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Pentru aprobarea proiectului de lege 

cu privire la modificarea unor acte normative 

---------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu 

privire la modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

cu privire la modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Articolul 241 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 664), 

se modifică după cum urmează:  

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:  

„(21) Judecătorul ales în funcția de director sau director adjunct al 

Institutului Național al Justiției se detașează din funcție pe durata exercitării 

mandatului.”; 

la alineatul (5), după textul „alin. (2)” se introduce textul „și (21)”. 

 

Art. II. – Legea nr. 152/2006 privind Institutul Național al Justiției 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789), 

se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 6: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Consiliul este alcătuit din 9 membri, din care: 

1) 3 membri desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii din rîndul 

judecătorilor, după cum urmează: 

a) un judecător din cadrul Curții Supreme de Justiție; 

b) un judecător din cadrul curților de apel; 

c) un judecător din cadrul judecătoriilor; 

2) 3 membri desemnați de Consiliul Superior al Procurorilor din rîndul 

procurorilor, după cum urmează: 

a) un procuror din cadrul Procuraturii Generale; 

b) un procuror din cadrul procuraturilor specializate; 

c) un procuror din cadrul procuraturilor teritoriale; 

3) 2 membri desemnați de ministrul justiției; 

4) un membru desemnat de Președintele Republicii Moldova.”; 

 

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins: 

„(21) Membrii desemnați de ministrul justiției și Președintele Republicii 

Moldova nu pot fi din rândul judecătorilor sau procurorilor în funcție.”; 
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alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Mandatul de membru al Consiliului încetează de drept în următoarele 

cazuri: 

a) depunerea cererii de renunțare la calitatea de membru al Consiliului; 

b) expirarea mandatului de membru al Consiliului; 

c) suspendarea sau eliberarea din funcția de judecător sau procuror; 

d) deces.”; 

 

se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Membrul Consiliului poate fi revocat de către autoritatea care l-a 

desemnat în cazul existenței circumstanțelor care exclud posibilitatea exercitării 

mandatului, precum şi la cererea Consiliului, adoptată cu votul a două treimi din 

numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

atribuțiilor.”; 

 

la alineatul (5), după textul „pe durata mandatului.” se introduce propoziția 

„Membrul Consiliului nu poate exercita două mandate consecutive de președinte 

al Consiliului.”. 

 

2. Articolul 7: 

la alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins: 

„j) aprobă încheierea acordurilor/memorandumurilor de cooperare cu 

instituții similare din alte state, de contribuție a donatorilor, precum și cu alte 

instituții și organizații în vederea realizării atribuțiilor și obiectivelor 

instituționale;”; 

 

alineatul (2): 

la litera e), cuvintele „și curriculum-urile disciplinare pentru cursurile de 

formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror” se exclud; 

se completează cu litera e1) cu următorul cuprins: 

„e1) aprobă curriculum-urile disciplinare pînă la începerea activităților de 

instruire inițială din cadrul semestrului I și respectiv semestrului II;”. 

 

3. Articolul 8: 

la alineatul (2), după cuvintele „la cererea” se introduce textul 

„directorului,”; 

 

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) Ordinea de zi a ședinței se plasează pe pagina web oficială a 

Institutului cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței. În 

cazul ședințelor extraordinare, agenda ședinței se plasează cu cel puțin o zi 

lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.”; 
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la alineatul (4), textul „de membrul desemnat de președintele Consiliului 

sau, după caz,” se exclude; 

 

la alineatul (5), cifra „5” se substituie cu cifra „3”. 

 

4. La articolul 9, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Directorul este ales prin concurs, cu votul majorității membrilor 

Consiliului, pentru un mandat de 4 ani, fără posibilitatea de a exercita două 

mandate consecutive, din rândul persoanelor care au diplomă de studii superioare 

complete în drept, fie echivalentul acesteia, și ale căror calificare profesională și 

experiență de lucru din ultimii 5 ani sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea 

atribuțiilor Institutului. 

(2) Directorul își încetează activitatea la expirarea mandatului, în caz de 

demisie sau de deces. Directorul poate fi revocat, în baza hotărârii Consiliului, la 

propunerea a o treime din numărul membrilor Consiliului în cazurile de încălcare 

gravă a legislației, de constatare a calificării insuficiente sau a comiterii 

sistematice de abateri disciplinare. 

(3) În cazul vacanței funcțiilor de director și director adjunct sau lipsei 

acestora, interimatul funcției de director este exercitat de către o persoană din 

rândul conducătorilor subdiviziunilor Institutului, numită, cu acordul scris al 

acesteia, prin hotărâre a Consiliului. Interimatul funcției de director poate dura o 

perioadă determinată de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 6 luni 

în aceleași condiții.”. 

 

5. Articolul 10: 

la alineatul (1): 

cuvintele „în drept” se exclud; 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Mandatul directorului adjunct se încheie odată cu mandatul 

directorului, însă acesta continuă să-și exercite atribuțiile până la numirea unui nou 

director adjunct. Directorul adjunct poate fi revocat, în baza hotărârii Consiliului, 

la propunerea directorului.”. 

 

6. Articolul 15: 

la alineatul (1), după cuvintele „în specialitățile juridice” se introduc 

cuvintele „stabilite de Consiliu”; 

 

la alineatul (2): 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) copia diplomei de licență în drept, copia diplomei de studii superioare 

de master în drept sau echivalentul acestora;”; 

litera c) se completează cu textul „sau copia actului confirmativ care atestă 

vechimea în muncă;”. 
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literele d) și e) vor avea următorul cuprins: 

„d) certificatul de cazier judiciar detaliat; 

e) declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal precedent, în 

conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016 privind 

declararea averii și a intereselor personale.”; 

 

la alineatul (5), textul „ , Muncii și Protecției Sociale” se exclude. 

 

7. Articolul 16: 

la alineatul (1): 

textul „din 7 membri, dintre care doi membri desemnați de către Consiliul 

Superior al Magistraturii, doi membri desemnați de Consiliul Superior al 

Procurorilor și trei membri” se substituie cu textul „din 7 membri și 3 membri 

supleanți, dintre care doi judecători și un judecător supleant desemnați de Consiliul 

Superior al Magistraturii, doi procurori și un procuror supleant desemnați de 

Consiliul Superior al Procurorilor, precum și trei membri și un membru supleant”; 

cuvintele „de Institut” se substituie cu cuvintele „de Consiliu”; 

 

la alineatul (3), după cuvintele „nu pot face parte membrii” se introduce 

textul „Consiliului Institutului,”. 

 

8. La articolul 17 alineatul (5), litera d) se completează cu textul „ , precum 

și rezistența emoțională”. 

 

9. Articolul 18: 

la alineatul (1), textul „24 de ore” se substituie cu textul „2 zile lucrătoare”; 

la alineatul (2), după cuvintele „se desemnează de Consiliu” se completează 

cu textul „în condițiile art. 16 alin. (1) și (3)”. 

 

10. La articolul 22 alineatul (1) litera b), după cuvântul „nepromovarea” se 

introduc cuvintele „repetată a”. 

 

11. Articolul 26: 

la alineatul (1), după cuvintele „în fața Comisiei pentru examenele de 

absolvire” se introduce textul „ , care este constituită în modul stabilit de 

Consiliu”; 

la alineatul (2), după cuvintele „nu pot face membrii” se introduce textul 

„Consiliului Institutului,”; 

la alineatul (5), textul „24 de ore” se substituie cu textul „2 zile lucrătoare”. 

 

Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, cu excepția articolului II punctul 1 în partea ce 

modifică și completează articolul 6 alineatele (2) și (21), care va fi pus în aplicare 
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după încetarea sau revocarea mandatului la trei membri ai Consiliului Institutului 

Național al Justiției desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii.  

(2) Până la intrarea în vigoare a articolului II punctul 1 în partea ce modifică 

și completează articolul 6 alineatele (2) și (21), Consiliul Superior al Magistraturii 

și Consiliul Superior al Procurorilor nu pot desemna noi membri în Consiliul 

Institutului Național al Justiției. 

(3) Modificările în partea ce ține de nivelul instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor din cadrul cărora pot fi desemnați membrii judecători și procurori 

vor fi puse în aplicare pe măsura încetării sau revocării mandatului la membrii 

actuali ai Consiliului Institutului Național al Justiției. 

(4) În termen de o lună de la data publicării prezentei legi, Institutul Național 

al Justiției va aduce actele sale în concordanță cu prezenta lege. 

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 

 

 












