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Subiect: Opinie juridică la proiectul cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea 

reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1089/2016 

 
Adresată: Ministerului Justiției; 

Persoana de contact: Ion GLAVAN,  Direcția elaborare acte normative, 
E-mail: ion.glavan@justice.gov.md; secretariat@justice.gov.md; 

Copie:  cancelaria@gov.md;     
  
Prezentată de: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM, www.crjm.org),  

persoană de contact: Daniel GOINIC (daniel.goinic@crjm.org); 
 
Nr/Data:   54/21 din 8 noiembrie 2021 
 

Expediată prin email  

 
Cu referire la solicitarea Cancelariei de Stat nr.18-23-362-8631 din 4 noiembrie 2021, Centrul de 
Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a examinat proiectul cu privire la modificarea Regulamentului 
privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.1089/2016 (în continuare - Regulamentul) și prezintă în continuare opinia sa.  
 
CRJM salută inițiativa Ministerului Justiției de amendare a Regulamentului dat, în special în partea ce 
ține de acordarea unei transparențe mai mare concursului. Reprezentanții societății civile trebuie să 
fie profesioniști, integri și implicați plenar în activitatea Consiliului de Integritate .  
 
În același timp, reieșind din practica concursurilor recente1, propunem ca interviul să fie înregistrat 
video, iar înregistrarea să fie plasată pe pagina instituției după finalizarea interviului. De asemenea, 
propunem ca punctajul acordat de către fiecare membru al Comisiei fiecărui candidat să fie publicat 
pe internet. La fel propunem ca candidaților să li se ofere posibilitatea de a depune dosarele în mod 
electronic.  În acest sens, în tabelul anexat sunt prezentate comentariile punctuale la textul proiectului 
Regulamentului. 
 
CRJM își reiterează deschiderea pentru colaborare în continuare cu Ministerul Justiției în vederea 
elaborării politicilor publice pe segmentul justiției, anticorupției și drepturilor omului.  
 
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice clarificări suplimentare.  

 

Cu respect, 
Vladislav GRIBINCEA, 

Președinte 

 

 

                                                 
1 A se vedea Regulamentul privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător 
la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Regulamentul Comisiei Parlamentare speciale privind organizarea și 
desfășurarea concursului pentru selectarea Avocatului Poporului etc. 
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Nr.  Textul existent sau propus de MJ la 
Regulamentul privind selectarea 

reprezentanților societății civile în Consiliul de 
Integritate 

Modificări propuse de CRJM  
(formulările în legătură cu care se propune 

eliminarea au fost  tăiate cu o linie, iar textul care 
se propune a fi adăugat este subliniat) 

Argumente 

1. 18. Dosarul de participare la concurs se depune de 
către candidat la sediul Ministerului Justiţiei. La 
depunerea dosarului, candidatului i se eliberează, 
în scris, de către secretar, confirmarea 
recepționării dosarului. Dosarul de participare la 
concurs include: ... 
1) cererea pentru participare la concurs, conform 
modelului aprobat de Comisie, ce va cuprinde 
informația privind persoanele apropiate în sensul 
Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a 
intereselor personale, care activează în cadrul 
Autorității Naționale de Integritate și a Consiliului 
de Integritate; 
2) ... 
10) certificatul medical de sănătate (formularul 
medical nr. 086/e, perfectat după data anunțării 
concursului); 

Propunem modificarea pct. 18 din Regulament 
după cum urmează: 
Dosarul de participare la concurs se depune de către 
candidat la sediul Ministerului Justiţiei sau se 
expediază prin e-mail la adresa secretariatului 
Comisiei. Verificarea conformității copiilor cu 
originalul are loc la data interviului.  Dosarul de 
participare la concurs include:... 
1)... 
10) certificatul medical de sănătate (formularul 
medical nr. 086/e, perfectat după data anunțării 
concursului); 

În condițiile în care în Republica Moldova situaţia 
epidemiologică se agravează,  solicitarea 
certificatelor medicale poate fi considerată drept 
un obstacol de participare în cadrul concursului.  
Urmând același argument logic, în condițiile 
actuale poate fi o cerință excesivă depunerea 
documentelor exclusiv în persoană la Ministerul 
Justiției (unii candidați ar putea fi peste hotarele 
țării la momentul depunerii dosarelor de concurs). 
Propunem să fie introdusă și posibilitatea 
depunerii dosarelor în format electronic prin e-
mail. 

2  Propunem completarea textului proiectului cu pct. 
269 după cum urmează:  
269. Interviul se înregistrează audio și video. 
Înregistrările ședinței se plasează pe pagina 
Ministerului Justiției imediat după finalizarea 
interviului. 

Propunem ca interviul să fie înregistrat audio și 
video, iar înregistrarea să fie plasată pe pagina 
instituției după finalizarea interviului.  Aceasta va 
întări și mai mult încrederea în corectitudinea și 
echitatea evaluării candidaților de către membrii 
Comisiei de concurs.  

3. 35. Punctajul final al candidatului reprezintă 
media aritmetică a punctajelor totale acordate de 
fiecare membru al Comisiei și se indică în tabelul 
de punctaj final conform anexei nr. 3 la prezentul 
Regulament. 

Propunem completarea pct. 35 din Regulament 
după cum urmează: 
Punctajul final al candidatului reprezintă media 
aritmetică a punctajelor totale acordate de fiecare 
membru al Comisiei și se indică în tabelul de punctaj 
final conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. 

Propunem ca punctajul acordat de către fiecare 
membru al Comisiei fiecărui candidat să fie 
publicat pe pagina Ministerului Justiției. Aceasta 
va întări și mai mult încrederea în echitatea 
evaluării candidaților și va asigura  transparenţa 
activităţii Comisiei. 
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Punctajul fiecărui membru al Comisiei acordat 
fiecărui candidat pentru fiecare  pentru fiecare 
întrebare adresată conform pct. 268, precum și 
punctajul mediu total obținut de către fiecare 
candidat se publică pe pagina web a Ministerului 
Justiției odată cu anunțarea rezultatelor concursului. 


