 

instruire iniţială de către candidaţii la funcţia de 

judecător. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea examenelor se 

realizează de o Comisie pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de susţinere a examenelor de 

capacitate. 

(3) Primirea examenelor şi soluţionarea 

contestaţiilor se face de către Comisia pentru 

examenele de absolvire şi, respectiv, Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, care sunt constituite şi 

activează în condiţiile prevăzute la art.17 alin.(2) şi 

art.13
9
. 

Articolul 18
3
. Probele examenelor 

(1) Concurenţii cu vechime în specialitate 

juridică susţin examenul de capacitate, care constă din: 

a) un test grilă la disciplinele: drept civil, drept 

procesual civil, drept penal, drept procesual penal, 

drept procesual civil, drept constituţional, dreptul 

Uniunii Europene, jurisprudenţa CtEDO, contenciosul 

administrativ; 

b) un examen verbal la organizarea 

judecătorească şi etica judecătorului; 

c) proba scrisă se susţine prin întocmirea unei 

hotărîri judecătoreşti şi a unei sentinţe judecătoreşti în 

baza unor dosare concrete selectate din instanţele de 

judecată. 

(2) Testul-grilă constituie prima etapă 

eliminatorie. Eliminarea din concurs se admite în 

condiţiile art.13
2
 alin.(5). 

(3) Elaborarea subiectelor de concurs şi a 

baremelor de evaluare şi notare se realizează de 

Comisia de elaborare a subiectelor, iar soluţionarea 

contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de 
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Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

(4) Comisiile prevăzute la alin.(3) se constituie 

în condiţiile art.13
3
 alin(2)-(4), art.13

5
 şi 

139
. 

(5) Evaluarea se realizează în condiţiile art.13
7
. 

Articolul 18
4
. Validarea listei concurenţilor care 

au promovat concursul 

(1) Lista candidaţilor care au susţinut 

concursul, întocmită în ordinea descrescătoare a 

notelor obţinute, se validează de Consiliu şi se 

transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) Consiliul Superior al Magistraturii va 

dispune verificarea candidaţilor în condiţiile prevăzute 

la art.13
1
. 

(3) Persoanele numite în funcţia de judecător în 

baza vechimii în specialitate juridică urmează un curs 

de iniţiere în profesie cu durata de 6 luni, conform unui 

plan de studii, aprobat de Consiliu. 

Articolul 18
3
. 

În proiectul de modificare nu se ţine cont de 

concluziile Consiliului Europei, care prevăd formarea 

iniţială a tuturor persoanelor. În raportul său, 

Preşedintele RM s-a expus în sensul că toţi candidaţii, 

indiferent de vechimea în muncă, trebuie să urmeze 

cursuri de formare iniţială. Astfel, se propune 

includerea art.18
3
 cu următorul cuprins: 

„Articolul 18
3
. Instruirea iniţială a judecătorilor 

şi procurorilor numiţi în funcţie în baza examenului de 

capacitate 

(1) Judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie în 

baza examenului de capacitate sunt obligaţi să urmeze 

cursuri de formare iniţială cu durata de 6 luni în cadrul 

Institutului, inclusiv 3 luni stagiu de practică. După 

încheierea stagiului de practică, ei susţin un examen de 

evaluare a aptitudinilor practice obţinute. 

(2) Formarea iniţială a judecătorilor şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul instruirii iniţiale a candidaţilor la funcţia 

de judecător în temeiul vechimii în muncă a fost 

discutat deja în Parlament în procesul de 

examinare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative şi 

nu a fost acceptat. 
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procurorilor care au susţinut examenele de capacitate 

se organizează la propunerea Consiliului Superior al 

Magistraturii şi Consiliului Superior al Procurorilor. 

Pentru instruirea iniţială este necesară formarea unei 

grupe de judecători şi procurori nu mai mică de 20 

persoane. 

(3) Instruirea iniţială se realizează în baza 

planului de formare şi a curriculum-urilor disciplinare. 

(4) Audienţii sunt evaluaţi la discipline potrivit 

prevederilor art.13
3
 din prezenta lege. 

(5) Pe durata studiilor audienţilor li se menţine 

salariul de la locul de muncă. 

(6) În cazul obţinerii notei negative repetat sau 

concedierii din motive neîntemeiate din serviciu în 

primii doi ani de activitate ei restituie cheltuielile 

legate de formarea lor iniţială.”. 
84. Art. IV. Art. 19

1
 alin. (7). 

Emiterea certificatelor de participare tuturor 

judecătorilor şi procurorilor în funcţie nu este raţională 

şi implică un volum nejustificat de muncă şi consum de 

hîrtie. INJ în parteneriat cu USAID ROLISP 

elaborează o bază de date de evidenţă a activităţilor de 

formare continuă care va permite eliberarea 

certificatelor electronice. Respectiv, se propune 

excluderea alin.(7). 

84. Se acceptă parţial.  

Indiferent de forma eliberării acestora, scrisă sau 

electronică, în lege trebuie să se prevadă eliberarea 

unui document care va atesta faptul urmării 

cursurilor de formare continuă. Totuşi, pentru a 

exclude obligativitatea eliberării în formă scrisă, 

sub semnătura directorului INJ, au fost operate 

modificări la art. 19 alin. (7) din proiect.  

85. Art. IV. Art. 21
3
.  

Conform Metodologiei de evaluare a calităţii 

programelor de formare în cadrul Institutului, aprobată 

de Consiliu, evaluarea calităţii se face de către Institut 

prin intermediul subdiviziunilor sale structurale. 

Punerea în sarcina Consiliului metodico-ştiinţific a 

unei sarcini atît de complexe nu va da rezultatele 

scontate, întrucît evaluarea se realizează prin diferite 

instrumente utilizate pe parcursul anului. Astfel, se 

propune expunerea alin.(1) şi (2) cu următorul cuprins: 

„(1) Evaluarea calităţii programelor de formare 

85. Nu se acceptă.  

În vederea asigurării obiectivităţii şi corectitudinii 

procesului de evaluare considerăm necesar că 

evaluarea calităţii procesului de formare a 

Institutului să se realizeze de Consiliul metodico-

ştiinţific şi nu de Institut. Consiliul menţionat 

implicînd un cer mai larg de persoane care ar trece 

testul imparţialităţii.  
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se efectuează de Institut în conformitate cu 

Metodologia de evaluare aprobată de Consiliu. 

(2) Consiliul metodico – ştiinţific analizează 

rezultatele evaluării şi face propuneri de îmbunătăţire a 

programelor de formare, după caz, propune aplicarea 

unor noi metode de formare.”. 

86. Art. IV. Art. 21
3
 alin. (2) 

Nu este clar sensul sintagmei „dacă nu a urmat un 

asemenea curs în ultimul an”. Astfel, nu este clar de 

cînd ar trebui calculat acest an, şi dacă este vorba de an 

calendaristic sau de anul de studii. Respectiv, se 

propune înlocuirea acestei sintagme cu cuvintele „dacă 

evaluarea activităţii acestuia indică o necesitate în acest 

sens”. 

86. Se acceptă.  

87. Art. 22  alin.(1)-(5) din Lege privind Institutul 

Naţional al Justiţiei sunt caduce şi se propune 

excluderea lor. 

87. Nu se acceptă. 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) lit. 

c) şi d) din Legea privind actele legislative 

acţiunea actului legislativ încetează dacă s-a 

consumat. Prevederile incluse în art. 22 din Legea 

privind Institutul Naţional al Justiţiei s-au 

consumat în momentul în care au fost realizate 

acţiunile prevăzute în aceste prevederi.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 37 

alin. (1) din Legea menţionată supra abrogarea este 

un procedeu tehnico-juridic de suprimare prin care 

sunt scoase din vigoare prevederile actului 

legislativ ce nu mai corespund echilibrului dintre 

cerinţele sociale şi reglementarea legală. În situaţia 

art. 22 din Legea privind Institutul Naţional al 

Justiţiei aceste norme nu mai sunt în vigoare, 

respectiv nu pot fi abrogate. 

88. Art. V, art.14, alin. (1) 

Propunerea de a substitui cuvintele „de 3 luni” cu 

cuvintele „de pînă la 3 luni” nu este argumentată şi 

această modificare va contravine prevederilor art.20 

alin.(2). 

88. Se acceptă.  
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89. Art. V, art.14, alin. (2).  
Grefierii şi asistenţii judiciari ar trebui trataţi în mod 

egal.  

Dacă în cazul nepromovării examenului de capacitate 

de către asistenţii judiciari se propune ca aceştia să fie 

eliberaţi din funcţie şi instanţa de judecată să solicite 

cheltuielile suportate pentru formarea sa iniţială, atunci 

în cazul grefierilor o asemenea abordare este omisă, 

nepromovarea examenului de capacitate de către 

grefieri avînd drept consecinţe doar eliberarea din 

funcţie, nu şi restituirea cheltuielilor. Din aceste 

considerente considerăm că trebuie uniformizată 

practica. 

89. Nu se acceptă. 

Au fost făcute modificări în proiect în partea ce se 

referă la amendamentele operate la art. 47 din 

Legea cu privire la organizarea judecătorească. 

90. Art. V, art.15, alin. (3) 

Dacă în cazul obţinerii de către grefier a evaluării 

finale negative sau concedierii din motive neîntemeiate 

din serviciu, timp de 2 ani după absolvirea cursurilor 

de formare iniţială, instanţa de judecată care l-a angajat 

are dreptul să solicite restituirea indemnizaţiei lunare 

primite pe perioada formării iniţiale, atunci în cazul 

asistenţilor judiciari nu se pune această condiţie. 

Totodată, art.15 din Legea nr.59/2007 prevede că, în 

perioada formării iniţiale, grefierul primeşte o 

indemnizaţie lunară, egală cu salariul de bază al 

grefierului în funcţie, iar pentru asistenţii judiciari o 

asemenea garanţie nu este prevăzută. Din aceste 

considerente considerăm că trebuie uniformizată 

practica. 

90. Nu se acceptă. 

Au fost făcute modificări în proiect în partea ce se 

referă la amendamentele operate la art. 47 din 

Legea cu privire la organizarea judecătorească.  

91. Art. V, art.16, alin. (3) 

În cazul asistenţilor judiciari se prevede că instanţele 

judecătoreşti au obligaţia să prevadă în bugetele proprii 

sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

aferente programelor de formare iniţială şi continuă 

(art.47 alin.(7) din Legea nr.514/1995), iar în cazul 

grefierilor se prevede că instanţele judecătoreşti au 

obligaţia să prevadă în bugetele proprii sumele 

91. Se acceptă.  
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necesare pentru acoperirea doar a cheltuielilor necesare 

pentru formarea continuă. Considerăm că şi în acest 

caz trebuie uniformizată practica. 

92. Art. VI, art. 36. 

Persoanele care vor fi numite în funcţia de procuror în 

temeiul vechimii în muncă trebuie să urmeze cursuri de 

formare iniţială. Respectiv, se propune introducerea 

alin.(1
3
) cu următorul cuprins: 

„(1
3
) Persoanele prevăzute la alin.(1

2
) sunt obligate să 

urmeze cursuri de formare iniţială cu durata de 6 luni 

în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, inclusiv 3 

luni stagiu de practică.”. 

92. Nu se acceptă.  

Subiectul instruirii iniţiale a candidaţilor la funcţia 

de judecător în temeiul vechimii în muncă a fost 

discutat deja în Parlament în procesul de 

examinare a Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative şi 

nu a fost acceptat.  

Prin urmare, condiţii similare se vor aplica şi în 

raport cu persoanele care candidează la funcţia de 

procuror în temeiul vechimii în muncă.  

93. Art. VI, art. 38 alin. (2). 

Una din atribuţiile Consiliului Institutului este de a 

aproba anual, pînă la 31 martie, ţinînd cont de 

necesităţile reale, numărul locurilor care vor fi scoase 

la concursul de admitere pentru formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în 

anul următor (art.7 alin.(2) lit.a) din proiectul de 

modificare a Legii nr.152/2006). Respectiv, art.38 

alin.(2) din Legea nr.294/2008 trebuie adus în 

concordanţă cu această modificare. Respectiv, se 

propune completarea alin.(2) cu următoarele cuvinte: 

„şi prezintă anual, pînă la 31 martie, Institutului 

Naţional al Justiţiei numărul locurilor care vor fi 

scoase la concursul de admitere pentru formarea 

iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror în anul 

următor”. 

93. Se acceptă.  

94. Art. VIII alin. (1) lit. f). 

Colegiul de evaluare ar trebui să facă propuneri pentru 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea atît a programelor de 

formare continuă, cît şi a celor de formare iniţială. 

Respectiv, se propune substituirea cuvântului 

„continuă” cu cuvintele „iniţială şi continuă”. 

94. Nu se acceptă.   

 



 49 

95. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la 

statutul judecătorului articolul 24
1
 alineatul (2).  

În vederea asigurării eficienţei şi continuităţii activităţii 

Institutului este necesar de a majora perioada de 

detaşare a judecătorilor şi procurorilor în cadrul 

Institutului. Respectiv, se propune modificarea art.24
1
 

alin.(2) prin înlocuirea cuvintelor „18 luni” cu 

cuvintele „3 ani”. 

95. Nu se acceptă. 

Iniţial este necesar să se precizeze că misiunea de 

bază a unui judecător este de a înfăptui justiţia (art. 

1 din Legea cu privire la statutul judecătorului). 

Legislaţia în anumite condiţii trebuie să stabilească 

şi posibilitatea de detaşare a judecătorului pentru o 

anumită perioadă pentru exercitarea unor atribuţii 

care au tangenţă cu activitatea de înfăptuire a 

justiţie. Experţii Consiliului Europei  în Raportul 

privind „Instruirea judecătorilor” elaborat în cadrul 

Proiectului Parteneriatului Estic cu genericul 

„Consolidarea reformei judiciare în statele 

Parteneriatului Estic” au precizat că, prevederile 

din Legea cu privire la statutul judecătorului şi 

Legii cu privire la Procuratură, în partea ce se 

referă la detaşare corespund standardelor europene 

şi internaţionale şi nu necesită a fi modificate.  

96. Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la 

statutul judecătorului, art. 6 alin. (3
1
) 

Totodată, persoanele care vor fi numite în funcţia de 

judecător în temeiul vechimii în muncă trebuie să 

urmeze cursuri de formare iniţială. Respectiv, se 

propune completarea art.6 cu alin.(3
1
) cu următorul 

cuprins: 

„(3
1
) Persoanele prevăzute la alin.(3) sunt obligate să 

urmeze cursuri de formare iniţială cu durata de 6 luni 

în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, inclusiv 3 

luni stagiu de practică.”. 

96. Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile expuse la pct. 84 şi 93 din 

prezenta sinteză.  

97. Legea nr.947 din 19.07.1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, art. 4 alin. (2) 

lit. d). 
Ca şi în cazul atribuţiilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, este necesar a opera modificări şi la 

atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii. 

Respectiv, se propune expunerea art.4 alin.(2) lit.d) cu 

următorul cuprins:  

97. Se acceptă.  
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„d) prezintă anual, pînă la 31 martie, Institutului 

Naţional al Justiţiei numărul locurilor care vor fi 

scoase la concursul de admitere pentru formarea 

iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător în anul 

următor”. 

11.  Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

98. La Art. III, propunerea de completare a anexei nr. 

3 nu poate fi acceptată deoarece în această anexă  sunt 

stabilite salariile pentru persoanele care deţin funcţii de 

demnitate publică, indicate în Legea nr. 199 din 

16.07.2010. 

98. Se acceptă.  

99. Salarizarea conducerii Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a cadrelor didactice urmează a fi stabilită 

conform anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 

decembrie 2005 şi condiţiilor de salarizare conform 

anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 

aprilie 2006 după cum urmează: 

 

Institutul Naţional al Justiţiei 

Director 4000 

Director adjunct 3800 

Profesor universitar 3000 

Conferenţiar universitar 2700 

Lector superior 

universitar. 

2500 

 

99. Se acceptă parţial. 

S-a acceptat că nu este oportună operarea 

completărilor în nr. 3, cum era iniţial în proiectul 

de lege.  

Totuşi, reieşind din faptul că conform prevederilor 

art. 2 alin. (4) din Legea privind Institutul Naţional 

al Justiţiei în vigoare (nu suferă modificări) 

Institutul nu face parte din sistemul naţional de 

învăţămînt şi educaţie, s-a considerat necesară 

completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar cu anexa nr. 13, care va prevedea salariile 

conducerii şi personalului didactic din cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei.  

În partea ce se referă la nivelul salariilor propuse, 

relevăm că ţinînd cont de diferenţierea stabilită de 

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei 

(excluderea Institutului din sistemul naţional de 

învăţîmînt şi educaţie), precum şi faptul că 

activitatea în cadrul Institutului presupune 

cunoştinţe  şi din domeniul andragogiei (ştiinţa şi 

practica educaţiei adulţilor) se susţine în 

continuarea necesitatea stabilirii unor salarii mai 

mari.  

12. Ministerul Finanţelor 100. La Art. I. şi V.   
Asistenţii judiciari şi grefierii din instanţe judecătoreşti 

100. Se acceptă parţial. 

A se vedea comentariile de la pct. 2 din prezenta 
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fiind angajaţi la o funcţie publică, asupra activităţii 

acestora se răsfrîng prevederile Legii nr.158 – XVI din 

4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. În acest context este necesar de 

revizuit propunerile de completare a articolului 47 din 

Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească şi a articolului 15 din Legea nr.59 – 

XVI din 15 martie 2007 privind statutul şi organizarea 

activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti prin 

prisma stipulărilor Legii în cauză.  

sinteză. 

101. Art. II 

Modificarea în cauză, de exclus, deoarece prevede 

extinderea categoriilor de persoane pentru care 

Guvernul are calitatea de asigurat. Totodată, realizarea 

acestor prevederi necesită cheltuieli financiare, şi este 

necesar de menţionat că, la moment angajamentele 

deja asumate de către Guvern depăşesc posibilităţile 

financiare ale bugetului de stat. 

Astfel, asumarea de noi angajamente neasigurate cu 

suport financiar nu pot fi acceptate. 

101. Se acceptă parțial.  

Reieșind din faptul, că unicul argument pentru 

excluderea prevederii în cauză îl constituie doar 

asumarea anumitor angajamente financiare 

neasigurate, în proiect au fost operate modificările 

necesare în Art. XI – „Dispoziții finale și 

tranzitorii”, în care s-a stabilit că prevederile ce țin 

de asigurarea medicală obligatorie a audienților 

vor intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 

2015, oferind posibilitatea prevederii în bugetul de 

stat pentru anul următor și a resurselor necesare 

pentru realizarea acestor prevederi.  

102. Art. III. 

În contextul art.5, art.6 din Legea nr.355–XVI din 

23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, anexa nr.3 la Legea nr.355–XVI din 

23.12.2005 reglementează salariul lunar pentru 

funcţiile de demnitate publică. 

Totodată, anexa la Legea nr.199 din 16.07.2010 cu 

privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică, prevede expres titlurile funcţiilor de demnitate 

publică, printre care nu se regăseşte nici funcţia de 

„director”, nici cea de „director adjunct” din cadrul 

Institutului Naţional de Justiţie. Prin urmare, anexa 

nr.3 la Legea nr.355–XVI din 23.12.2005 nu poate fi 

completată cu aceste titluri de funcţie, precum şi cu  

102. Se acceptă parţial. 

Din considerentul că într-adevăr anexa nr.3 la 

Legea nr.355–XVI din 23.12.2005 reglementează 

salariul lunar pentru funcțiile de demnitate publică, 

au fost operate în proiect modificări în vederea 

completării Legii nr.355–XVI din 23.12.2005 cu o 

nouă anexă care ar reglementa salariile conducerii 

și personalului didactic din cadrul Institutului 

Național al Justiției. 

În ce privește condițiile de salarizare pentru 

persoanele numite în funcțiile de director sau 

director adjunct și  nedetașate, considerăm că 

modul de salarizare a acestora trebuie să se 

reglementeze prin Lege și un prin Hotărîre de 
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noţiunea „personal didactic”, care nu are nici o 

tangenţă cu categoria de personal, salariile căreia sunt 

reglementate de această anexă. 

Suplimentar, menţionăm că afirmaţia expusă în nota 

informativă la proiectul legii precum că la moment 

legislaţia în vigoare nu reglementează condiţiile de 

salarizare pentru aceste titluri de funcţie, în cazul în 

care acestea nu sunt ocupate de persoane detaşate, nu 

este întemeiată, deoarece anexa nr.2 la Hotărîrea 

Guvernului nr.1108 din 25.09.2006 „Privind 

salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la 

buget” reglementează categoriile de salarizare pentru 

personalul de conducere şi specialiştii Institutului 

Naţional al Justiţiei.      

Guvern, ca în cazul salariilor conducerii altor 

instituții publice.  

Din aceste considerente, apreciem ca fiind 

necesară completarea Legii nr.355–XVI din 

23.12.2005 cu anexa nr. 13.  

În ce privește nivelul salariilor stabilite, 

menționăm că, chiar dacă directorul Institutului 

Național al Justiției  și directorul adjunct al 

acestuia nu are statut de persoană cu funcție de 

demnitate public, totuși Institutul este o instituție 

publică care are un rol important în formarea 

continuă a unor persoane cu funcții de demnitate 

publică precum judecătorii și procurorii în funcție, 

fapt ce justifică revizuirea nivelului salariilor 

stabilite pentru conducerea acestei instituții prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25.09.2006 

„Privind salarizarea personalului unor instituţii 

finanţate de la buget”. 

103. Art. IV. 

La punctul 2 modificările propuse la alineatul 3 al 

articolului 2 de exclus, dat fiind faptul că, mijloacele 

obţinute din activitatea proprie de formare şi alte surse 

se referă la mijloacele speciale al Institutului şi sunt 

parte componentă a bugetului de stat. 

103. Se acceptă.  

104. Art. IV. 

La punctul 3 modificarea propusă la articolul 4 

alineatul 1 litera e) privind formarea personalului 

didactic urmează de coordonat cu Ministerul Educaţiei 

autoritate publică centrală ce promovează politica de 

stat în domeniul educaţiei, elaborează şi 

implementează strategiile de dezvoltare şi cele de 

asigurare a calităţii în sfera educaţiei. 

104. Nu se acceptă. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din 

Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, 

Institutul nu face parte din sistemul naţional de 

învăţămînt şi educaţie, respectiv activitatea 

acestuia nu trebuie coordonată cu Ministerul 

Educaţie, ci cu Consiliul Superior al Magistraturii, 

Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul 

Justiției etc.  

105.  Art. IV. 

La punctul 6 modificările propuse la articolul 6 

alineatul (7) de exclus, deoarece nu este confirmat 

105.  Nu se acceptă.  

Pentru a include o asemenea modificare nu este 

nevoie de un act legislativ care ar confirma 
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actul legislativ prin care se introduce modificarea dată. 

Mai mult ca atît potrivit prevederilor Codului Muncii 

persoana detaşată beneficiază de remunerare a muncii 

la locul de bază. 

necesitatea includerii unor asemenea prevederi. 

Necesitatea modificării este justificată în nota 

informativă la proiect. 

În partea ce se referă la detașare, menționăm că 

atît, în conformitate cu prevederile în vigoare ale 

Legii privind Institutul Național al Justiției, cît și 

prevederile proiectului membrii Consiliului 

Institutului sunt delegați și nu detașați. Astfel, 

persoanele respective pe lîngă activitatea de bază 

în cadrul instanței judecătorești, procuraturii sau 

instituției în care activează, acestea mai desfășoară 

o activitate suplimentară, care necesită timp și 

efort. Practica altor organe similare create pe baze 

de voluntariat și-au demonstrat ineficiența în timp, 

iar unul din factorii acestei ineficiențe, fiind lipsa 

remunerării pentru munca prestată.  

106. Art. IV. 

La punctul 7 articolul 7 alineatul (1) litera h) va 

avea următorul cuprins: „examinează, aprobă şi 

prezintă Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, 

proiectul bugetului Institutului”. 

106. Se acceptă.  

107. Art. IV. 

La punctul 10, propunerea de a institui 2 funcţii de 

director adjunct în loc de unul nu se susţine, deoarece 

nu este argumentată şi nici evaluată. Similitudinea, la 

care se face referire în nota informativă la proiectul de 

lege, cu o instituţie de acest gen din altă ţară nu este 

argument, odată ce nu se prezintă o analiză detaliată a 

atribuţiilor îndeplinite de aceştia, nivelul de 

responsabilitate şi competenţe.     

107. Nu se acceptă.  

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 

nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul 

Național al Justiției, Institutul exercită 

următoarele atribuții de bază: 
 a) elaborarea proiectelor strategiei privind 

formarea inițială și continuă a judecătorilor şi 

procurorilor și a altor persoane care contribuie la 

înfăptuirea justiției, cu aprobarea lor ulterioară de 

Consiliul Superior al Magistraturii - pentru 

judecători și de Procuratura Generală - pentru 

procurori; 

 b) formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de 

judecător şi de procuror; 
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   c) formarea continuă a judecătorilor şi 

procurorilor în funcţie; 

    d) formarea iniţială şi continuă, în condiţiile 

legii, a grefierilor şi asistenţilor judiciari, a şefilor 

secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi a 

consilierilor de probaţiune.  

Conform alineatului (2) al aceluiași articol, 

Institutul poate exercita şi atribuţii privind: 

a) formarea iniţială şi continuă, pe baze 

contractuale, a altor categorii de jurişti care 

contribuie la înfăptuirea justiţiei; 

b) cooperarea internaţională în domeniu; 

c) elaborarea şi publicarea materialelor didactice şi 

a altor materiale elaborate în procesul activităţii. 

Ulterior, în 2011 și, respectiv, 2012 a fost adoptată 

Strategia de reformare a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016 și Planul de acțiuni pentru 

implementarea acesteia, ambele fiind acte 

legislative, ce reglementează noi atribuții pentru 

Institutul National al Justiție. Este vorba despre 

stabilirea obligației de a organiza cursuri de 

formare continua sau inițială pentru o serie de 

categorii de persoane care depășește cercul de 

subiecți prevăzuți în prezent de lege.  Prin urmare 

volumul de lucru al Institutului a crescut 

considerabil, iar aceasta la rîndul său a  dus la 

majorarea atribuțiilor organizatorice realizate de 

director și director adjunct.  

Mai mult ca atît, în prezent, în conformitate cu 

diferite domenii specifice de intervenție din 

Strategia de reformare a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016 și Planul de acțiuni pentru 

implementarea strategiei au fost elaborate o serie 

de proiecte de legi pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative care 

reglementează statutul unor profesii liberale 
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precum executorii judecătorești, notarii, mediatorii 

în care se include pentru stagiarii la aceste profesii 

trecerea formarii inițiale obligatorii în cadrul 

Institutului. Aceasta presupune o serie de acțiuni 

legate de organizarea și desfășurarea cursurilor 

pentru aceste categorii de subiecți.  

Rezumînd cele menționate mai sus, considerăm 

argumentată includerea unei funcții suplimentare 

de director adjunct al Institutului. 

Totuși, reieșind, din constrîngerile bugetare pentru 

anul 2014, propunem ca prevederile legate de 

instituirea acestei funcții noi să aibă loc cu 

începere de la 1 ianuarie 2015. 

108. Art. IV. 

La punctul 11, pentru a evita contradicţiile ce pot 

apărea între actele legislative ce reglementează 

salarizarea şi Legea nr.152-XVI din 08.06.2006 privind 

Institutul Naţional al Justiţiei, propunem expunerea 

alineatului (1) al articolului 11 în următoarea redacţie: 

„11. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 11. Salarizarea personalului Institutului 

(1) Personalul institutului este salarizat conform 

prevederilor actelor legislative şi normative în 

vigoare.”. 

În urma acestei modificări, urmează să fie revăzut 

conţinutul alineatului (2), alineatul (3) rămîne în 

redacţia propusă de autorul proiectului, iar alineatul (4) 

se exclude. 

108. Nu se acceptă.   

A se vedea comentariile la pct. 103 din prezenta 

sinteză. 

Suplimentar, în ce privește salarizarea personalului 

didactic al Institutului Național al Justiției, nu 

trebuie să se uite că în prezent în conformitate cu 

prevederile art. 11 alin. (1) din  Legea privind 

Institutul Național al Justiției personalul didactic al 

Institutului, cu excepţia persoanelor detaşate, este 

salarizat la nivelul judecătorilor din curţile de apel, 

stabilit în Legea cu privire la sistemul de salarizare 

în sectorul bugetar, care este de 5200 lei. Proiectul 

propune un nivel de salarizare mai mic, iar 

hotarîrea de Guvern la care s-a făcut referire la pct. 

103 din prezenta sinteză nu stabilește nivelul 

salariilor personalului didactic, ci doar al 

conducerii și specialiștilor din cadrul Institutului. 

Astfel, redacția propusă la art. 11 alin. (1) va crea 

probleme la salarizarea personalului didactic al 

Institutului, omițind să stabilească nivelul salariilor 

pentru aceștia.  

109.  Art. IV.  
La punctul 12, modificările propuse la articolul 15 

109.  Nu se acceptă.  

A se vedea comentariile la pct. 103 din prezenta 
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alineatul (5) de exclus în corespundere cu modificarea 

propusă la punctul 11. 

sinteză. 

 

110. Art. IV. 

Din punctul 14, alineatul (5) al articolului 21, de 

exclus deoarece dublează prevederile de la articolul 19
1
 

alineatul (5). 

110. Nu se acceptă. 

Articolele invocate reglementează formarea 

continuă a diferitor categorii de subiecţi. În primul 

caz este vorba de formarea continuă a asistenţilor 

judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti, grefierilor, consilierilor de 

probaţiune şi  consultanţilor procurorului, pe cînd 

în al doilea caz este vorba de formarea iniţială şi 

continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie.  

Prin urmare aceste prevederi nu se dublează, cui 

oferă aceleaşi garanţii tuturor subiecţilor care 

urmează formarea continuă obligatorie în cadrul 

Institutului Naţional al Justiţiei.  

111. Art. IV. 
La articolul 21

1
 alineatul (1) propoziţia a doua de 

expus în redacţia „Normativele de cheltuieli pentru 

organizarea cursurilor se stabilesc de Guvern”. 

111. Se acceptă.  

112. Suplimentar, reieşind din particularităţile 

procesului bugetar şi tendinţele de planificare 

multianuală a bugetului, considerăm necesar de 

revizuit alin. (1) al art.10 din Legea nr.152-XVI din 

08.06.2006, prin prisma stabilirii expres în lege a 

efectivului – limită al instituţiei. Aceasta va facilita 

planificarea cu certitudine a cheltuielilor de personal 

necesare pe termen mediu pentru personalul 

Institutului Naţional al Justiţiei, în special în condiţiile 

de austeritate.    

Dat fiind faptul că, în sistemul judecătoresc activează 

şi persoane din sistemul privat (notarii, executori 

judecătoreşti etc.), considerăm relevant în proiectul în 

cauză de specificat, că cheltuielile ce ţin de instruirea 

iniţială şi continuă a acestora, sunt suportate din contul 

instituţiilor din care sunt delegaţi la cursurile 

respective. 

112. Se acceptă parțial. 

În partea ce se referă la completarea proiectului de 

lege cu prevederi ce ar stabili clar că cheltuielile ce 

țin de instruirea inițială şi continuă a acestora, sunt 

suportate din contul instituțiilor din care sunt 

delegați la cursurile respective, urmează a fi 

examinată modificările operate la art. 21
1 

din 

proiectul de lege.  
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Concomitent, la cele relatate mai sus, ţinem să 

menţionăm că fundamentarea economico-financiară a 

proiectului de lege este evazivă şi nu sunt evidenţiate 

costurile ce vor surveni în urma implementării 

proiectului de lege, respectiv nu este identificat 

impactul financiar asupra bugetului de stat şi nici sursa 

de acoperire a acestor cheltuieli. Or, conform art.131 

(6) din Constituţie „nici o cheltuială bugetară nu poate 

fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 
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