
 

17 martie 2022 

Procuratura Generală 

Procuraturile specializate 

Procuraturile teritoriale 

 

În atenția corpului de procurori, 

 

 

La data de 16.03.2022, a fost publicată Legea nr.26/2022 privind unele măsuri 

aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare 

ale judecătorilor și procurorilor1.   

 

Obiectul legii prenotate reglementează proceduri de evaluare a integrității 

procurorilor candidați la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Procurorilor și cea 

de membru în organele colegiale din subordine, de către o Comisie independentă de 

evaluare (activitatea căreia va fi ad-hoc).  

Comisia de referință va evalua candidații prin prisma criteriilor de integritate etică 

și financiară. 

 

Respectiv, potrivit dispozițiilor finale ale Legii nr.26/20222, s-a extins termenul 

pentru depunerea dosarelor candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior 

al Procurorilor și la funcția de membru în organele specializate ale acestuia, până la data 

de 27 martie 2022. 

Notă: la depunerea dosarului de participare, candidatul va opta pentru o singură funcţie 

electivă. 

 

Totodată, până la expirarea acestui termen, candidații care și-au depus dosarele 

până la intrarea în vigoare a Legii nr.26/2022, își pot retrage candidatura printr-o cerere, 

iar în privința acestora nu se va aplica procedura de evaluare. 

Complementar, procurorii care au depus în anul 2021 dosarele de participare la 

funcțiile elective menționate, urmează doar să actualizeze, la necesitate, informațiile din 

dosarele de concurs (listele candidaților din rândul procurorilor care au depus dosarele 

de participare pot fi consultate aici). 

                                                           
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130320&lang=ro; Monitorul Oficial nr.72 din 16.03.2022 
2 art.15 alin.(8) din Legea nr.26/2022  
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În continuarea celor expuse, reiterăm condițiile imperative, care își găsesc 

corespondența, atât în Legea nr.26/20223, cât și Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură4, 

ce trebuie întrunite cumulativ pentru a candida la funcțiile elective nominalizate: 

a) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă; 

b) nu a încălcat grav regulile de etică și conduită profesională, precum și nu a admis, 

în activitatea sa, acțiuni sau inacțiuni reprobabile, care ar fi inexplicabile din punctul de 

vedere al unui profesionist în domeniul dreptului și al unui observator imparțial; 

c) în privința acestuia nu există suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de 

corupție, actelor conexe actelor de corupție sau faptelor coruptibile în sensul Legii 

integrității nr.82/2017; 

d) nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și/sau al limitărilor; 

e) a respectat regimul fiscal, în partea ce ține de achitarea impozitelor la folosirea 

mijloacelor şi veniturilor rezultate din proprietatea deținută, precum și a veniturilor 

impozabile, și în partea ce ţine de achitarea drepturilor de import și drepturilor de export. 

 

Vom prezenta infra axa temporală și operațională a evenimentelor: 

 

- 27.03.2022 - termenul pentru depunerea / actualizarea / retragerea dosarelor 

candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor și la funcția de 

membru în organele specializate; 

- 28.03.2022 - vor fi publicate, pe pagina web oficiale, listele integrale ale candidaților 

la funcțiile respective; 

- în termen de 7 zile, de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, Consiliul 

Superior al Procurorilor va transmite listele candidaților Comisiei de evaluare5. 

N.B. Până la expirarea acestui termen, candidații care și-au depus dosarele își pot retrage 

candidatura printr-o cerere, iar în privința acestora nu se va aplica procedura de evaluare. 

 

 Consiliul Superior al Procurorilor îndeamnă procurorii să ia cunoștință de noile 

reguli învederate în Legea nr.26/2022, ce preced alegerea în funcția de membru al 

Consiliului Superior al Procurorilor și în organele din subordine, pentru a asigura 

corectitudinea derulării, în practică, a procedurilor respective. 

 

Totodată, în cazul în care vor fi identificate neclarități sau anumite aspecte vor 

genera interpretări diferite, exprimăm întreaga deschidere să contactați reprezentanții 

Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor pentru a primi informaţiile necesare. 

 

Preşedinte al Consiliului 

Superior al Procurorilor        semnat                          Angela MOTUZOC 

                                                           
3 art.8 alin.(2) și (4) 
4 art.69  alin.alin.(32), (6) și (7) coraborat cu 83 alin.(4) 
5 Comisia de evaluare acumulează și verifică informația deținută în cel mult 30 de zile de la primirea 

declarațiilor prevăzute la art.9 alin.(2) din Legea nr.26/2022. 


