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7 iunie 2022 nr.5/1-01d/22-1630 

La nr. 03/4850 din 02.06.2022 

 

Doamnei Veronica MIHAILOV-MORARU 

Secretar de stat al Ministerului justiției 

 

 

Alăturat, prezentăm opinia susținută de către membrii Consiliului Superior al 

Procurorilor, procurori detașați, domnii Constantin Șușu și Eduard Varzar, aferentă 

proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 

nr.306/MJ/2022), transmis spre reavizare. 

 

1. Obiecții din perspectiva tehnicii legislative: 

 

Referitor la obiecția formulată în pct.21 din sinteza obiecțiilor și propunerilor la 

proiectul de lege, considerăm argumentarea invocată de către autorul proiectului una 

nejudicioasă, consemnând că prevederile legale nu pot interzice modificarea unor 

dispoziții defectuoase, chiar dacă acestea sunt în vigoare, or astfel de norme sunt 

necesare de modificat, dar nu de tolerat, în caz contrar, se compromite scopul 

operațiunii de modificare a unui act normativ. 

 

2. Propuneri adiționale de modificare a proiectului de lege: 

 

Articolul 26 alineatul (2) din Legea nr.152/2006 privind Institutul Naţional al 

Justiţiei prevede că din componența Comisiei pentru examenele de absolvire nu pot 

face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al 

Procurorilor, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorului, Colegiului pentru 

selecția și cariera procurorilor, Comisiei pentru examenele de admitere, nici soţul, 

rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai participanților la examen. Membrii 

Comisiei vor semna declarații pe propria răspundere în acest sens.  

Alte reglementări în Legea nr.152/2006 referitoare la modul de constituire a 

Comisiei pentru examenele de absolvire nu se conțin. 

Modalitatea de constituire a Comisiei pentru examenele de absolvire a fost 

dezvoltată în Regulamentul privind formarea inițială și absolvire a candidaților la 

funcții de judecător și de procuror, aprobat în redacție nouă prin Hotărârea Consiliului 

Institutului Național al Justiției nr.2/4 din 25.02.2021.  

Potrivit pct.52 din Regulamentul menționat supra, examenele de absolvire sunt 

susținute în fața Comisiei pentru examenele de absolvire, care se formează în baza 

hotărârii Consiliului INJ, înainte de examenul de absolvire, în componența a cinci 
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membri - doi judecători, doi procurori și un cadru didactic, trei dintre care sunt 

propuși de Directorul INJ și fac parte din rândul formatorilor la domeniile 

aprobate pentru examen. Președintele Comisiei pentru examenele de absolvire este 

desemnat de Consiliul INJ din rândul membrilor acesteia.  

Considerăm relevantă introducerea în Legea nr.152/2016 a normelor ce ar 

reglementa, expres, modul de constituire a Comisiei pentru examenele de absolvire. 

Statutul judecătorilor și procurorilor este consacrat la nivel constituțional, 

art.116 din Constituție - Statutul judecătorilor și art.125 - Statutul procurorilor, iar 

aspectele esențiale referitoare la ocuparea funcției de judecător și procuror urmează să 

fie reglementate prin lege organică, pe când regulile specifice examenelor de absolvire 

pot fi explicate şi detaliate prin acte de rang inferior / subordonate legii. 

Potrivit normelor legale există mai multe modalități de accedere în funcția de 

judecător și procuror, una dintre acestea fiind în cazul persoanelor care au absolvit 

cursurile de formare inițială a procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției, cu 

condiția întrunirii cumulative a cerințelor referitoare la cetățenie, studii, reputație 

ireproșabilă, lipsa înscrierilor în cazierul judiciar, etc.  

Astfel, susținerea examenului de absolvire a Institutului Național al Justiției este 

un element esențial al statutului juridic al judecătorului și procurorului, de aceea 

aspectele importante ce țin de constituirea Comisiei pentru examenele de absolvire a 

cursurilor de formare inițială  nu pot fi reglementate prin acte normative cu caracter 

inferior legii. 

În prezent, condițiile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire sunt 

reglementate prin Regulament, aprobat de Consiliul INJ, unde directorul are 

competența de a propune 3 membri, care fac parte din rândul formatorilor la domeniile 

aprobate pentru examen. Atribuția de a propune membrii trebuie să revină organelor 

de autoadministrare a procurorilor și judecătorilor, deoarece Consiliul Superior al 

Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor au competențe de a prezinta opinii 

asupra componenței comisiilor pentru examenele de admitere și de absolvire ale 

Institutului Național al Justiției. 

Comisiei pentru examenele de absolvire îi revine un rol determinant în a aprecia 

audienții, care se vor înscrie ca candidați la funcții de judecător și procuror, de aceea 

la constituirea ei poate fi utilizată formula aplicabilă Comisiei pentru examenele de 

admitere la Institutul Național al Justiției. 

  Pentru a consolida obiectivitatea, eficientă și transparența  procedurii de 

examinare a absolvenților Institutului Național al Justiției se impune revizuirea 

modalității actuale de constituire a Comisiei pentru examenele de absolvire prin 

diminuarea rolului directorului Institutului în procedura de propunere a membrilor, cu 

implicarea cadrelor academice din exterior. 

 

 

Cu respect, 

 

 

Constantin ȘUȘU                                                                          Eduard VARZAR 
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