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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministerului Justiției cu privire la aprobarea 

 Regulamentului privind organizarea concursului public de selectare a reprezentanților 

societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La data de 25 iulie 2014, a fost adoptată Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, care a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova din 15 august 2014. 

Conform art. 9 alin. (3) din Legea menționată, Ministerul Justiției trebuie să aprobe 

Regulamentul privind selecţia membrilor colegiului disciplinar, reprezentanți ai societății civile. 

Astfel, prezentul proiect de Ordin al Ministerului Justiției a fost elaborat în vederea creării 

condițiilor necesare bunei implementări a Legii nr. 178 din 25 iulie 2014. 

Prezentul proiect urmărește atingerea următoarelor obiective: 

- asigurarea transparenței și accesului candidaților la informația cu privire la concurs; 

- asigurarea obiectivității concursului; 

- evitarea fraudelor în procesul de selectare a reprezentanților societății civile. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul reglementează detaliat modul de organizare și desfășurare a concursului de 

selectarea a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, în special 

crearea și funcționarea Comisiei de selecție, etapele concursului. 

În vederea asigurării transparenței și accesului candidaților la informația cu privire la 

concurs, în proiect este reglementată expres modalitatea de informare a candidaților și 

termenele în care rezultatele concursului se plasează pe paginile web oficiale ale Ministerului 

Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii. 

De asemenea, proiectul reglementează lista criteriilor cărora trebuie să corespundă 

candidatul, precum și lista documentelor ce trebuia prezentate de către acesta. 

Un alt aspect nou constă în organizarea modului de depunere a dosarelor candidaților. 

Astfel, acestea vor fi colectate de către Ministerul Justiției, în special – de către membrul 

Comisiei de selecție, care va fi desemnat pentru ținerea lucrărilor de secretariat.  În același 

context, arhiva comisiei de selecție va fi ținută de către Minister. 

Pentru asigurarea obiectivității examenului de atestare, în proiect sînt stabilite principiile 

de organizare și desfășurare a concursului. De asemenea, se propune ca Comisia de atestare să 

fie formată nu doar din reprezentanți ai Ministerului Justiției, ci și din reprezentanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

În scopul evitării fraudelor la examenul de atestare, proiectul stabilește calificativele ce pot 

fi acordate candidaților și condițiile de promovare a concursului. 

Suplimentar, accentuăm faptul că proiectul stabilește cu exactitate termenele pentru fiecare 

etapă a concursului. În acest mod vor fi evitate oricare tergiversări. Pentru cazurile în care, în 

urma concursului nu va fi selectat numărul necesar de reprezentanți ai societății civile, proiectul 

reglementează posibilitatea prelungirii concursului, precum și organizării unui concurs repetat.  
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Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la 

bugetul de stat. 

Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor 

Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. De 

asemenea, drept urmare a adoptării prezentului proiect, se va crea cadrul normativ necesar bunei 

funcționări a Colegiului disciplinar al judecătorilor. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare.  
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