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TEMA: 1 Disciplina și sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept . 

 

1. Noțiuni generale privind disciplina și clasificarea organelor de ocrotire a normelor de drept. 

2. Structura,  sistemul și izvoarele OOND. 

3. Activitatea de ocrotire a dreptului și formele ei. 

4. Interacțiunea organelor de ocrotire a normelor de drept. 

 

 

Dispoziții generale privind disciplina OOND. 

 

1Obiectul și scopul disciplinei OOND. 

 

 
Disciplina oond in calitate de obiect de studiu are o serie de organe numite doctrinar oond ce fac parte din mecanismul 

statului ca instantele judecatoresti, organele procuraturii, organele politiei precum si alte organe publice cum ar fi 

avocatura, arbitrajul, procuratura, notariatul, aceste organe sunt create cu autorizarea statului insa nu fac parte din 

mecanismul acestuia. Obiectul de studiu dupa volum este impartit in : sens general si sens nemijlocit. Obiectul general 

include studierea premiselor politico – juridice ale aparitiei si evolutiei organelor statelor si care au scop 

distinct respectarea normelor juridice. Obiectul de studiu il constituie  talitatea normelor juridice din diferite 

ramuri ale dreptului precum si normele de drept ce nu tin de o anumita ramura de drept si care reglementeaza 

organizarea, structura si directiile principale de activitate a organelor de stat. Obiectul nemijlocit a disciplinei studiaza 

normele juridice care reglementeaza modul de formare si structura diferitor organe precum si a normelor ce stabilesc 

competenta generala a acestor organe. Disciplina oond are un obiect de studiu inter-ramural datorita diversitatii 

normelor juridice. OOND are drept scop studierea unor elemente ale mecanismului statului si el este o continuare a 

cursului de TGD si dr. constitutional. 

 

2  Structura, sistemul si izvoarele disciplinei oond. 

Disciplina oond include 2 parti: partea generala si partea speciala. Partea generala se refera la problemele privind 

corelatia notiunilor:legalitate, ordine legala, ordine publica, stat de drept. Precum si la sistemul, definitia 

si clasificarea OOND, activitatea de ocrotire a normelor de drept si formele ei; interactiunea normelor, legatura 

acestora cu alte organe; obiectul, scopul si izvoarele disciplinei. Partea speciala include studierea tuturor organelor, 

normelor  precum si a fiecarui organ in parte .Sistemul oond cuprinde: dispozitii generale; justitia si 

principiile ei democratice; organizarea judecatoreasca si organizarea justitiei; instantele judecatoresti; administrarea 

judecatoreasca si organele chemate sa asigure realizarea politicii de stat in sfera justitiei; procuratura; 

organele de urmarire penala; organele politienesti; avocatura; arbitrajul; notariatul; avocatul parlamentar; 

organizatiile nestatale. La rindul sau izvoarele sunt clasificate dupa caracterul si continutul lor in : 

Iz. legislative, interpretative si doctrinale. Iz. legislative sunt actele juridice, normative care 

reglementeaza organizarea instantelor judecatoresti, a procuraturii, avocaturii, notariatului, precum si celelalte 

organe de drept. Organele legislative la rindul sau se clasifica in: legi si acte normative subordonate legii. Iz. 

interpretative sunt hotaririle curtii constitutionale privind interpretarea unor prevederi ale constitutiei sau 

privind constitutionalitatea legilor ce reglementeaza organizarea si activitatea oond. Iz. doctrinale sunt acele lucrari 

de continut, opiniile savantilor  juristi privind unele probleme istorice precum si politico – juridice ale 

organizatiei si activitatii oond. 

 

 

I. ACTE NORMATIVE  

a) Acte normative naţionale și internaționale 



1. Constituţia RM din 29 iulie 1994, în vigoare din 27 august 1997, MO al RM nr.1 din 

12.081994 

2. Codul de procedură penală al R.M., nr. 122-XV din 14.03.2003, MO R.M. nr. 104-110/447 

din 07.06.2003. 

3. Codul de procedură civilă al R.M., nr. 225-XV din 30.05.2003, MO al R.M. nr. 111-115/451 

din 12.06.2003. 

4. Codul Penal al R.M. nr. 985-XV din 18.04.2002, MO al R.M. nr. 128-129/102 din 

13.09.2002. 

5. Codul Civil, MO al R.M. nr. 1107-XV din 06.06.2002 MO al R.M. nr. 82-86/661 din 

22.06.2002. 

6. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr. 544-XIII din 20.07.95, MO 

al R.M. nr. 59-60/664 din 26.10.1995. 

7. Legea R.M. privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 06.07.95 MO al R.M. nr. 

58/641 din 19.10.95. 

8. Legea RM Cu privire la instanţele judecătoreşti economice, nr. 970 din 24.07.96, MO al 

R.M. nr. 77/742 din 28.11.1996. 

9. Legea R.M. cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr. 789-XIII din 26.03.96, MO al R.M. 

nr. 32-22/323 din 30.05.1996. 

10. Legea RM cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare, nr. 836 

11. Legea Republicii Moldova cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 

19.07.1996, MO al R.M. nr. 64/641 din 03.10.1996. 

12. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor, nr. 950-XIII din 19.07.96, MO al R.M. nr. 61-62/607 din 20.09.1996. 

13. Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul de calificare şi atestare judecătorilor, nr. 

949 – XIII din 19.07.1996 MO al R.M. nr. 61-62/605 din 20.09.1996. 

14. Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituţională, nr. 317-XIII din 13.12.1994, 

MO al R.M. nr. Republica Moldova nr. 8/86 din 07.02.1995. 

15. Legea Republicii Moldova Codul jurisdicţiei constituţionale, nr. 502-XIII din 16.06.95, MO 

al R.M. nr. 53-64/597 din 28.09.1995. 

16. Legea Republicii Moldova privind stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură 

şi răspunderea lor disciplinară, nr. 921-XIII din 11.07.96, MO al R.M. nr. 59-60/589 din 

12.09.1996. 

17. Legea RM cu privire La Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, nr. 

1104-XV din 06.06.2002, MO al R.M. nr. 91-94/668 din 27.06.2002. 

18. Legea RM privind activitatea operativă de investigaţii din 12.04.1994, MO al RM nr.5 din 

30.05.1994. 

19. Legea R.M. cu privire la procuratură, nr. 118-XV din 14.03.2003, MO al R.M. nr. 73-75/328 

din 18.04.2003. 

20. Legea Republicii Moldova privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.M., nr. 753-XIV 

din 23.12.99, MO al R.M. nr. 156/764 din 31.12.1999. 



21. Legea Republicii Moldova privind organele securităţii statului nr. 619-XII din 31.10.95, MO 

al R.M. nr. 10-11/115 din 13.02.1997. 

22. Legea Republicii Moldova cu privire la Serviciul de protecţie şi Pază de Stat, nr. 1457-XIII 

din 28.01.98, MO al R.M. nr. 12-13/54 din 19.02.1998. 

23. Legea Republicii Moldova cu privire la trupele de carabineri (trupele interne) ale MAI, nr. 

806-XII din 12.12.1991. 

24. Legea Republicii Moldova cu privire la judecata arbitrară (arbitraj) nr. 129-XIII din 

31.05.94, MO al R.M. nr. 2/12 din 25.08.1994. 

25. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură, nr. 1260-XV din 19.07.02 MO al 

Republica Moldova nr. 126-127/1001 din 12.09.2002. 

26. Legea Republicii Moldova cu privire la metodologia calculării plăţii pentru serviciile 

notariale, nr. 271-XV din 27.06.2003, MO al R.M. nr. 141-145/576 din 11.07.2003. 

27. Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002, MO al 

Republica Moldova nr. 154-157/1209 din 21.11.2002. 

28. Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari, nr. 1349-XIII din 17.10.97, 

MO al R.M. nr. 82-83/671 din 11.12.1997. 

29. Legea Republicii Moldova Contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10.02.2000 MO 

al R.M. nr. 57-58/375 din 18.05.2000. 

30. Legea Republicii Moldova privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, nr. 283-XV 

din 04.07.2003, MO al R.M. nr. 200-203/769 din 19.09.2003.  

31.Convenţia Europeană de Arbitraj Comercial Internaţional din 21.04.61, publicată în ediţia 

oficială “Tratate internaţionale”, 1999, volumul 14, pag. 35. 

 

b) Practica judiciară 

 

32. Hotărîrea Parlamentului R.M. cu privire la aprobarea Regulamentului privind Centrul pentru 

Drepturile Omului, a structurii, statului de husiţii şi mediului de finanţare a acestuia, nr. 1484 

din 05.02.98, MO al R.M. nr. 22-23/ 129 din 12.03.1998. 

33. Ministerul Justiţiei, Ordin privind Regulamentul cu privire la condiţia de efectuare a 

stagiului în biroul notarial, nr. 286 din 11.07.2003, MO al R.M. nr. 170-172/223 din 

08.08.2003. 

34. Ministerul Justuţiei, Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei de licenţiere a 

activităţii notariale nr. 2003 din 16.05.2003, MO al R.M. nr. 170-172/222 din 08.08.2003. 

35. Camera de Comerţ şi Industrie, Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de 

pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a R.M. din 13.07.2001, MO al R.M. nr. 131-132/314 

din 31.10.2001. 



36. Ordinul Ministerului Justiţiei despre aprobarea Regulamentului privind modul de susţinere a 

examenului de calificare pentru admiterea în profesia de avocat, nr. 528 din 23.12.2002,MO 

al R.M. nr. 254-261/368 din 25.12.2003. 

37. Ordinul Ministerului Justiţiei privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de 

licenţiere a profesiei de avocat  şi Regulamentul acestuia, nr. 59 din 10.02.2003, MO al R.M.  

nr. 30-34/45 din 04.03.2003. 

38. Hotărîrea Guvernului R.M. cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Pază de Stat 

al MAI, nr. 45 din 02.02.99, MO al R.M. nr. 22-23/138 din 04.03.1999. 

39. Hotărîrea Guvernului R.M. cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi 

Regulamentul MAI, nr. 844 din 30.07.98, MO al R.M. nr. 75-76/756 din 13.08.1998. 

40. Hotărîrea Guvernului R.M. cu privire la aprobarea Statutului Disciplinar al organelor 

afacerilor interne nr. 2 din 04.01.96, MO al R.M. nr. 23-24/176 din 18.04.1996. 

41. Hotărîrea Guvernului R.M. despre aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul în 

organele afacerilor interne, nr. 334 din 08.07.1991. 

42. Hotărîrea Parlamentului R.M. cu privire la gradele speciale pentru efectivul de trupă şi 

corpul de comandă al organelor interne nr. 637-XII din 10.07.91, Veştile nr. 11-12/112, 

1991. 

43. Hotărîrea Guvernului R.M. cu privire la aprobarea Regulamentului poliţiei municipale a 

Inspectoratului general de Poliţie, nr. 139 din 20.02.2001, MO al R.M. nr. 25-26/177 din 

01.03.2001. 

44. Hotărîrea Guvernului R.M. cu privire la uniforma şi normele de echipare a colaboratorilor 

poliţiei şi serviciului intern MAI, nr. 596 din 20.06.00 MO al Republica Moldova nr. 75-

76/682 din 29.06.2000. 

45. Hotărîrea Parlamentului R.M. pentru confirmarea structurii organizaţionale a aparatului 

central al Procuraturii Generale nr. 236-XV din 08.07.2004, MO al R.M. nr. 112-118/614 din 

16.07.2004. 

46. Hotărîrea Parlamentului R.M. cu privire la salarizarea judecătorilor, colaboratorilor 

instanţelor judecătoreşti şi ai procuraturii, nr. 453-XIII din 16.05.1995, MO al R.M. nr. 

35/400 din 29.06.1995. 

47. Hotărîrea Parlamentului R.M. privind formarea organelor Procuraturii, reşedinţa lor şi 

circumscripţiile de activitate, structura şi personalul nr. 609-XIV din 01.10.99, MO al R.M. 

nr. 109-III/524 din 07.10.1999. 

48. Hotărîrea Guvernului R.M. cu privire la Ministerul Justiţiei al R.M., nr. 129 din 

15.02.2000,MO al R.M. nr. 19-20/210 din 24.02.2000. 

Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea CSI, nr. 34 din 24.10.2003. 



49. Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea 

asistenţei metodice judecătorilor şi colaboratorilor instanţelor judecătoreşti, nr. 10 din 

26.04.2004, Buletinul CSI a R.M., 2004, nr. 5.  

50. Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. privind confirmarea noii Componenţe a Consiliului ştiinţific 

Consultativ de pe lîngă CSI, nr. 8 din 26.04.2004, BCSI a R.M., 2004, nr. 5. 

51. Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea 

generalizării practici judiciare nr. 4 din 12.03.2004 BCSI a Republica Moldova, 2004, nr. 7.  

52. Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. privind aprobarea şi punerea în aplicare a Instrucţiunii cu 

privire  la rapoartele statistice ale instanţelor de judecată, nr. 43 din 22.12.2003, BCSI a 

R.M., 2004, nr. 1. 

53. Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la ţinerea lucrărilor 

de secretariat în curţile de apel şi judecătorii, nr. 41 din 22.12.2003, BCSI a R.M., 2004, nr. 

1. 

54. Hotărîrea Plenului CSJ a R.M. privind aprobarea Instrucţiunii cu privire La ţinerea 

lucrărilor de secretariat în CSJ, nr. 36 din 22.12.2003, BCSI a R.M., 2004, nr. 1. 

55. Hotărîrea Parlamentului R.M. privind aprobarea Concepţiei reformei judiciare şi de drept în 

Republica Moldova, nr. 152-XIII din 21.06.94, Monitor nr. 6/49 din 30.06.1994. 

56. Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a RM din 30.01.1996 “Cu privire la practica 

aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republica 

Moldova”. // Culegere de Hotărîri ale Plenurilor Curţii Supreme de Justiţie a Republica 

Moldova, (1994-04.1997). Ediţie specială a revistei “Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a 

Republica Moldova”. 

 

d) Literatură teoretică 

 

57. D. Roman, T. Vîzdoagă, A. Cerbu, S. Ursu, „Organizarea şi activitatea organelor de 

ocrotire a normelor de drept”, Cartdidact, Chişinău, 2004. 

 

58. C.Lazari, Problematica drepturilor omului în Republica Moldova, Chişinău, 1999. 

59. Virgiliu Pop, Avocatul poporului, Edit., Perenia, Timişoara, 1995. 

 

60. Corneliu Mana, Ioan Popescu Slăniceanu, Ombudsmanul instituţie fundamentală a statului 

de drept, Bucureşti, 1997. 

61. T.R. Popescu, C. Bîrsan,  Dreptul  comerţului internaţional, vol IV. Universitatea 

Bucureşti, 1983,p.3. 

62. V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II, Ed. Naţională, 

Bucureşti, 1997. 

63. F. Măgureanu, Drept procesual civil , Ed .a II-a, Editura BECK, 1999. 

64. E.Constantinescu, Evoluţia notariatului în Moldova (sf. sec. XIX – inc. sec.XX) //Analele 

ştiinţifice ale USM, Facultatea de Drept, Chişinău 1999. 

65. Monica Vlad, Ombudsman-ul în dreptul comparat, Ed. SERVO –SAT, Arad, 1998. 

66. Hanga Vladimir, Istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1957. 

67. Berechet Şt. Gr., Procedura de  judecată la slavi şi romani, Chişinău, Cartea Românească 

1926-partea II. 

68. Gheorghe Avornic, Organizarea şi activitatea Avocaturii în Republica Moldova. 

Autoreferatul tezei de doctor în drept, Chişinău, 1996. 

69. A. Barbăneagră, L. Lozovanu, Concepţia reformei judiciare în Republica Moldova, Legea 

şi viaţa, nr.10, 1992, p.7 



70. Valentin Al, Georgescu, Ovid Sachelarie, Judecata Domnească în Ţara Românească şi 

Moldova 1611-1831,Partea II – a. Procedura de judecată, Bucureşti 1982. 

71. Liviu P.Marcu, Istoria dreptului românesc, Lumina Lex, 1997, p.175. 

72. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, I Partea generală, 

Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p.148. 

73. M. Bruhis, Rusia, România şi Basarabia (1812, 1918, 1924, 1940), Chişinău, Universitas, 

1992. 

74. V.Barbu, Întroducere în dreptul poliţienesc român, Cosmos, Societatea anonimă Oradea, 

1927. 

75. I. Stelian, I. Tudor, Drept poliţienesc, Bucureşti, Romfel, 1993. 

76. Cochinescu N. Organizarea puterii judecătoreşti în România,-Bucureşti: Lumina Lex,1997. 

77. L.Marcu, Istoria dreptului românesc, Lumina Lex, 1997. 

78. N.Ursu , Rolul, locul şi funcţiile procuraturiii, teză de doctor în drept,- Chişinău 2002. 

79. A.Barbăneagră, I.Lozovanu, Concepţia reformei judiciare în Republica Moldova, Legea şi 

Viaţa, nr. 9,19,1992. 

80. Vasile Creţu, Principiul şi criteriile privind diferenţierea organelor judiciare de celelalte 

organe ale statului. Coraportul justiţiei cu alte funcţii statale în Republica Moldova, 

Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, nr.3, 

Chişinău, 1999. 

81. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală, Parte Specială, Vol.II, Paideia, Bucureşti, 

1996. 

82. Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale, Bucureşti, 

1990. 

83. Statutul Asociaţiei judecătorilor din Republica Moldova //Themis, Ediţie Specială, Buletin 

informativ, nr.3, 2000. 

84. V. Duculescu, C. Calinoiu, G. Duculescu, Drept constituţional comparat, Lumina-Lex, 

1996.  

85. F. Popovici, Unele aspecte ale eticii judiciare şi responsabilitatea judecătorului în 

Republica Moldova, Chişinău, 2000. 

86. Mihai Bădescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001. 

87. Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2002. 

88. Valeriu Zubco, Curtea Constituţională – unica autoritate publică politico-jurisdicţională, 

Chişinău, 2000. 

89. I.Deleanu, Sancţiunea supremaţiei Constituţiei, Dreptul, nr. 7-8/1991. 

90. Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed.Actam, Bucureşti, 1998. 

91. Elena Aramă, Controlul constituţionalităţii legilor istorice şi actualitate, Chişinău, Museum, 

2000. 

92. I. Tanoviceanu. Tratat de drept şi procedură penală, Vol.  IV. Ediţia a doua revăzută şi 

completată. Bucureşti, 1927. 

93. I. Leş. Organizarea instanţelor judiciare, a avocaturii şi a activităţii notariale. Bucureşti: 

Lumina Lex, 1997. 

94. C. St. Tomulescu, Drept privat roman, Universitatea Bucureşti, 1973. 

95. V. Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea specială, 

vol. II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976. 

96. Valentina Coptileţ, “Organizarea judecătorească în Basarabia în prima jumătate a sec. al 

XIX-lea”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 

97. Gh. Amihalachioaie, Accesul la justiţie, (Culegere), Chişinău, 1999. 

98. E. Herovanu, Principiile procedurii judiciare, Vol. I, Bucureşti, 1932.  

99. Al. Velescu, Contradictorialitatea – principiu fundamental al dreptului procesual civil, În 

R.D.D. nr. 7/1970. 



100. I. Stoienescu, S. Zilbeştein, Drept procesual civil, Teoria generală, E.D.P., Bucureşti, 

1983. 

101. Gh. Nistoreanu, M. Apetrei, L. Nae, Asistenţa juridică în procesul penal, Editura 

Ministerului de interne, Bucureşti, 1993.  

102. N. Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, 1992. 

103. Gr. Teodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1979. 

104. Dicţionar de drept procesual civil, de M.N. Costin ş.a., Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 

Bucureşti, 1983. 

105. В.М. Семенов, Правоохранительные органы в СССР, Юридическая Литература, 

Москва, 1990. 

106. Уголовный процесс, Общая часть, под ред. В.П. Божьего, Москва, Издательство 

Спартак, 1997. 

107. И.А. Либус, Презумция невиновности в советском уголовном процессе, Ташкент, 

1981. 

108. М.С. Строгович, Право обвиняемого на защиту и презумция невиновности, Москва, 

Наука, 1984. 

109. Ч.С Касумов, Презумция невиновности в советском праве, Баку, 1984. 

110. М.А.Чельцов-Бебутов, Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных государствах. Москва 1957. 

111. Суд и правосудие в СССР,  Юридическая литература, Москва, 1974.  

112. В.Басков. Прокурорский надзор.- Москва; Издательство БЕК, 1996. 

113. Громов В.И., Дознание и предварительное следствие, Москва, 1928. 

114. Чельцов М.А., Советский уголовный процесс, Москва, 1951. 

115. Строгович М.С., Курс советского уголовного процесса, Т.2, Москва, 1978. 

116. А.В.Сурилов, История государства и права МССР, Кишинёв, 1963. 

117. Н.Ю. Хамaнева, Уполномоченный по правам человека защитник прав граждан, 

Москва, 1998. 

 

3 Corelatia notiunilor: legalitate; ordine legala; ordine publica; stat de drept. 

 

Activitatea oond este desfasurata in sco[ul consolidarii legalitatii,apararii ordinii legale, publice, respectarii 

drepturilor fundamentale precum si a intereselor legitime ale tuturor subiectilor de drept. Notiunea legalitate este 

principiul potrivit caruia toate organizatiilede stat sau obstesti precum si cetatenii sunt obligati sa respecte 

inactivitatea lor legea. In viatza sociala principiul legalitatii isigaseste o concordanta in ordinea legala ,sunt 

2 notiuniasemanatoare insa legalitatea este o cerinta inaintatacomportamentului oricarui subiect din societate, insa 

ordinea dedrept este rezultatul obtinut in acest sens. Ordinea legala la rindulsau duce la ordine publica ceea ce 

presupune nu numai o ordine publica dar si o ordine economica si sociala dintr-un stat. o serie detrasaturi definitorii 

ale statului de drept se refera la problemelelegate de legalitate ceea ce presupune o ordine de drept, 

categoriilelegalitatii, ordinea legala, ordinea publica sunt specifice oricarui tipde stat insa in statul de drept 

acestea sunt determinate de dreptateceea ce constituie un principiu moral si juridic care cere sa se deafiecaruia cea ce i 

se cuvine precum si sai respecte drepturile. 

 

4 Sistemul oond si activitatile infaptuite. 

 

 Notiunea organ provine din latinul organum ceea ce este un grupde personae care indeplinesc o functie politica, 

sociala,administrative reprezentata de aceste personae. Legislatia cunoastediferiti termeni dar care au acelasi continut 

oond si organele dedrept. Oond include numai organelle speciale ale statului care suntinvestite cu atributii care 

asigura respectarea normelor juridice,instantele judecatoreshti, procuratura, organelle politiei. Oond insens 

doctrinal este clasificat: instantele judecatoresti; organelle procuraturii; organelle securitatii statului; 

ministerul de justitie;consiliul superior al magistraturii; curtea constitutionala; institutiaavocatului 

parlamentar; avocatura; arbitrajul; notariatul;organizatiile nestatale. Pornind de la locul si rolul oond acesta se clasifica 

in: organelle destat; organelle obstesti – avocatura, arbitrajul, notariatul.La rindul sau organelle de stat se impart in: 



organe ale autoritatilor  judecatoreshti; organe executive.Dupa caracterul activitatii desfasurate organele se clasifica 

in:organele jurisdictionale; administrare judecatoreasca; org deurmarire penala; org de conciliere; org de asistenta 

juridical. 

 

5 Interactiunea oond. 

 

Raportul intre autoritatea judecatoreasca cu autoritatea legislativesic ea executive. Aici este vorba de o colaborare a 

puterilor garantate prin constitutie si anume art 6 unde sta la baza principiul separarii puterilor, unde prioritate are 

independenta puterii judecatoreshti in procesul de infaptuire a justitiei fata de celelalte doua puteri 

executive si legislative. Curtea constitutionala nu face parte din autoritatea judecatoreasca desi activitatea ei 

ca si instantele judecatoreshti este jurisdictionala si este un organ situatein afara aparatului jurisdictional. Si care este 

independent decelelalte autoritati publice. Relatiile dintre autoritatea jurisdictionala si autoritatea de 

jurisdictie constitutionala suntdeterminate de atributiile curtii constitutionale prevazute de lege sianume: 

efectuarea controlului constitutionalitatii legilor;interpretarea constit; rezolvarea cazurilor exceptionale 

deneconstitutionalitate a actelor juridice sesizate de curtea supremade justitie. Interactiunea inst judec este colosala cu 

urmatoareleorgane: procuratura; org de urmarire penala; avoxcatura si avocatul parlamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 2 

Justiția și principiile ei democratice 

 

1. Noțiunea de justiție și particularitățile ei 

2. Noțiunea, importanța, clasificarea principiilor justiției 

3. Principiul legalității 
4. Accesul liber la justiţie  

5. Distribuirea aleatorie a dosarelor  şi constituirea completelor de judecată  

6. Principiul prezumției nevinovăției 

7. Principiul publicității dezbaterilor judiciare 

8. Egalitatea părților și caracterul contradictoriu al dezbaterilor judiciare 

9. Limba de procedură și dreptul la interpret 

10. Dreptul la apărare 

11. Independența, imparțialitatea și inamovabilitatea judecătorilor 

12. Inviolabilitatea persoanei, domiciliului, proprității, secretul corespondenții, vieții private. 

13.  Înfăptuirea justiţiei - atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti.   

 

 

1. Noțiunea de justiție și particularitățile ei 

 

 

1Notiunea de justitie si particularitatile ei. 

 

 Termenul de justitie provine de la latinescul jurisdiction ce inseamna a pronunta dreptul. In dr roman justitia 

era considerate ca o componența a functiei administrative, abia in lucrarea “spirituallegilor” Montesquieu este 

formulat principiul potrivit caruia inorice sta exista trepte. 

 Particularitățile dupa care se deosebește justiția de celelalte genuri de activitate statala sunt: 

 justitia seinfaptueste numai de instantele judecatoreshti;  

justitia se înfaptuieste prin metode prevazute de lege și anume: 

1      examinareasi solutionarea cauzelor civile in scopul realizarii si apărării drepturilor și libertaților fundamentale ale 

cetățenilor; 

 2      examinarea în sedințele de judecata a cauzelor ; 

 3      justiția se infăptuiește în numele legii și in stricta conformitate cu legea; 

4 justiția  seinfaptuieste intr-o formaă strict  procedurală. 

 

 

 

 

2.Noțiunea, importanța, clasificarea principiilor justiției 

 

 

Cuvintul principiu provine din Latina ce se traduce inceput.Principiu de drept constituie idei conducatoare de 

continutulnormei juridice ceea ce cuprind cerintele obiective ale uneisocietati. Principiile justitiei sunt divizate 

in 2 grupuri: 

 sint principii reflectate in insasi constitutie; 

 si cele inscrise in legea privind organizatie judecatoreasca sau in alte acte normative. 

In functie de domeniul de aplicare in sistemul de drept sedeosebesc principii: generale; ramurale; inter-ramurale; 

specificeunor institutii ale ramurii de drept. 

O alta clasificare a principiilor sunt: 

 organizationale – privindmodul de infiintare a instantelor de judecata;  



functionale –  procedura de infaptuire a justitiei. 

 

Principiile de drept sunt reguli de maxima generalitate care sintetizeaza experienta sociala si asigura 

echilibrul dintre respectarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor.Etimologic, notiunea de principiu 

vine de la latinescul PRINCIPIUM care are sensul de început, obârsie sau element fundamental.Orice 

principiu este un început pe plan ideatic, o sursa de actiune. Principiile generale ale dreptului sunt 

prescriptiile generatoare care stabilesc arhitectura dreptului si aplicarea sa.Un principiu se poate 

prezenta sub diverse forme: axiome, deductii sau o generalizare a unor fapte concrete.Principiile 

generale ale dreptului asigura unitatea, omogenitatea, coerenta si capacitatea de dezvoltare a unor 

relatii asociative. Un principiu de drept este rezultatul experientei sociale, iar utilitatea practica a 

cunoasterii principiilor generale consta în aceea ca ele traseaza liniile directoare pentru întregul 

sistem juridic si exercita o actiune constructiva, orientând activitatea legiuitorului. 

Pe de alta parte, principiile generale au un important rol în administrarea justitiei, deoarece cei 

abilitati cu aplicarea dreptului trebuie sa cunoasca nu numai norma juridica, ci si spiritul sau, iar 

principiile dreptului determina tocmai spiritul legilor. In alta ordine de idei, în situatii determinate, 

principiile de drept tin loc de norma de reglementare. In consecinta, judecatorul nu poate refuza 

solutionarea unei cauze, invocând lipsa textului legal, în baza caruia poate judeca, deoarece ar fi 

învinuit de denegare de dreptate si va solutiona acea pricina în baza principiilor de drept. Actiunea 

principiilor dreptului are ca rezultat certitudinea garantiei dreptului împotriva imprevizibilitatii 

normelor coercitive si asigurarea concordantei legilor si oportunitatii lor. 

Principiile de drept sunt extrase din dispozitiile constitutionale sau sunt deduse pe cale de interpretare 

din alte norme având rolul de a asigura echilibrul sistemului juridic cu evolutia sociala. Spre 

deosebire de conceptele si categoriile juridice, care servesc ca elemente de mijlocire a aplicarii 

principiilor, principiile dau continut concret categoriilor juridice, asigurându-le functionalitatea.Intre 

principiile fundamentale de drept si normele juridice delimitarea se face potrivit raportului care exista 

între întreg si parte, potrivit careia normele juridice se raporteaza în permanenta la principii: 

- Normele juridice pozitive contin si descriu o mare parte din principiile dreptului; 

- Principiile dreptului îsi asigura functionalitatea prin respectarea conduitei prescrise prin normele 

juridice; 

- Normele juridice au o valoare explicativa mult mai restrânsa fata de valoarea explicativa a princiilor 

Principiile dreptului se deosebesc si de axiome, maxime sau aforisme juridice, care sunt mici sinteze 

cu un grad de cuprindere incomparabil mai mic decât al principiilor fundamentale. 

 

PREZENTAREA PRINCIPIILOR GENERALE ALE DREPTULUI 

Aceasta prezentare sumara are scopul de a ajuta la formarea unei imagini asupra sistemului 

principiilor dreptului. Acest sistem este format din principiile fundamentale ale dreptului si din 

principiile de ramura. 

Principiile de ramura au la baza principiile fundamentale, continuându-le actiunea, amplificând-o la 

nivelul fiecarei ramuri de drept. Cele mai importante principii ale dreptului sunt: 

1. Asigurarea bazelor legale de functionare a statului; 

2. Garantarea libertatii si egalitatii indivizilor 



3. Principiul responsabilitatii sociale a indivizilor; 

4. Principiul echitatii si justitiei. 

 

PRINCIPIUL ECHITATII ȘI JUSTITIEI. 

Cuvântul echitate provine din limba latina: ECVITAS - NEPĂRTINIRE, CUMPĂTARE, 

DREPTATE. 

Actiunea principiului echitatii trebuie sa priveasca atât activitatea legiuitorului - în elaborarea actelor 

normative -, cât si activitatea de interpretare si aplicare a dreptului de catre organele care aplica 

legea. 

Justitia reprezinta acea stare generala a societatii care se realizeaza prin asigurarea pentru fiecare 

individ în parte si pentru toti impreuna a satisfacerii drepturilor si intereselor legitime.Prin finalitatea 

sa justitia se situeaza printre principalii factori de consolidare a celor mai importante relatii sociale, 

deoarece ea întruchipeaza virtutea morala fundamentala, menita sa asigure armonia si pacea sociala, 

la a caror realizare contribuie deopotriva regulile religioase, morale si juridice. In dreptul roman, 

justitia se fonda pe principiul moral al dreptatii - HONESTE VIVERE. In ierarhia legilor, în vârful 

piramidei sunt asezate legile divine, care dau continut legii naturii, iar la baza piramidei stau legile 

umane.Justitia urmareste ca în tratamentul dintre oameni sa fie exclusa orice disparitate care nu ar fi 

fondata pe consolidarea drepturilor fiecaruia, astfel ca prescriptiile dreptului pozitiv sunt supuse 

controlului justitiei. In ipoteza în care apar legi injuste se impune schimbarea lor, eventual a ordinii 

existente, atunci când aceasta este un obstacol definitiv în realizarea justitiei. 

 

3.Principiul legalității 
Acest principiu fiind  un principiu fundamental și general îl putem întâlni în marea majoritate  

actelor normative naționale cât și internaționale în așa mod formând fundamentul întregului sistem de 

drept. Art. 7al Constituție Republicii Moldova ne indică vectorul spunând: Constituția RM este Legea 

ei Supremă. Nici o lege  și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituție nu are putere 

juridică. Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la 

care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile unanim recunoscute ale dreptului 

internațional. Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții contrare Constituției 

va trebui precedată de o revizuire a acesteia – afirmație prevăzută în art.8 al Constituției RM.  Potrivit  

prevederilor art.27 din Convenția cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la 23.05.1969 la Viena, 

aderat prin Hotărârea Parlamentului, nr. 1135-XII din 04.08.1992 statul care este parte la tratatul 

internațional nu are dreptul  să nu îndeplinească obligațiunele prevăzute de acest tratat din motivul că 

ele contravin legalității naționale. Art. 20 prevede că dispozițiile tratatelor internaționale, care, după 

modul formulării, sunt succeptibile de a  fi aplicate în raporturile de drept fără adoptarea de acte 

normative special, au character executoriu și sunt direct aplicabile în sistemul juridic și sistemul 

judiciar al Republicii Moldova. Justiţia se înfăptuieşte în strictă conformitate cu legislaţia.  Legile 

altor state se aplică numai în modul prevăzut de legislaţia Republicii Moldova şi de tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte (art.5 legea privind organizarea justiției nr.514-

XIII din06.07.1995). 

Din punct de vedere a legislației procesuale  principiul legalității poate fi analizat doar în 

corcordanță cu art.15 al Constituției RM, care ne dispune  obligația cetățenilor de a respecta  



Constituția și legile Republicii Moldova. Obligația respectării legii este universal și se extinde asupra 

tuturor domeniilor sociale. Alin.1 al art. 1 al Codului de Procedură Penală prevede că procesul penal 

reprezintă o activitate desfășurată în conformitate cu legea procesual penală, în procesul desfășurării  

toată activitatea părților și participanților procesului penal să se realizeze în conformitate cu legea. 

Principiul sus indicat cuprins în această regulă de bază privește legalitatea procesuală în 

realizarea justiției penale, legalitatea substanțială a acesteia fiind asigurată prin incidența principiului 

fundamental  de drept penal al legalității incriminării și sancțiunilor de drept penal.  

 Legalitatea procesului penal.  Procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate cu 

principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod. 

Dacă există neconcordanţe între prevederile tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi prevederile prezentului 

cod, prioritate au reglementările internaţionale. Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa constată că 

norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act 

juridic care poate fi supus controlului constituţionalităţii, judecarea cauzei se suspendă, se informează 

Curtea Supremă de Justiţie care, la rîndul său, sesizează Curtea Constituţională. Dacă, în procesul 

judecării cauzei, instanţa stabileşte că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor 

legale şi este expusă într-un act juridic care nu poate fi supus controlului constituţionalităţii, instanţa 

va aplica în direct legea. Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa stabileşte că norma juridică 

naţională ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte, instanţa va 

aplica reglementările internaţionale în direct, motivînd hotărîrea sa şi informînd despre aceasta 

autoritatea care a adoptat norma naţională respectivă şi Curtea Supremă de Justiţie.  Hotărîrile Curţii 

Constituţionale privind interpretarea Constituţiei sau privind neconstituţionalitatea unor prevederi 

legale sînt obligatorii pentru organele de urmărire penală, instanţele de judecată şi pentru persoanele 

participante la procesul penal. Hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în 

chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară au caracter de recomandare 

pentru organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti. Hotărîrile definitive ale Curţii Europene 

a Drepturilor Omului sînt obligatorii pentru organele de urmărire penale, procurori şi instanţele de 

judecată.   Deciziile Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie pronunţate ca urmare a examinării 

recursului în interesul legii sînt obligatorii pentru instanţele de judecată în măsura în care situaţia de 

fapt şi de drept pe cauză rămîne cea care a existat la soluţionarea recursului. 

 

Art.3 al Codului Penal al Republicii Moldova ne expune principiul legalității înmodul 

următor: nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrșirea unei infracțiuni nici supus  unei pedepse 

penale, decît în baza unei hotărîri a instanței de judecată și în strict conformitate cu legea penală. 

Interpretarea  ezstensivă defavorabilă și aplicarea prin anologie a legii penale sunt interzise. 

Legislația cu privire la contravențiile administrative constă din Codul cu privire la 

Contravențiile Administrative al RM, alte acte normative, adoptate de Parlament, Guvern și de 

organelle autoadministrării locale, în corespundere cu competența lor. Art.7 CCA RM ne spune : 

nimeni nu poate  fi supus măsurii de influiență în legătură cu contravenția administrativă decît numai 

pe baza și în modul stability de lege. Procedura în cazurile cu privire la contravențile administrative 

se înfăptuiește pe baza respectării cu strictețe a legalității. Aplicarea de către organelle și persoanele 

cu funcții de răspundere, împuternicite pentru aceasta, a măsurilor de influiență administrativă se face 

în limitele competenții lor și în strict conformitate cu legea. Persoana, care a comis o contravenție 



administrativă urmează să fie trasă la răspundere pe baza legislației, care este în vigoare în timpul și la 

locul comiterii contravenției. Procedura în cazurile cu privire la contravențiile administrative se 

înfăptuiește pe baza legislației, care este în vigoare în timpul și în locul  examinării cazului cu privire 

la contravenție. 

Legislația civilă este întemeiată pe recunoașterea egalității participanților la raporturile 

reglamentate de ea , inviolabilității proprietății, libertății contractual, inadmisibilității imixiunii în 

afacerele private, necesității de realizare liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei 

în drepturile în care a fost lezată și de apărare judiciară a lor. Persoanele fizice și juridice sunt libere 

să stabilească pe baza de contract drepturile și obligațiile lor, orice alte condiții contractual, dacă 

aceste nu contravin legii. Drepturile civile pot fi limitate prin lege organic dor în temeiurile prevăzute 

de Constituția RM. Actele normative subordinate legii se aplică la reglementarea raporturilor civile 

doar în cazurile în care sunt emise ăn temeiul legii și nu contravin ei. 

Legislația procedural civilă a Republicii Moldova reglamentează raporturile sociale 

referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la înfăptuirea justiției de către instanțile de judecată 

de drept comun și de cele specializate ăn cadrul judecării pricinilor în acțiuni civile, precum și a altor 

pricini, date în competența lor de lege. Procedura de judecare a cauzelor civile în instanțele 

judecătorești de drept comun și în cele specializate este stabilită de Constituția Republicii Moldova, 

de Codul Procedură Civilă RM și alte legi organice. Normele de drept procedural civil din alte legi 

trebuie să corespundă dispozițiilor fundamentale ale Constituției RM și CPC RM. În caz de coleziune 

între normele CPC RM și Constituție RM, se aplică prevederele Constituției, iar în caz de discordanță 

între normele CPC RM și ale unei alte legi organice, se aplică ultima adoptată. Dacă prin tratatul 

internațional la care Moladova este parte sunt stabilite alte norme decît cele prevăzute de legislația 

procedurală civilă a RM, se aplică normele tratatului internațional dacă din acesta nu rezultă că pentru 

aplicarea lor este necesară adoptarea unei legi naționale. Legislația procesual civilă stabilește 

modalitatea de judecare a pricinilor în acțiuni civile, familial, de muncă, locative, funciare, ecologice 

și din alte raporturi juridice, a pricinilor cu procedură special și cu procedură de ordonanță 

(simplificată), precum și a celor care apar în legătură cu executarea actelor instanței judecătorești și 

actelor altor autorități. 

 

4 Accesul liber la justiţie .  

    Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din  partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Asociaţiile 

cetăţenilor, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile au dreptul, în modul stabilit de lege, la acţiune în 

instanţă judecătorească pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime care le-au fost încălcate. 

 Accesul liber la justiție este un principiu ce reese din interpretarea art. 6 al Convenției de la 

Viena. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice la art.14 prevede că: -orice 

persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat de un tribunal independent. Art. 20 al 

Constituției RM stipulează că: - orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanților 

judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale 

legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul liber la justiție. 

 Dreptul de acces la o instanță nu are un character absolute, părțile putînd renunța la aceasta, 

cu condiția să fie făcut într-o manieră clară și evedentă, ca un principiu fundamental al sistemului de 

garanții al drepturilor și libertăților în proces.  

Elementele definitorii ale dreptului de a te adresa justiției sunt: 



- Se referă la orice persoană și avînd orice statut procesual, înseamnă că el cuprinde sub 

protecția sa atît cetățenii RM, cât și cetățeni străini, apatrizi, cât și persoanele fizice și 

juridice în funcție de calitatea lor procesuală; 

- Accesul la justiție are ca scop nu numai protecția sau valorificarea drepturilor subiective, dar 

și a intereselor legitime ale persoanei. Al.1 art.401 CPP RM 

- Dacă, în condițiile art.54 din Constituție, prin lege, se poate proceda la restrîngerea 

exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți, exercitarea dreptuli de ate adresa în justiție nu 

poate fi niciodată îngrădit. 

- Reglamentarea  în spiritual  principiului analizat, este reprezentată de putera judecătorească 

care se supun numai legii. 

- Cadrul procedural de realizare a principiului este exprimat prin posibilitatea sesizării instanței 

judecătorești pe calea înaintării cererii directe. 

- Garantarea unui proces echitabil, în cadrul căruia să se asigure și să se garanteze toate 

drepturile, inclusive dreptul la apărare și libertățile individuale , respectarea termenului 

rezonabil. 

- Prevede garantarea posibilității de a folosi căile de atac prevăzute de lege. 

Instanța de judecată cercetează și pune la baza hotărîrii judecătorești numai probele la cercetarea 

cărora au avut acces toate părțile în egală măsură. 

 Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în 

termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona în 

conformitate cu prezentul cod. Persoana care efectuează urmărirea penală şi judecătorul nu pot 

participa la examinarea cauzei în cazul în care ei, direct sau indirect, sînt interesaţi în proces. Organul 

de urmărire penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate 

aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care 

dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi 

circumstanţele care îi atenuează sau agravează răspunderea. 

Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil. Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se 

face în termene rezonabile. Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluţionare a cauzei 

penale sînt: 

 

    1) complexitatea cazului; 

    2) comportamentul participanţilor la proces; 

    3) conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată. 

    3
1
) importanţa procesului pentru cel interesat; 

    4) vîrsta de pînă la 18 ani a victimei. 

 

   Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale în care sînt bănuiţi, învinuiţi, inculpaţi arestaţi 

preventiv, precum şi minori, se fac de urgenţă şi în mod preferenţial. Respectarea termenului 

rezonabil la urmărirea penală se asigură de către procuror, iar la judecarea cazului – de către instanţa 

respectivă. În situaţia în care, la efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei cauze concrete, 

există pericolul încălcării termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa judecătorului de 

instrucţie sau, după caz, instanţei care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea urmăririi 

penale sau a procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen 

de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt judecător sau de 

un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza.    Judecătorul de instrucţie sau instanţa 

decide asupra cererii  printr-o încheiere motivată, prin care fie că obligă organul de urmărire penală 

sau, după caz, instanţa care judecă în fond cauza să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, 

un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie că respinge cererea. Încheierea nu se supune nici 

unei căi de atac. Art. 19-20 CPP RM. 

 

5Distribuirea aleatorie a dosarelor  şi constituirea completelor de judecată  

 



   Activitatea de judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a 

dosarelor prin intermediul programului electronic de gestionare a dosarelor. În cazul în care 

judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitatea de a continua judecarea acesteia, 

persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, prin 

intermediul programului electronic de gestionare a dosarelor, asigură redistribuirea aleatorie a 

dosarului altui judecător. Fişa cu datele privind distribuirea aleatorie a dosarelor se anexează în mod 

obligatoriu la fiecare dosar.Constituirea completelor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora 

se fac la începutul anului prin dispoziţie a preşedintelui instanţei. Schimbarea membrilor completului 

se face în cazuri excepţionale, în baza unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti şi 

potrivit criteriilor obiective stabilite de regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Încheierea motivată privind schimbarea membrilor completului se anexează la materialele dosarului. 

 Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decît în condiţiile 

prevăzute de lege. Art. 6*  legea cu privire la organizarea  judecătorească  nr. 514-XIII din 

06.07.1995 

 

6Principiul prezumției nevinovăției 

Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită 

în mod legal, în baza sentinţei definitive a instanţei judecătoreşti. Principiul prezumției nevinovăției 

reprezintă o regulă de bază a procesului penal și unul dintre drepturile fundamentale ale omului. 

Acest fapt explică înscrierea prezumției nevinovăției în numeroase documente de drept internațional 

în care se consacră drepturile fundamentale ale persoanei. Este menționat în legislația SUA încă din 

perioada războiului de independență, în Declarația și Cetațeanului art.9; în Europa reprezintă o 

prevedere important a Revoluției Franceze de la 1789. Aceste documente au exclus  conceptual 

vechii prevederi unde omul considerat vinovat trebuia să-și demonstreze nevinovăția. 

 Actele juridice internaționale la care Moldova este parte conțin prevederi ale prezumției 

nevinovăției sunt următoarele: 

- Art.11 al Declarației Universale a Drepturilor Omului 1948; 

- Art.6 al.2 al Convenției Europene de Apărare a Drepturilor Omului 1950; 

- Art.14.2 al Pactului internațional asupra drepturilor civile și politice 1966. 

 În legislația autohtonă aceste prevederi sunt consfințite în Constituția RM art.21 care prevede 

că orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția sa nu va fi 

dovedită în mod legal, în cursul unui process judiciar public, în cazul căruia I s-au asigurat toate 

garanțiile necesare apărării sale. 

 Prezumția nevinovăției mai este prevăzută în CPP RM art.8 Prezumţia nevinovăţiei. 

     Persoana acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăţia 

sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul 

căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, şi nu va fi constatată printr-o hotărîre 

judecătorească de condamnare definitivă. Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa. 

 Concluziile despre vinovăţia persoanei de săvîrşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. 

Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile prezentului cod, se 

interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului,care are următoarele trăsături specific: 

- Stabilește că vinovăția persoanei poate fi constatată doar printr-o hotărîre judecătorească de 

condamnare definitivă. 

- Prezumția de nevinovăție / presupunerea, recunoașterea juridică a unui fapt pînă la proba 

contrarie/ este una legală și relativă, se explică prin faptul că este prevăzută de lege și este 

posibilă răsturnarea, tot în baza legii, aceastei prezumții. 
- Statutul acordat bănuitului, învinuitului, inculpatului în cadrul procesului penal, fiind 

considerată o persoană de bună credință, din acest statut rezultînd toate garanțiile puse la 

dispozițiile lui, garantîndu-i apărarea reală de a se apăra de o acuzație injustă sau 

neproporțională 



- Prezumția nevinovăției și lipsa obligației vreunei personae să-și dovedească nevinovăția sa 

al.2 art.8 din CPP RM. Este recunoscut și atribuit dreptu recunoașterii intemiate a vinovăției 

persoanei de săvțrșirea unei infracțiuni numai de instanța de judecată, care nu este ținută de 

vreun interes . vinovăția persoanei se stabilește în cadrul unui process cu respectarea 

garanțiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamnă și stabilirea vinovăției. Sarcina 

probei revenind organilor de urmărire penală. 

- Concluziile privid vinovăția persoanei nu poate fi bazată pe presupuniri. 

- Dubiile în probarea învinuirii, care nu pot fi înlăturate legal, se interpretează în favoarea 

persoanei bănuite, învinuite, inculpate. 

- Recunoaștera vinovăției nu este temei pentru declararea persoanei vinovate, dacă nu există 

alte probe utile, pertinente și concludente care dovedesc acest fapt. 

/ expirarea termenului de prescripție/ ? 

 

 

7Principiul publicității dezbaterilor judiciare 

Şedinţele de judecată sînt publice. Judecarea cauzelor în şedinţă închisă se admite numai în cazurile 

stabilite prin lege, cu respectarea procedurii.  Hotărîrile instanţelor judecătoreşti se pronunţă public.  

Hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina 

web din internet. Modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti este stabilit prin Regulamentul 

privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Superior al 

Magistraturii. Şedinţele de judecată se înregistrează prin utilizarea mijloacelor tehnice video sau 

audio ori se consemnează prin stenografiere. Înregistrările şi stenogramele se transcriu de îndată. 

Înregistrarea audio şi/sau video a şedinţelor de judecată se realizează în modul stabilit de Consiliul 

Superior al Magistraturii. Grefierul sau specialistul în stenografie consemnează toate afirmaţiile, 

întrebările şi susţinerile participanţilor la proces şi ale altor persoane care participă la judecarea 

cauzei, precum şi ale judecătorilor. Înregistrarea audio şi video, fotografierea, precum şi utilizarea 

altor mijloace tehnice, de către participanţii la proces şi de către alte persoane se admit numai în 

condiţiile legii procesuale. Accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei sau publicului, prin 

încheiere motivată, pe parcursul întregului proces sau al unei părţi din proces, în interesul respectării 

moralităţii, ordinii publice sau securităţii naţionale, cînd interesele minorilor sau protecţia vieţii 

private a părţilor în proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară de către instanţă cînd, 

datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze interesele justiţiei. În procesul 

în care un minor este victimă sau martor, instanţa de judecată va asculta declaraţiile acestuia într-o 

şedinţă închisă. Judecarea cauzei în şedinţa închisă a instanţei trebuie argumentată şi efectuată cu 

respectarea tuturor regulilor procedurii judiciare. În toate cazurile, hotărîrile instanţei de judecată se 

pronunţă în şedinţă publică. 

 

8Egalitatea părților și caracterul contradictoriu al dezbaterilor judiciare 

 

 Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi autorităţii judecătoreşti, fără 

deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere 

sau de origine socială, precum şi de alte împrejurări.  

 Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor. Toţi sînt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală 

şi a instanţei de judecată fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice 

altă opinie, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau 

orice altă situaţie.  Condiţiile speciale de urmărire penală şi judecare faţă de anumite categorii de 

persoane care beneficiază, conform legii, de un anumit grad de imunitate se asigură în baza 

prevederilor Constituţiei, tratatelor internaţionale, prezentului cod şi altor legi. 

 Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii  umane, toate organele şi persoanele participante la 

procesul penal sînt obligate să respecte drepturile, libertăţile şi demnitatea persoanei.  Limitarea 

temporară a drepturilor şi libertăţilor persoanei şi aplicarea de către organele competente a măsurilor 

de constrîngere faţă de ea se admit numai în cazurile şi în modul strict prevăzute de prezentul cod. În 



desfăşurarea procesului penal, nimeni nu poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, 

inumane ori degradante, nimeni nu poate fi deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi silit să participe 

la acţiuni procesuale care lezează demnitatea umană. Sarcina probaţiunii neaplicării torturii şi a altor 

tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante îi revine autorităţii în a cărei custodie se află 

persoana privată de libertate, plasată la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu 

acordul ori consimţămîntul său tacit. Orice persoană este în drept să-şi apere prin orice mijloc 

neinterzis de lege drepturile, libertăţile şi demnitatea umană, lezate sau limitate nelegitim în cursul 

procesului penal. Prejudiciul cauzat drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în cursul procesului 

penal se repară în modul stabilit de lege. În cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va 

acţiona pentru respectarea intereselor acestuia în orice fază a procesului penal. 

 Contradictorialităţii în procesul  penal. Urmărirea penală, apărarea şi judecarea cauzei sînt separate 

şi se efectuează de diferite organe şi persoane.  Instanţa judecătorească nu este organ de urmărire 

penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decît interesele 

legii.  Părţile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind învestite de legea procesuală 

penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza sentinţei 

numai acele probe la cercetarea cărora părţile au avut acces în egală măsură. Părţile în procesul penal 

îşi aleg poziţia, modul şi mijloacele de susţinere a ei de sine stătător, fiind independente de instanţă, 

de alte organe ori persoane. Instanţa de judecată acordă ajutor oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în 

condiţiile prezentului cod, pentru administrarea probelor necesare.art. 24 CPP. 

 

9.Limba de procedură și dreptul la interpret 

 

     Procedura judiciară se desfăşoară în limba moldovenească.  Persoanele care nu posedă sau nu 

vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a 

vorbi în instanţă prin interpret. În cazurile şi în modul prevăzute de legislaţia procesuală, procedura 

judiciară se poate desfăşura şi în altă limbă, în condiţiile Legii cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul  cînd procedura judiciară se efectuează în altă 

limbă, documentele procesuale judiciare se întocmesc în mod obligatoriu şi  în limba moldovenească. 

 În desfăşurarea procesului penal se utilizează limba de stat.  Persoana care nu posedă sau nu 

vorbeşte limba de stat are dreptul să ia cunoştinţă de toate actele şi materialele dosarului, să 

vorbească în faţa organului de urmărire penală şi în instanţa de judecată prin interpret. Procesul penal 

se poate, de asemenea, desfăşura în limba acceptată de majoritatea persoanelor care participă la 

proces. În acest caz, hotărîrile procesuale se întocmesc în mod obligatoriu şi în limba de stat. 

 Actele procedurale ale organului de urmărire penală şi cele ale instanţei de judecată se înmînează 

bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind traduse în limba lui maternă sau în limba pe care acesta o 

cunoaşte, în modul stabilit de prezentul cod. 

 

10. Asigurarea dreptului la apărare. În tot cursul procesului penal, părţile (bănuitul, 

învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă) au 

dreptul să fie asistate sau, după caz, reprezentate de un apărător ales sau de un avocat care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat.   Organul de urmărire penală şi instanţa 

judecătorească sînt obligate să asigure participanţilor la procesul penal deplina exercitare a 

drepturilor lor procesuale, în condiţiile prezentului cod. Organul de urmărire penală şi 

instanţa sînt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă 

juridică calificată din partea unui apărător ales de el sau a unui avocat care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat, independent de aceste organe. La audierea părţii vătămate şi a 

martorului, organul de urmărire penală nu este în drept să interzică prezenţa avocatului invitat 

de persoana audiată în calitate de reprezentant.  În cazul în care bănuitul, învinuitul, 

inculpatul nu au mijloace de a plăti apărătorul, ei sînt asistaţi gratuit de cîte un avocat care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat. 

 

11.Independența, imparțialitatea și inamovabilitatea judecătorilor 



 

    Asigurarea independenţei judecătorului 

    Independenţa judecătorului este asigurată prin: 

    a)  procedura de înfăptuire a justiţiei; 

    b)procedeul de numire, suspendare, demisie şi eliberare din funcţie; 

    c) declararea inviolabilităţii lui; 

    d)secretul deliberărilor şi interzicerea de a cere divulgarea lui; 

    e)  stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă faţă de judecată, judecători şi pentru imixtiune în 

judecarea cauzei; 

    f) alocarea resurselor adecvate pentru funcţionarea sistemului judiciar, crearea de condiţii 

organizatorice şi tehnice favorabile activităţii instanţelor judecătoreşti; 

    g) asigurarea materială şi socială a judecătorului; 

    h) alte măsuri, prevăzute de lege. 

    

    Judecătorul instanţei judecătoreşti este inamovibil pe perioada exercitării funcţiilor, cu excepţia 

cazurilor prevăzute la art. 25 al legii cu privire la organizarea judecătorescă nr.514-XIII din 

06.07.1995. Împuternicirile lui pot fi suspendate în baza şi în modul stabilit de prezenta lege. 

     Personalitatea judecătorului este inviolabilă. Inviolabilitatea judecătorului se extinde asupra 

locuinţei şi localului lui de serviciu, vehiculelor şi mijloacelor de telecomunicaţie folosite de el, 

asupra corespondenţei, bunurilor şi documentelor lui personale. Judecătorul nu poate fi tras la 

răspundere pentru opinia sa exprimată în înfăptuirea justiţiei şi pentru hotărîrea pronunţată dacă nu 

va fi stabilită, prin sentinţă definitivă, vinovăţia lui de abuz criminal. Urmărirea penală împotriva 

judecătorului poate fi pornită doar de către Procurorul General, cu acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în condiţiile Codului de procedură penală. În cazul săvîrşirii de către judecător a 

infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 ale Codului penal al Republicii Moldova, acordul 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale nu este necesar. 

Judecătorul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii. Acordul Consiliului Superior al Magistraturii nu este necesar în caz de 

infracţiune flagrantă şi în cazul infracţiunilor specificate la art. 324 şi art. 326 ale Codului penal al 

Republicii Moldova.  Imixtiunea în înfăptuirea justiţiei este interzisă. Exercitarea de presiune asupra 

judecătorilor cu scopul de a împiedica judecarea completă şi obiectivă a cauzei sau de a influenţa 

emiterea hotărîrii judiciare atrage răspundere contravenţională sau penală conform legii. 

     Mitingurile, demonstraţiile şi alte acţiuni desfăşurate la o distanţă mai mică de 25 metri de localul 

în care se înfăptuieşte justiţia, dacă se fac cu scopul de a exercita presiune asupra judecătorilor, se 

califică drept imixtiune în activitatea lor. 

 La înfăptuirea justiţiei în cauzele penale, judecătorii sînt independenţi şi se supun numai legii. 

Judecătorii judecă cauzele penale pe baza legii şi în condiţii care exclud orice presiune asupra lor. 

 Judecătorul judecă materialele şi cauzele penale conform legii şi propriei convingeri bazate pe 

probele cercetate în procedura judiciară respectivă. Judecătorul nu trebuie să fie predispus să accepte 

concluziile date de organul de urmărire penală în defavoarea inculpatului sau să înceapă o judecată 

de la ideea preconcepută că acesta a comis o infracţiune ce constituie obiectul învinuirii. Sarcina 

prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. Justiţia penală se înfăptuieşte fără careva 

imixtiune. Judecătorul este obligat să se opună oricărei încercări de a exercita presiune asupra sa. 

Exercitarea de presiune asupra judecătorului la judecarea cauzelor penale cu scopul de a influenţa 

emiterea hotărîrii judecătoreşti atrage răspundere conform legii. Judecătorul de instrucţie este 

independent în relaţiile cu celelalte organe de drept şi instanţe judecătoreşti şi îşi exercită atribuţiile 

numai în temeiul legii şi în cadrul acesteia. 

 Libera apreciere a probelor. Judecătorul şi persoana care efectuează urmărirea penală apreciază 

probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor 

administrate. Nici o probă nu are putere probantă dinainte stabilită. 

 

12.Inviolabilitatea persoanei, domiciliului, proprității, secretul corespondenții, vieții private. 

       Inviolabilitatea persoanei. Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile. Nimeni 



nu poate fi reţinut şi arestat decît în cazurile şi în modul stabilit de prezentul cod. Privarea de 

libertate, arestarea, internarea forţată a persoanei într-o instituţie medicală sau trimiterea ei într-o 

instituţie educaţională specială se permit numai în baza unui mandat de arestare sau a unei hotărîri 

judecătoreşti motivate.  Reţinerea persoanei pînă la emiterea mandatului de arestare nu poate depăşi 

72 de ore. Persoanei reţinute sau arestate i se aduc imediat la cunoştinţă drepturile sale şi motivele 

reţinerii sau arestării, circumstanţele faptei, precum şi încadrarea juridică a acţiunii de săvîrşirea 

căreia ea este bănuită sau învinuită, în limba pe care o înţelege, în prezenţa unui apărător ales sau a 

unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.Organul de urmărire penală sau instanţa 

judecătorească este obligată să elibereze imediat orice persoană deţinută ilegal sau dacă temeiurile 

reţinerii ori arestării au decăzut. Percheziţia, examinarea corporală, precum şi alte acţiuni procesuale 

care aduc atingere inviolabilităţii persoanei, pot fi efectuate fără consimţămîntul persoanei sau al 

reprezentantului ei legal numai în condiţiile prezentului cod. Orice persoană reţinută sau arestată 

trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. În timpul desfăşurării procesului penal, nimeni nu 

poate fi maltratat fizic sau psihic şi sînt interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru 

viaţa şi sănătatea omului, chiar şi cu acordul acestuia, precum şi pentru mediul înconjurător. 

Persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor metode care 

ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile. 

 Inviolabilitatea domiciliului. Inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege. În cursul procesului 

penal, nimeni nu este în drept să pătrundă în domiciliu contrar voinţei persoanelor care locuiesc sau 

deţin sediu în ele, cu excepţia cazurilor şi modului prevăzute de prezentul cod. Percheziţiile, 

cercetările domiciliului, precum şi alte acţiuni de urmărire penală la domiciliu, pot fi ordonate şi 

efectuate în baza unui mandat judiciar, cu excepţia cazurilor şi modului prevăzute de prezentul cod. 

    În cazul efectuării acţiunilor procesuale fără mandat judiciar, organul abilitat să efectueze aceste 

acţiuni, imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea acţiunii, prezintă instanţei de judecată 

materialele respective pentru controlul legalităţii acestor acţiuni. 

  Inviolabilitatea proprietăţii.  Persoana fizică sau juridică nu poate fi lipsită în mod arbitrar de 

dreptul de proprietate. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decît din motive de utilitate 

publică şi în condiţiile prezentului cod şi conform principiilor generale ale dreptului internaţional. 

Bunurile pot fi puse sub sechestru numai în baza hotărîrii judecătoreşti. Bunurile ridicate în cursul 

acţiunii procesuale se descriu în procesul-verbal al acţiunii respective, iar persoanei de la care acestea 

au fost ridicate i se înmînează copia de pe procesul-verbal al acestei acţiuni. 

 Secretul corespondenţei.  Dreptul la secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al 

convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este asigurat de stat. În cursul 

procesului penal, nimeni nu poate fi lipsit sau limitat în acest drept.  Limitarea dreptului se admite 

numai în baza unui mandat judiciar emis în condiţiile prezentului cod. 

Inviolabilitatea vieţii private. Orice persoană are dreptul la inviolabilitatea vieţii private, la 

confidenţialitatea vieţii intime, familiale, la protejarea onoarei şi demnităţii personale. În cursul 

procesului penal, nimeni nu este în drept să se implice în mod arbitrar şi nelegitim în viaţa intimă a 

persoanei. La efectuarea acţiunilor procesuale nu poate fi acumulată fără necesitate informaţie despre 

viaţa privată şi intimă a persoanei. La cererea organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată, 

participanţii la acţiunile procesuale sînt obligaţi să nu divulge asemenea informaţii şi despre aceasta 

se ia un angajament în scris. Persoanele de la care organul de urmărire penală cere informaţie despre 

viaţa privată şi intimă sînt în drept să se convingă că această informaţie se administrează într-o cauză 

penală concretă. Persoana nu este în drept să refuze de a prezenta informaţii despre viaţa privată şi 

intimă a sa sau a altor persoane sub pretextul inviolabilităţii vieţii private, însă ea este în drept să 

ceară de la organul de urmărire penală explicaţii asupra necesităţii obţinerii unei asemenea 

informaţii, cu includerea explicaţiilor în procesul-verbal al acţiunii procesuale respective. Probele 

care confirmă informaţia despre viaţa privată şi intimă a persoanei, la cererea acesteia, se examinează 

în şedinţă de judecată închisă.  Prejudiciul cauzat persoanei în cursul procesului penal prin violarea 

vieţii private şi intime a acesteia se repară în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

 

13.   Înfăptuirea justiţiei - atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti.  Justiţia în cauzele penale 

se înfăptuieşte în numele legii numai de către instanţele judecătoreşti. Constituirea de instanţe 



nelegitime este interzisă. Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni, precum şi 

supus unei pedepse penale, decît în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată, adoptată în 

condiţiile prezentului cod. Competenţa instanţei de judecată şi limitele jurisdicţiei ei, modul de 

desfăşurare a procesului penal nu pot fi schimbate în mod arbitrar pentru anumite categorii de cauze 

sau persoane, precum şi pentru o anumită situaţie sau pentru o anumită perioadă de timp. Nimeni nu 

poate fi lipsit de dreptul de a-i fi judecată cauza de acea instanţă şi de acel judecător în competenţa 

cărora ea este dată prin lege. Sentinţele şi alte hotărîri judecătoreşti în cauza penală pot fi verificate 

numai de către instanţele judecătoreşti respective în condiţiile prezentului cod.  Sentinţele şi alte 

hotărîri judecătoreşti ale instanţelor nelegitime nu au putere juridică şi nu pot fi executate. 

 Oficialitatea procesului penal. Procurorul şi organul de urmărire penală au obligaţia, în limitele 

competenţei lor, de a porni urmărirea penală în cazul în care sînt sesizate, în modul prevăzut de 

prezentul cod, că s-a săvîrşit o infracţiune şi de a efectua acţiunile necesare în vederea constatării 

faptei penale şi a persoanei vinovate. Instanţa de judecată efectuează acţiunile procesuale din oficiu, 

în limitele competenţei sale, în afară de cazul cînd prin lege se dispune efectuarea acestora la cererea 

părţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3 JUSTIȚIA ÎN MOLDOVA 

 

1. Scurt istoric al dezvoltării  justiției în Moldova. Conceptul reformei judiciare. 

2. Dispoziții generale, particularitățile și elementele sistemului judecătoresc la etapa actuală. 

2.1 Gradele de jurisdicție. 

2.2 Alte modalități de examinare a cauzelor judiciare. 

2.3 Sistemul judecătoresc RM. 

3. Instanțele judecătorești. Componența și competența. 

3.1 Judecătoriile.  Componența și competența. Judecătorul de instrucție, competența.  

3.2 Curțiile de Apel. Componența și competența. 

3.3 Curtea Supremă de Justiție. Componența, structura, competența Colegiilor și Plenului 

Curții Supreme de Justiție. 

3.4 Judecătoriile specializate . Componența și competența. 

4. Administrarea judecătorească și organelle chemate să asigure realizarea politicii de stat în sfera 

justiției. 

4.1 Corpul magistraților, drepturile și obligațiile. 

4.2 Condițiile și modul de numire în funcție a judecătorilor. 

4.3 Gradele de calificare și atestare a judecătorilor. 

4.4 Răspundera disciplinară a judecătorilor. 

4.5 Suspendarea, detașarea, eliberarea și demisia  din funcție a judecătorilor. 

4.6 Consiliul Superior al Magistraturii. 

4.7 Colegiul de calificare și Colegiul disciplinar. 

4.8 Ministerul Justiție. Funcțiile,structura și atribuțiile. 

 

 

1. Scurt istoric al dezvoltării  justiției în Moldova. Conceptul reformei judiciare. 

 

 

 Justiţia în ţara noastră sa aflat, în ultimele decenii, într-o permanentă evoluţie şi a intrat acum 

într-o 

nouă fază, determinată de unele modificări şi completări esenţiale ale actelor legislative care 

reglementează principiile organizatorice ale funcţionării sistemului judecătoresc.În cele ce urmează 

ne vom referi la etapele mai importante în desfăşurarea reformei judiciare şi de drept, la condiţiile 

care au determinat necesitatea operării unor rectificări în procesul reformei. 

 Formarea şi consolidarea Republicii Moldova ca stat independent,democrat şi civilizat 

determină în mod imperativ realizarea practică a principiului de separare a puterii de stat ca o 

condiţie primordială de edificare şi funcţionare a unui stat de drept. 

Prin Declaraţia suveranităţii, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.148-XII 

din 23.06.1990, s-a statuat că separarea puterii legislative, executive şi celei judiciare constituie 

principiul de bază al funcţionării Republicii Moldova ca stat democratic bazat pe drept. Anume 



această Declaraţie a servit drept bază pentru elaborarea noii Constituţii şi perfecţionarea cadrului 

legislativ naţional, inclusiv pentru promovarea reformei judiciare şi de drept, deoarece este unanim 

recunoscut faptul că temelia unui stat democratic bazat pe drept este sistemul judiciar 

independent,care asigură o justiţie efectivă pentru toate persoanele fizice şi juridice vătămate în 

drepturile şi libertăţile garantate prin lege. 

 De menţionat că de la bun început a devenit clară intenţia legiuitorului de a extinde reforma 

respectivă nu doar asupra structurii sistemului judecătoresc.Acest lucru îl putem desprinde din însuşi 

textul Concepţiei reformei judiciare şi de drept, că este imposibilă reorganizarea sistemului 

judecătoresc, schimbarea structurii şi statutului instanţelor judiciare, înfiinţarea altor tipuri de 

judecătorii specializate sau schimbarea rolului şi locului Procuraturii, Arbitrajului,Ministerului 

Justiţiei şi altor organe fără a crea cadrul sau bazele constituţionale pentru funcţionarea acestora, 

adică fără a schimba Constituţia în vigoare. Veştile, nr.8/192, 1990. Monitorul Oficial, nr.6/49 din 

30.06.1994. 

 Drept urmare, prin Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie1994, au fost 

reglementate problemele-cheie ale reformei judiciare şi de drept, cum ar fi stabilirea principiilor şi 

normelor de separare a celor trei puteri (legislativă, executivă şi judecătorească), modul de 

constituire,statutul şi competenţa Curţii Constituţionale ca unica autoritate de jurisdicţie 

constituţională în stat, organizarea şi structura sistemului judiciar şi principiile de funcţionare a 

acestuia, de asemenea, crearea bazei juridice a societăţii civile democratice.Concepţia reformei 

judiciare şi de drept a avut drept scop: 

• modificarea esenţială a statutului, rolului şi funcţiilor instanţei judecătoreşti ca element de bază al 

sistemului judiciar, a statutului judecătorului care ar asigura independenţa, imparţialitatea, 

inviolabilitatea întregului corp judecătoresc; 

• stabilirea principiilor, în baza cărora urmează să se înfăptuiască justiţia. 

 Concomitent, în concepţia enunţată s-a făcut referire la structura sistemuluijudiciar, la statutul 

judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii,Procuratură, precum şi la alte organe ce contribuie 

la înfăptuirea justiţiei, organe de ocrotire a normelor de drept.Se poate afirma că acest document a 

constituit punctul de pornire în desfăşurarea reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova, 

reformă,care a parcurs deja cîteva etape şi care mai continuă să fie în dezvoltare. 

 Prima etapă a reformei judiciare şi de drept a fost marcată prin adoptarea Constituţiei 

Republicii Moldova, care, consacrînd un capitol special autorităţii judecătoreşti, a enunţat şi noua 

structură a sistemului judiciar – Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii, 

de asemenea judecătorii specializate pentru examinarea unor categorii de cauze. 

care urma să fie alcătuită din 4 verigi: 

Veriga I ( de bază) – judecătoria de raion (oraş), care va examina în fond cauzele penale, civile, 

administrative, cu excepţia celor care, conform legii, vor fi examinate de instanţele superioare. 

Veriga II – judecătoriile de circumscripţie. Se presupunea formarea cîtorva judecătorii de acest 

fel, care urmau să deservească cîteva raioane. Aceste judecătorii urmau să beneficieze de dreptul 

de a examina cele mai complicate cauze penale şi civile ca o instanţă de fond. Totodată ele urmau 

să fie instanţe de apel în privinţa hotărîrilor judecătoriilor de raion (oraş). 

Veriga III – Curtea de A pel ( cu sediul în municipiul Chişinău). 

Veriga IV – Curtea Supremă de Justiţie, ca instanţă judecătorească supremă în sistemul judiciar 

al statului, ce va exercita funcţia de instanţă de recurs (supraveghere, neavînd competenţa de a 

examina cauze în primă instanţă. 

 Întru executarea prevederilor constituţionale au fost adoptate actele normative care 

reglementează principiile organizatorice ale funcţionării sistemului judecătoresc în Republica 

Moldova, inclusiv: 

• Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească; 

• Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului; 

• Legea nr.789-XIIIdin 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie; 

• Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii; 

• Legea nr.949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare şiatestarea judecătorilor; 



• Legea nr.950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi larăspunderea disciplinară a 

judecătorilor; 

• Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice; 

• Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelorjudecătoreşti militare. 

În baza Legii nr.853 din 29 mai 1996 în Republica Moldova a fost dispusă reorganizarea sistemului 

instanţelor judecătoreşti, reorganizare ce s-a încheiat la 27 august 1996. 

 Aceste legi constituie cadrul legal care stabilea  sistemul garanţiilor juridice pentru buna 

desfăşurare a activităţii puterii judecătoreşti. În ele şi-au găsit reflectare principiile constituţionale 

privind separarea puterilor în legislativă, executivă şi judecătorească, privind 

independenţa,imparţialitatea şi inamovibilitatea judecătorilor instanţelor judecătoreşti, privind 

stabilirea prin lege organică a organizării instanţelor judecătoreşti,a competenţei acestora şi 

procedurii de judecată. Aceste principii definesc statutul juridic al judecătorului în Republica 

Moldova şi consacră justiţia ca o ramură a puterii de stat independent şi imparţială. 

 

- La 27 august 1996 a început să funcţioneze sistemul reorganizat al instanţelor 

judecătoreşti,alcătuit din Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel, 5 tribunale cu sediile în 

municipiile Chişinău, Bălţi, Bender şi în oraşele Cahul şi Comrat şi – judecătorii de sector şi 

municipale. 

-Măsurile de asigurare eficientă a garanţiilor de competenţă, independenţă şi imparţialitateale 

judecătorilor sînt stipulate şi în Carta Europeană cu privire la Statutul Judecătorului 

– un instrument destinat tuturor statelor europene, adoptat în cadrul celei de-a doua 

reuniunimultilaterale cu privire la statutul judecătorilor din Europa, organizată de Consiliul 

Europei la 8-10 iulie 1998 la Strasbourg (un set de materiale ale acestui forum internaţional de 

mare importanţă se păstrează în Direcţia de evidenţă a legislaţiei şi informatică a Curţii Supreme de 

Justiţie). 

  Iată de ce se poate afirma cu certitudine că la 27 august 1996 s-a încheiat prima etapă a 

reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova. Este vorba de încheierea doar a primei 

etape, timpul elucidînd necesitatea desfăşurării în continuare a reformei, deoarece drept obiectiv al 

reformei judiciare şi de drept l-a constituit nu doar reorganizarea sistemului judecătoresc, ci şi 

ajustarea cadrului legislativ naţional la standardele internaţionale. O primă premiză pentru aceasta a 

constituit-o Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, aprobată prin Legea nr.691-XII din 

27.08.1991, prin care, ca stat suveran, independent şi democratic,Republica Moldova a adresat 

Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizaţia 

mondială şi în agenţiile sale specializate şi a declarat că este gata să adere la Actul final de la 

Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă. 

 Un impact direct asupra desfăşurării celei de-a doua etape a reformei judiciare şi de drept 

în Republica Moldova – stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Consiliului Europei, l-a 

avut ratificarea Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale care, începînd cu 12 septembrie 1997, a devenit parte componentă a cadrului legislativ 

naţional. Cu această ocazie s-a impus necesitatea ajustării legislaţiei la standardele internaţionale şi, 

în primul rînd, a codurilor penal şi de procedură penală, civil şi de procedură civilă, a codului cu 

privire la contravenţiile administrative, codului muncii, codului familiei etc. 

 Prin hotărîri ale Parlamentului a fost aprobată componenţa grupelor de lucru pentru 

elaborarea proiectelor respective de coduri, în această activitate fiind antrenaţi şi judecători ai Curţii 

Supreme de Justiţie şi ai Curţii de Apel, profesori ai Instituții de Învățămînt Superioare specializate 

în domeniu, Procuratură, etc. Activitatea de elaborare şi definitivare a proiectelor de coduri a durat 

mai mult de 6 ani. Curtea Supremă de Justiţie a avizat cu multă minuţiozitate, prin prisma 

reglementărilor internaţionale în domeniu, aproape toate proiectele de Coduri, inclusiv codurile de 

procedură penală şi civilă. Concomitent, în acelaşi interval de timp funcţionarea sistemului judiciar 

reorganizat la 27 august 1996 a scos în evidenţă unele laturi negative. 

 Sistemul constituit din 4 trepte (verigi) nu şi-a confirmat în practică eficienţa în virtutea 

mai multor factori obiectivi, printre care ar fi: 



• Îngrădirea accesului părţilor la proces în faţa Curţii Supreme de Justiţie pentru verificarea 

legalităţii şi temeiniciei hotărîrilor adoptate de instanţele inferioare; 

• Posibilitatea sesizării Curţii Europene cu petiţii împotriva hotărîrilor care deveneau 

irevocabile la Curtea de Apel şi nu făceau obiect al verificării în instanţa judiciară supremă 

naţională; 

• Tergiversarea judecării cauzelor în instanţele inferioare, fenomen ce nu putea fi verificat de 

către Curtea Supremă de Justiţie în ordinea controlului judiciar; 

• Nemulţumirea participanţilor la proces condiţionată de aflarea îndelungată a cauzelor pe rol. 

 Toate aceste fenomene negative cu care se confrunta activitatea de înfăptuire a justiţiei în stat 

au început să fie supuse analizei chiar după primii 2-3 ani de la reorganizarea sistemului 

judecătoresc. Astfel, despre ineficienţa unui sistem judecătoresc din 4 trepte pentru Republica 

Moldova s-a atenţionat la Conferinţa de deschidere a noului an judecătoresc, care şi-a ţinut lucrările 

la 4 februarie 2001, de asemenea în cadrul Conferinţei internaţionale organizate sub egida Consiliului 

Europei şi Uniunii Europene, care şi-a ţinut lucrările la Chişinău între 23-24 august 2001. La 27 iulie 

2001 un grup de deputaţi în Parlament au prezentat Curţii Constituţionale spre avizare proiectul de 

lege cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova, inclusiv a articolelor 

ce vizează autoritatea judecătorească. În legătură cu aceasta, prin Avizul nr.3 din 25.10.2001 Curtea 

Constituţională a concluzionat că proiectele de legi pentru modificarea şi completarea art.art. 

115, 116, 122, 123 din Constituţie, propuse de deputaţii în Parlament, pot fi prezentate 

Parlamentului.Prin Legea nr.1471-XV din 21 noiembrie 2002 pentru modificarea Constituţiei 

Republicii Moldova, intrată în vigoare la 12 decembrie 2002,Legea Fundamentală a ţării a fost 

modificată şi completată, astfel încît în conformitate cu art.115 justiţia în Republica Moldova se 

înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţiei şi alte instanţe judecătoreşti constituie potrivit legii, 

urmînd ca reorganizarea sistemului judecătoresc prin trecerea la un sistem din 3 trepte să fie efectuată 

în termen de 6 luni, adică pînă la 12 iunie 2003. Întru executarea acestei legi, prin Legea nr.191-XV 

din 8 mai 2003 au fost aduse modificări şi completări cadrului legislativ ce reglementează principiile 

organizatorice ale funcţionării sistemului judecătoresc, conform cărora reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti urma să fie încheiată la 12 iunie 2003. Vezi-Centrul de perfecţionare a cadrelor 

justiţiei din republica Moldova. Curier judiciar. Buletin informativ, nr.3-4/2001, p. 24-31, nr. 1-

2/2002, p.8-60. Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Constituţiei a fost pozitiv 

avizat şi de către Consiliul Europei prin intermediul Comisiei de la Veneţia. Monitorul Oficial, 

nr.97-98 din 31 mai 2003, art.432. 
 În conformitate cu modificările operate sistemul instanţelor judecătoreşti a fost reorganizat în 

felul următor: tribunalele municipiilor Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul şi Comrat au fost reorganizate 

în Curţile respective de Apel, Judecătoria Economică a Republicii Moldova a fost reorganizată în 

Curtea de Apel Economică, Curtea de Apel a fost lichidată. 

În aşa mod se poate afirma că la 12 iunie 2003 s-a încheiat cea de-a doua etapă a reformei 

judiciare şi de drept în Republica Moldova. 

  Însă încheierea acestei etape a fost determinată nu numai de reorganizarea sistemului 

judecătoresc. Nu mai puţin important este faptul că începînd cu 12 iunie 2003, a fost pus în aplicare 

noul cadru legislativ, ajustat la standardele internaţionale, şi anume: 

• Codul penal, adoptat la 18 aprilie 2002 şi publicat la 13 septembrie 2002; 

• Codul de procedură penală, adoptat la 14 martie 2003 şi publicat la7 iunie 2003; 

• Codul civil, adoptat la 6 iunie 2002 şi publicat la 22 iunie 2002; 

• Codul de procedură civilă, adoptat la 30 mai 2003 şi publicat la 12iunie 2003, 

 toate fiind puse în aplicare începînd cu 12 iunie 2003. 

La 1 octombrie 2003 a fost pus în aplicare noul Cod al muncii, adoptat la 28 martie 2003 şi publicat 

la 29 iulie 2003. 

 Parlamentul Republicii Moldova la acel moment urma să mai adopte codurile contravenţional 

şi de executare. Astfel, putem spune că anul 2003 a marcat o nouă etapă în derularea reformei 

judiciare, dovedindu-se a fi un an decisiv în planul optimizării sistemului judecătoresc, adoptării 

noilor coduri, efectuării reformei instituţionale determinată de punerea în aplicare a noului cadrul 

legislative referitor la activitatea organizatorică a sistemului judiciar.În această nouă etapă vor fi 



necesare eforturi suplimentare pentru soluţionarea mai eficientă a sarcinilor ce stau în faţa justiţiei. În 

acest sens un rol tot mai important îi revine Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ al 

autoadministrării judecătoreşti şi garant al independenţei sistemului judecătoresc. 

 În primul rînd, urmează să fie îmbunătăţite pe multiple planuri activitatea Consiliului privind 

munca cu cadrele, adică activitatea ce ţine decompletarea corpului judecătoresc, inclusiv selectarea, 

promovarea,numirea, transferarea judecătorilor. Acest fapt este un indice elocvent al stabilităţii 

cadrelor de judecători şi o garanţie a independenţei lor. În această  etapă, indiscutabil, se impun a fi 

întreprinse măsuri concrete şi în vederea asigurării tehnico-materiale a sistemului 

judecătoresc,asigurare ce ar corespunde necesităţilor reale pentru implementarea noului cadru 

legislativ. Conform standardelor internaţionale justiţia trebuie să dispună de un sistem de gestiune şi 

urmărire a circuitului dosarelor în instanţele judecătoreşti care să asigure judecarea cauzelorîntr-un 

mod cît mai eficient, trebuie să existe un sistem prin care toţi judecătorii să acceseze la timp legislaţia 

şi jurisprudenţa actualizată. 

 Dacă analizăm cu luciditate tot ce s-a făcut pînă acum, ţinînd cont de perspectiva celor ce 

urmează a fi realizate pe viitor şi de aşteptările societăţii, ajungem la concluzia că în perioada 

imediată se impun ca sarcini primordiale: 

– identificarea, împreună cu celelalte ramuri ale puterii de stat, a factorilor de natură să asigure 

progresul spre o justiţie responsabilă, eficientă şi independentă; 

– asigurarea calităţii şi eficienţii justiţiei prin calificarea şi pregătirea judecătorilor, prin 

implementarea unor proceduri strict legale de selectare şi numire a judecătorilor, prin pregătirea lor 

continuă; 

– elaborarea şi promovarea unui sistem coerent de administrare a justiţiei, pe votul căreia ar fi 

Consiliul Superior al Magistraturii prin afirmarea lui ca principal şi unic organ de autoconducere al 

autorităţii judecătoreşti; 

– elaborarea unei concepţii de stat privind asigurarea tehnico-materială şi financiară a sistemului 

judiciar şi procesului de înfăptuire a justiţiei; 

– eficientizarea procesului de înfăptuire a justiţiei prin ridicarea la un nivel mai înalt a statutului 

personalului auxiliar al instanţelor de judecată şi prin dotarea lui cu aparatură informatică de birou. 

 Aceste şi alte direcţii de activitate ale Consiliului Superior al Magistraturii, sperăm să 

contribuie la formarea în societatea a certitudinii că structurile de stat, instanţele judecătoreşti sunt în 

stare să asigure o atmosferă de siguranţă, de securitate personală, de respectare strictă a drepturilor şi 

libertăţilor omului în toate domeniile. Atingerea obiectivelor preconizate se poate obţine prin 

respectarea strictă a reglementărilor legislative privind autoritatea judecătorească . 

 Edificarea statului pe drept în ţara noastră constituie scopul supreme spre care tinde Moldova, 

acesta fiind şi principalul deziderat enunţat, alături de obligaţiunile internaţionale pe care şi le-a 

asumat republica faţă de Consiliul Europei, Banca Mondială şi alte organisme internaţionale, care ne 

obligă la acţiuni concrete. Dintre acestea enumerăm unele acţiuni realizate de către stat: 

- racordarea legislaţiei naţionale la legislaţia internaţională, 

- adoptarea noilor coduri: Codul civil şi Codul de procedură civilă,Codul penal şi Codul de procedură 

penală, Codul muncii etc. 

 Alte acţiuni,  revin sectorului neguvernamental care acoperă mai multe sfere de activitate, 

inclusiv 

propagarea culturii juridice, informarea maselor în domeniul jurisprudenţei naţionale şi 

internaţionale, asistenţa juridică a populaţiei, instruirea continuă a unor categorii de specialişti în 

drept etc. 

Comunitatea internaţională, luând în consideraţie faptul că Moldova se află într-o interminabilă 

perioadă de tranziţie la economia de piaţă şi că situaţia financiară a statului lasă de dorit, răspunde la 

chemarea 

Consiliului Europei, inclusă în Rezoluţia cu privire la funcţionarea instituţiilor democratice în RM şi 

în Recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, adresate Comitetului de Miniştri la 

24 aprilie 2002, şi a Guvernului Republicii Moldova de susţinere a republicii pentru a depăşi criza 

social-economică. 



În acest context, Centrul de Drept al Avocaţilor, ca şi alte structure neguvernamentale, a realizat 

câteva proiecte de valoare în colaborare cu structurile de stat. Unul dintre ele este publicarea seriei de 

Tratate internaţionale la care RM este parte (29 de volume). Acesta este unul dintre cele mai bune 

proiecte realizate de o organizaţie obştească în colaborare directă cu organele de stat: Parlament şi 

Guvern (Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe). Publicaţia în 29 de volume este un 

proiect de rezonanţă în acest spaţiu, fiindcă are impact direct asupra mentalităţii şi conştiinţei 

specialiştilor din sistemul justiţiei. 

Publicarea literaturii juridice este o altă direcţie de activitate a Centrului de Drept al Avocaţilor, care 

a scos de sub tipar mai bine de peste 40 de titluri de carte juridică, printre care menţionăm: Culegere 

de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie; Jurisprudenţa instituţiilor internaţionale de drept 

în problematica refugiaţilor (3 volume); Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Culegere 

de acte normative privind azilul; Culegere de practică judiciară (Curtea de Apel) etc. 

 

 A treia etapă a reformelor în cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept o putem 

declara pornită începînd cu prezentarea Raportului general cu privire la implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în anul 2011.  

 

  Nicolae TIMOFTI Președintele Republicii Moldova a declarat la şedinţa Consiliului naţional 

pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, prezentînd subiectele pe ordinea de zi. A 

menţionat faptul, că din momentul ultimei şedinţe a fost ţinută evidenţa întrebărilor, problemelor ce 

vizează reforma în domeniul justiţiei. Totodată, au fost studiate în mod detaliat toate actele care au 

fost propuse pentru a fi aprobate de Parlament. Se poate deduce, că au fost depuse eforturi 

considerabile, iar rezultatele fiind pe măsură, pentru că totul se face în interesul cetăţeanului. 

Reformarea sistemului judecătoresc, a sistemului organelor de drept va crea condiţii adecvate 

cetăţeanului pentru a-i putea apăra drepturile, pentru a-l proteja de abuzurile din partea statului şi 

organelor care au obligaţia de a-i respecta aceste drepturi.  

 Oleg EFRIM Ministrul Justiției a prezentat succint Raportul general cu privire la 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anul 2012, care acoperă toate 

acţiunile ce trebuiau implementate sau demarate de la intrarea în vigoare a Strategiei, noiembrie 2011 

şi pînă la finele anului 2012.  

 Acest raport a fost aprobat la 18 martie 2013 de Grupul pentru coordonarea implementării 

Strategiei.  

 Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei conţine 2 

părţi: 

 1) partea analitică, care generalizează toate datele atît cantitativ, cît şi calitativ şi, în anexă,  

2) partea tabelară, care trece în revistă nemijlocit fiecare acţiune care trebuia demarată în perioada 

raportată şi oferă detaliile cu privire la gradul de implementare şi măsurile întreprinse.  

 Raportul general, la fel ca şi fiecare raport sectorial, este plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei, la 

rubrica Reforma în sectorul justiţiei.  

  Au fost scoase în evidenţă concluziile raportului, cele mai importante realizări, tendinţele 

care pot fi remarcate, provocările cu care ne confruntăm şi soluţiile care se întrevăd.  Cea mai 

importantă concluzie a raportului este una îmbucurătoare şi rezidă în faptul că procesul de 

implementare a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei a demarat cu succes.  

  În anul 2012 trebuia finalizată implementarea a 157 de acţiuni. Astfel, dacă e să abordăm 

cantitativ acest procentaj, la începutul anului 2013 scorul de realizare deplină a acţiunilor este de 

56%, nerealizare deplină de doar 13%, restul acţiunilor fiind în proces de realizare, adică cele 31% 

din acţiuni care sunt realizate parţial.  Făcînd o generalizare a acestor date cantitative putem spune că 



60% din acţiunile anului 2012 sunt realizate, iar restul sunt în derulare.  Analizînd gradul de realizare 

a acţiunilor pentru fiecare pilon aparte, se observă că în toţi pilonii se lucrează la activităţi şi sunt 

observate evoluţii pozitive, dar şi anumite nerealizări. Ritmul de implementare este mai mult sau mai 

puţin echilibrat pe sectoare şi nu există sectoare  

problematice, ci doar acţiuni şi instituţii care ar putea fi apreciate astfel.  În continuare au fost 

reliefate cîteva realizări pentru fieare pilon în parte.  

 Obiectivul specific definit pentru Pilonul I este „Consolidarea independenţei, responsabilităţii, 

eficienţei, imparţialităţii şi transparenţei sistemului judecătoresc”. Un progres important pentru anul 

2012 a fost atins prin promovarea de către Guvern şi ulterioara adoptare de către Parlament a două 

mari proiecte de legi şi anume:  

- Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative din 

domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 185, art. 620);  

- Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190-192, art. 636). Astfel, s-a reuşit 

la nivel de cadru legislativ să asigurăm infrastructura necesară, următoarea provocare fiind aplicarea 

acestora noi norme şi instituţii în practică.  

 Obiectivul specific pentru Pilonul II este „Eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în 

vederea garantării, respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării 

nivelului de criminalitate”. Principalele realizări ale anului 2012 se referă la adoptarea unor 

importante legi şi documente de politici:   

- Legea cu privire la Poliţia de Frontieră, nr. 283 din 28.12.2011 (Monitorul oficial nr. 76-80/245 din 

20.04.2012);  

- Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, nr. 50 din 22.03.2012, (Monitorul 

oficial nr. 103/343 din 29.05.2012);  

- Legea privind activitatea specială de investigaţie, nr. 59 din 29.03.2012 (Monitorul oficial nr. 113-

118/373 din 8.06.2012);  

- Legea cu privire la aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei de foc, nr. 218 din 

19.10.2012 (Monitorul oficial nr. 254-262/836 din 14.12.2012);  

- Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, nr. 320 din 27 decembrie 2012.  

 Elaborarea Strategiei de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei, acţiune asigurată prin promovarea de către Guvern şi adoptarea hotărîrii Parlamentului nr. 

232 din 25.10.2012 privind Strategia de consolidare instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie;  

 Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului pentru Combaterea Crimelor 

Economice, acţiune realizată prin promovarea de către CNA şi adoptarea ulterioară de către 

Parlament a:  

- Hotărârii Parlamentului nr. 230 din 25.10.2012 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită al 

Centrului Naţional Anticorupţie şi  

- Hotărârii Parlamentului nr. 280 din 07.12.2012 privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul 

Centrului Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le corespund.  

  Obiectivul specific al Pilonului III este „Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor ce 

asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cauzelor şi executarea 

hotărîrilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe 

sectorului de justiţie”. Printre realizările anului 2012 pot fi remarcate acţiunile orientate spre 

fortificarea sistemului de  

acordare a asistenţei juridice garantate de stat, care au fost valorificate prin:  



- Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 privind  

asistenţa juridică garantată de stat în vederea creării aparatului administrativ al Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi a oficiilor teritoriale ale acestuia;  

- Elaborarea metodologiei de planificare a cheltuielilor pentru serviciile de asistenţă juridică 

garantată de stat;  

- Testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de parajuriştii comunitari.  

  Obiectivul specific al Pilonului IV este „Promovarea şi implementarea principiului 

toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei”. La realizări menţionăm:  

- Elaborarea, şi respectiv, adoptarea proiectului de lege cu privire la Comisia Naţională de Integritate 

şi a proiectului de modificare a unor acte legislative care reglementează mecanismul de verificare a 

declaraţiilor cuprivire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale, mecanismul de 

soluţionare a conflictelor de interese şi controlul respectării regimului de incompatibilităţi impus 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi 

persoanelor cu funcţii de conducere;  

- Desemnarea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate 

şi a declaraţiilor de interese personale în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale;  

- Crearea paginii web a Comisiei Naţionale de Integritate;  

- Elaborarea şi aprobarea instrucţiunii privind modul de completare a declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale;  

- Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru instruirea judecătorilor şi procurorilor.   

 Obiectivul specific al Pilonului V este „Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul 

justiţiei ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a economiei”.  

La realizări menţionăm:  

- Modificarea cadrului normativ în vederea extinderii volumului de informaţii din registrele 

electronice de evidenţă a agenţilor economici pentru acces gratuit.  

- Elaborarea unui studiu privind reglementarea şi aplicarea mecanismelor de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor arbitrale străine;  

- Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor în domeniul examinării cauzelor economice 

(comerciale).  

 Obiectiv specific al Pilonului VI este „Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în 

practicile şi politicile juridice”.  

La realizări notăm:  

- Efectuarea mai multor studii privind optimizarea activităţii Centrului pentru Drepturile Omului şi a 

mecanismului naţional de prevenire a torturii;  

- Transferarea tuturor minorilor deţinuţi în penitenciarul de la Goieni;  

- Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care-lucrează cu copiii 

aflaţi în contact cu sistemul justiţiei;  

- Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie;  

- Elaborarea proiectului de modificare a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea 

excluderii contradicţiilor referitoare la definirea torturii şi a altor rele tratamente.  

 Dincolo de realizări, primul an de implementare a Strategiei şi a Planului de acţiuni a demonstrat 

existenţa a suficiente provocări şi probleme cauzate atât de circumstanţe obiective, cît şi subiective: 

insuficienţă de fonduri materiale, insuficienţă de resurse calificate, întîrzieri şi inacţiuni din aceste şi 

alte motive, rezistenţa unor actori ai sectorului justiţiei faţă de reformele semnificative în domeniu 

ş.a.  

  



1) Cea mai mare provocare poate fi considerat faptul că implementarea Strategiei şi a Planului de 

acţiuni a început fără a avea toţi banii necesari în bugetul pentru anul 2012 şi o susţinere suficientă 

din partea donatorilor şi a partenerilor de dezvoltare. Implementarea Strategiei şi a Planului de 

acţiuni presupune alocări financiare considerabile, însă în Legea bugetului pentru anul 2012 nu au 

fost alocate resurse suplimentare pentru implementarea Strategiei. Respectiv, instituţiile au fost în 

situaţia de a realiza toate acţiunile prevăzute în limitele bugetului aprobat, iar unele acţiuni au fost 

realizate graţie suportului oferit de către partenerii de dezvoltare.  

 2) Multe întârzieri sunt generate de faptul că unele instituţii s-au implicat mai lent în procesul de 

implementare a Strategiei. O cauză principală a fost că Planul de acţiuni s-a publicat cu o mare 

întârziere – abia peste 4 luni, în iunie 2012.  

 3) În multe cazuri, colaboratorii instituţiilor nu fac faţă solicitărilor atît din perspectiva numărului de 

activităţi, dar şi din perspectiva calificării, or, noile tipuri de activităţi solicită suplimentarea 

personalului cu angajaţi de altă calificare şi abilităţi profesionale.  

 4) O altă provocare o constituie rezistenţa unor actori ai sectorului la reformarea mai drastică a 

sistemului în care activează, cu scopul creşterii nivelului de transparenţă şi reducerii nivelului 

corupţiei în sistem.  

  5) Multe întârzieri şi nerealizări se datorează faptului că pentru unele acţiuni au fost estimate 

termene prea restrînse de realizare care, din motivul publicării întârziate a Planului de acţiuni, au 

devenit nerealiste.  

 6) Deşi s-a reuşit atragerea unor donatori pentru implementarea unor activităţi, aplicarea de către 

aceştia a unor proceduri complexe şi de durată pentru acordarea suportul promis, a dus în final la 

nerespectarea termenelor şi începerea tardivă a realizării respectivelor acţiuni care, la rândul său, 

cauzează în lanţ alte întârzieri.  

 7) În perspectivă, o provocare ar putea să o constituie tendinţa instituţiilor de a amâna demararea 

realizării acţiunilor cu termen mare de implementare, ceea ce ar putea provoca întîtzieri sau chiar şi 

nerealizări în termen la o etapă ulterioară.  

 8) Un efect riscant îl are şi tendinţa partenerilor de dezvoltare de a se retrage din categoria celor care 

acordă suport substanţial sectorului justiţiei, sub influenţa perspectivei suportului bugetar major care 

va fi acordat de UE.  

  Deşi numărul de probleme pe care a fost  identificat nu este unul mic, este îmbucurător faptul 

că aceste probleme nu sunt imposibil de rezolvat. Dimpotrivă, soluţiile sunt în multe cazuri evidente 

şi, chiar accesibile.  

 1) Astfel, cea mai mare provocare existentă – lipsa de resurse financiare şi umane privind 

implementarea Strategiei, urmează a fi soluţionată datorită suportului bugetar acordat de Uniunea 

Europeană pentru sectorul justiţiei. Adoptarea Strategiei a permis UE să includă Moldova în cadrul 

Programului Uniunii Europene de sprijin al politicii sectoriale în domeniul justiţiei. În cel mai scurt 

timp, Moldova urmează să beneficieze de asistenţă în mărime de circa 52 milioane de Euro în calitate 

de suport bugetar îndreptat spre finanţarea sectorului justiţiei.  

De asemenea, s-a ajuns la un acord cu UE ca, adiţional, să se ofere 8 milioane de Euro în calitate de 

fonduri mult pentru mai mult (more for more). Primele tranşe din cadrul acestui suport bugetar 

urmau  a fi virate în anul 2013. Ministerul Justiţiei a luat în considerare suportul promis de UE, iar 

cheltuielile pentru implementarea Strategiei, începând cu anul 2013, au fost prevăzute în Cadrul 

Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2013-2015, ceea ce urmează să constituie un temei suficient 

pentru a continua cu succes implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în următorii 

ani. În anul 2013 în raport cu anul 2012 bugetul alocat activităţii şi dezvoltării sectorului justiţiei a 

crescut cu 59,6 % . 



 2) Pentru a contracara rezistenţa crescândă a unor categorii de profesionişti faţă de reforme, este 

nevoie de eforturi conjugate la nivel de Guvern, diverse instituţii ale sectorului justiţiei, donatori, 

societate civilă. Se cere o informare activă generala a cetăţenilor şi stimularea procesului participativ 

al acestora. În paralel, sunt necesare eforturi la nivel intern, prin motivarea şi implicarea 

profesioniştilor în procesul de reformă, stimularea apariţiei agenţilor schimbării în fiecare din 

ramurile şi profesiile sectorului justiţiei, care să devină lideri şi promotori ai reformei din interiorul 

profesiei.  

 3) O serie de dificultăţi vor putea fi depăşite datorită instruirilor planificate, direcţionate atît spre 

perfecţionarea abilităţilor de realizare a acţiunilor concrete de reformă, cît şi a celor orientate spre 

îmbunătăţirea abilităţilor de planificare strategică, inclusiv bugetară, coordonare, monitorizare şi 

comunicare cu publicul.  

  4) Provocările ce ţin de realizarea optimă a procesului de coordonare şi monitorizare urmează a fi 

soluţionate cu ajutorul Proiectului pentru susţinerea coordonării reformei din sectorul justiţiei al 

Moldovei, un proiect de asistenţă tehnică ce a fost demarat în prima jumătate a anului 2013, graţie 

suportului oferit de UE.  

 5) Indiferent de motivul întârzierilor şi nerealizărilor, orice acţiune trebuie implementată în cel mai 

scurt timp posibil, ulterior termenului scadent şi urmează să se aplice principiul conform căruia 

neexecutarea la timp nu scuteşte de executare. Ţinând cont de faptul că susţinerea bugetară sporită în 

anul 2013 va face ca problema insuficienţei resurselor să fie depăşită, scopul urmărit în anul curent 

trebuie să fie realizarea în paralel a tuturor acţiunilor restante, precum şi a celor care sunt planificate 

pentru anul în curs, astfel încât să se reia ritmul respectării stricte a termenelor de implementare 

stabilite în Planul de acţiuni.  

 6) În acelaşi timp, începând cu anul 2013 estimăm apariţia unor noi provocări. În primul rând, ne 

aşteptăm la faptul că amplificarea semnificativă a bugetului în 2013 poate cauza problema unei 

posibilităţi reduse de asimilare a banilor, în primul rând din motive obiective: lipsa cadrului normativ 

adecvat, numărul personalului neajustat volumului sporit de activităţi, dar şi incapacitatea unei 

adaptări rapide la noile condiţii şi practici de lucru. Soluţiile rezidă în amendarea cadrului normativ 

relevant, sporirea capacităţii instituţiilor şi angajarea unui număr suficient de personal, instruirea 

adecvată a personalului şi o coordonare eficientă a proceselor din cadrul organizaţiilor, pentru 

excluderea inactivităţilor. 

  Asistența Uniunii Europene în reformarea sectorului justiției al Republicii Moldova în anul 

2013.  

 Uniunea Europeană şi-a anunţat angajamentul pentru a susţine reforma în sectorul justiţiei, 

care reprezintă aproximativ jumătate din costul total al reformei (70 mln. euro). Primul pachet de 

asistenţă externă pentru Republica Moldova a fost aprobat de ambele părţi, iar primul proiect de 

asistenţă tehnică va fi lansat în curînd. Costul primului proiect este de 2,3 mln. euro şi va fi 

implementat pe o perioadă de 36 luni.  

În acelaşi context a fost menţionat faptul, că sunt şi alte două proiecte în perspectivă, care ar trebui să 

înceapă pînă la finele anului 2013. Este salutabil preocuparea unei structuri din afara ţării pentru 

situaţia RM. Iar RM nu în zadar tinde să aibă relaţii apropiate şi chiar să facă parte din UE. La acest 

moment, însă, este o situaţie complicată pentru că legislaţia naţională, Constituţia nu prevede clar 

competenţele Guvernului aflat în demisie pînă la formarea noului Guvern. Se analizează şi se discută 

cadrul legal, constituţional pentru a se putea proceda în limitele legii. Cel mai important lucru este, 

că în curînd va fi format un nou Guvern. Revenind la realizările în domeniul reformei justiţiei, dl 

ministru al justiţiei a menţionat despre adoptarea unor legi foarte bune, foarte importante în acest 

domeniu. Însă rămîne reforma procuraturii , s-a produs deja reformarea CNA, CNI, însă cu privire la 



reformarea procuraturii conform standardelor europene Republica Moldova are o restanță încă din 

anii 90.  Cu toate că legea adoptată în acest sens în ultimul timp, diferă în sens pozitiv faţă de legea 

precedentă, totuşi personal nu este satisfăcut, iar mulţi specialişti sunt în perspectiva reformării 

acestei instituţii.  

Prin urmare, este necesar a fi adus la cunoştinţă societăţii necesitatea reformelor, necesitatea acestor 

legi.  

Spre exemplu, în urma adoptării legii cu privire la CNA a fost creată o structură nouă. Iar această 

restructurare a putut permite majorarea salariilor colaboratorilor acestei instituţii. A fost înaintat un 

proiect de lege privind majorarea salariilor pentru judecători. Insistă pe această problemă, pentru că, 

doar cu o salarizare adecvată a judecătorilor concomitent cu aplicarea Legii privind selecţia şi 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor se va putea forma un corp judecătoresc despre care 

se va vorbi în societate în sens pozitiv și vom avea o justiție independentă. Deocamdată se aduc 

critici și, deși cunoaștem  acest sistem și știm că sunt judecători   cinstiți, suntem de acord cu opinia 

pe care a auzim permanent că există un  procent de judecători care strică reputația întregului corp 

judecătoresc. CSM și întregul corp judecătoresc trebuie să lucreze, să identifice aceste persoane și să 

întreprindă acțiunile necesare pentru a se debarasa de ele. Mai ales că în acest sens există susținerea 

Președinției, a Parlamentului – numai că este nevoie ca să se lucreze împreună în aceeași direcție.  

 

2. Dispoziții generale, particularitățile și elementele sistemului judecătoresc la etapa actual. 

2.1 Gradele de jurisdicție. 

2.2 Alte modalități de examinare a cauzelor judiciare. 

2. 

  Puterea judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă şi puterea 

executivă, are atribuţii proprii, exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile 

şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii. Baza 

juridică a organizării judecătoreşti este reglementată de Constituţie, de legea privind organizarea 

judecătorească din 06.07.1995 nr.514-XIII şi de alte acte legislative. Formarea instanţelor 

judecătoreşti se bazează  pe principiul numirii judecătorilor. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc 

justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale 

asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Instanţele judecătoreşti judecă 

toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, contravenţionale şi 

penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă. 

 

 Particularitățile și elementele sistemului judecătoresc: 

1. 

2. 

 

2.3 SISTEMUL JUDECĂTORESC AL REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ 

 

 Prin sistem judecătoresc se înțelege totalitatea de instanțe de judecată, care prin 

intermediul judecătorilor, personae investite constituțional cu atribuții de înfăptuire a justiției, 

în strict conformitate cu legea, organizînduse într-o strict ierarhie a jurisdicțiilor, însă care nu 

aduce atingere independenței individuale a judecătorului. 

 

    Localităţile de reşedinţă şi circumscripţia instanţelor judecătoreşti sînt stabilite conform anexelor  

legii privind organizarea judecătorească. Conform ei se stabileşte un număr de 504 posturi de 

judecător pentru toate instanţele judecătoreşti din Republica Moldova, inclusiv 33 de posturi de 

judecător pentru Curtea Supremă de Justiţie. Numărul total al posturilor de judecător include şi 

numărul posturilor de judecător pentru instanţele judecătoreşti amplasate în stînga Nistrului.  



Instanţele judecătoreşti se asigură cu numărul necesar de judecători, precum şi cu numărul necesar de 

personal în condiţiile prezentei legi şi ale hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

     Numărul necesar de judecători pentru fiecare instanţă se stabileşte în corespundere cu 

Regulamentul privind criteriile de stabilire a numărului de judecători în instanţele judecătoreşti, 

aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul este public, se plasează pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

  În cazul în care buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti este grav afectată din cauza numărului 

de posturi vacante temporar, acestea pot fi ocupate pe o perioadă nedeterminată, conform legii, în 

cazul în care posturile de judecător au devenit vacante în urma: 

 

 

    a) detaşării; 

    b) suspendării din funcţie, în temeiul art. 24 al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la 

statutul judecătorului; 

    c) altor cauze, pe o perioadă mai mare de un an. 

    Numărul de posturi vacante temporar, care pot fi ocupate în cazurile prevăzute la alin. 5 art.21 a 

legii sus numite, se aprobă pentru fiecare instanţă judecătorească de către Consiliul Superior al 

Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei, în termen de 15 zile după apariţia vacanţei 

postului.  După încetarea situaţiilor specificate mai sus, în cazul cînd judecătorul revine la instanţa în 

care a activat anterior, Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei 

judecătoreşti, este obligat să-i asigure de îndată un post vacant din fondul de rezervă. 

     Pentru asigurarea posturilor de judecător necesare la încetarea situaţiilor specificate  se constituie 

un fond de rezervă de 15 posturi de judecător, care poate fi actualizat prin revizuirea prezentei legi.  

     Posturile din fondul de rezervă se repartizează instanţelor judecătoreşti prin hotărîre a Consiliului 

Superior al Magistraturii dacă în instanţele unde judecătorul a solicitat revenirea pe post nu există 

posturi vacante. În cazul apariţiei ulterioare a unor posturi vacante la instanţa respectivă, temporar 

sau definitiv, posturile de judecător repartizate în condiţiile legii se reinclud de drept, de la data 

apariţiei vacanţei postului, în fondul de rezervă, iar judecătorul care a ocupat un astfel de post este 

considerat încadrat în postul care a devenit vacant. Includerea postului vacant în fondul de rezervă se 

constată, la propunerea preşedintelui instanţei, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii, în 

termen de 15 zile de la apariţia vacanţei postului. 

 

    Justiţia se înfăptuieşte prin intermediul următoarelor instanţe judecătoreşti: 

1.  Curtea Supremă de Justiţi cu sediul Chișinău. 

2.  Curţile de Apel cu sediile: Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat, Bender cu sediul Căușeni. 

3.  Judecătoriile / conceptual cîte raioane atîtea judecătorii plus 5 sectoare ale mun. Chișinău: 

sect.Centru, sect.Buiucani, sect.Ceocana, sect.Rîșcanovca, sect.Buiucani plus judecătoriile 

specializate: Judecătoria Militară cu sediul Chișinău, Judecătoria Comercială de 

Circumscripție cu sediul Chișinău./ 

     Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona judecătorii specializate. În cadrul instanţelor 

judecătoreşti pot funcţiona colegii sau complete de judecată specializate.       

     Judecătoriile funcţionează în sectoare stabilite prin lege. Judecătoriile şi localităţile din raza de 

activitate a acestora se stabilesc conform anexei nr. 2, al legii privind organizarea judecătorească.     

Judecătoria Militară şi Judecătoria Comercială de Circumscripţie judecă cauzele date în competenţa 

lor prin lege şi îşi desfăşoară activitatea conform normelor generale de organizare judecătorească, cu 

excepţiile prevăzute de lege. Structura şi statul de funcţii ale secretariatului Judecătoriei Militare se 

stabilesc de către Ministerul Justiţiei de comun acord cu Ministerul Apărării. Crearea de condiţii 

pentru activitatea conformă a Judecătoriei Militare, asigurarea tehnico-materială şi financiară a 

acesteia se efectuează de către Ministerul Apărării de comun acord cu Ministerul Justiţiei. 

     Judecătoria Militară dispune de un serviciu de pază militară, pus la dispoziţia sa de către 

Ministerul Apărării în mod gratuit. Personalul de pază militară se stabileşte de către Ministerul 

Justiţiei şi Ministerul Apărării de comun acord. 



  În cadrul judecătoriilor, din rîndul judecătorilor instanţei se numesc judecători de instrucţie cu 

atribuţii proprii în desfăşurarea procesului penal. Numirea judecătorilor de instrucţie se realizează 

potrivit procedurii şi condiţiilor prevăzute de regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii. 

Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă.  Instanţele  judecătoreşti sînt persoane juridice, au 

ştampilă cu imaginea stemei de stat şi cu denumirea lor.  

 

 

 

 

 

 

3. Instanțele de Judecată. Componența și competența. 

 

3.1 Componența instanțelor de judecătă. 

  

Instanţele judecătoreşti sînt conduse de cîte un preşedinte al instanței de judecată. Preşedinţii 

instanţelor judecătoreşti sînt asistaţi de vicepreşedinţi. Funcţia de vicepreşedinte se instituie în 

judecătoriile în care numărul de judecători este mai mare de 6 judecători, iar în curţile de apel şi în 

Curtea Supremă de Justiţie, numărul de vicepreşedinţi se stabileşte potrivit numărului de colegii. 

 Preşedinţii şi vicepreşedinţii judecătoriilor sînt numiţi în funcţie de către Preşedintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. Aceştia pot 

deţine funcţiile respective pe durata a cel mult două mandate succesiv. Preşedintele Republicii 

Moldova poate respinge propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de numire în funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei doar în cazul depistării unor probe incontestabile de 

incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare a legislaţiei de către acesta sau de 

încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. În cazul respingerii propunerii 

Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova va aduce la cunoştinţa 

acestuia motivele temeinice ale respingerii. Refuzul de numire în funcţie sau de reconfirmare în 

funcţie se face în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii corespunzătoare. În cazul 

apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele Republicii Moldova 

anunţă Consiliul Superior al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat cu 15 zile. La 

propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii Moldova emite 

un decret privind numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de 

apel în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate. 

  În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului preşedintelui 

instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia, pînă la numirea unui nou preşedinte, sînt exercitate de către 

un vicepreşedinte al instanţei sau de către un alt judecător, desemnat de Consiliul Superior al 

Magistraturii.  

  Cheltuielile pentru înfăptuirea justiţiei  necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti 

sînt aprobate de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, şi sînt incluse la 

bugetul de stat. Aceste mijloace nu pot fi micşorate fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii 

şi se alocă în mod regulat.  Cheltuielile de judecată sînt reglementate de lege şi se includ la capitolul 

cheltuieli în bugetele instanţelor judecătoreşti respective, la un articol aparte. 

  

     Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o circumscripţie care cuprinde mai multe 

judecătorii.  Curţile de apel, judecătoriile din circumscripţia lor, localitatea lor de reşedinţă sînt 

prevăzute la anexa nr.3 a legii privind organizarea judecătorească. 

   Curţile de apel pot fi formate din mai multe colegii, după categoria cauzelor, sau dintr-un singur 

colegiu mixt. Colegiile se constituie din judecători ai curţilor de apel. Componenţa colegiilor se 

aprobă de către preşedintele curţii, prin ordin, la începutul fiecărui an. Preşedintele curţii de apel are 

dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt 

colegiu. 



 Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă, care asigură aplicarea corectă şi 

unitară a legilor de către toate instanţele judecătoreşti. Organizarea şi funcţionarea Curţii Supreme de 

Justiţie este reglementată prin lege. 

 

 

    Atribuțiile preşedinţilor şi vicepreşedinţilor   instanţelor judecătoreşti sunt următoarele: 

    (1) Preşedintele instanţei judecătoreşti: 

    a) participă la examinarea cauzelor distribuite în condiţiile art. 6 prim al legii privind organizarea 

judecătorească (distribuirea aliatorie a dosarelor); 

    b) aprobă componenţa colegiilor şi coordonează activitatea acestora;  

    c) coordonează activitatea judecătorilor pentru a asigura judecarea cauzelor în termen rezonabil, 

distribuie sarcinile între judecători; 

    d) delimitează atribuţiile vicepreşedinţilor; 

    e) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea unuia sau mai multor judecători dintre 

judecătorii instanţei în calitate de judecător de instrucţie; 

    f) asigură specializarea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor instanţei; 

    g) decide asupra necesităţii de a examina colegial unele cauze privind anumite materii sau 

categorii de persoane; 

    h) constituie completele de judecată şi decide asupra schimbării membrilor acestora, în condiţiile 

art. 6
1
 alin. (1

1
) (construirea completelor de judecată și desemnarea președinților  acestora); 

    i) verifică procesul de repartizare aleatorie a dosarelor parvenite în instanţă spre examinare; 

    j) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a 

informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  privind obiectul acestora; 

    k) conduce activitatea de generalizare a practicii judiciare şi de analiză a statisticii judiciare şi 

prezintă informaţii asupra acestor activităţi Consiliului Superior al Magistraturii şi, respectiv, 

Departamentului de administrare judecătorească în partea ce ţine de analiza statisticii judiciare; 

    l) examinează petiţiile, în condiţiile legii, cu excepţia celor care ţin de acţiunile judecătorilor în 

înfăptuirea justiţiei, precum şi de conduita acestora;  

    m) aprobă şi prezintă spre informare Consiliului Superior al Magistraturii programul concediilor 

de odihnă anuale ale judecătorilor, acordă judecătorilor concediile de odihnă anuale şi îi recheamă 

din concediu;  

    n) reprezintă instanţa de judecată în relaţiile cu autorităţile publice şi cu mass-media; 

    o) numeşte în funcţie funcţionarii publici, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, 

raporturile de muncă ale acestora, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă 

ale personalului contractual al secretariatului instanţei judecătoreşti; 

    p) aplică sancţiuni disciplinare şi adoptă măsuri de stimulare a personalului secretariatului instanţei 

judecătoreşti;  

    q) exercită alte atribuţii, conform legii. 

   Vicepreşedintele instanţei judecătoreşti exercită funcţiile preşedintelui instanţei judecătoreşti în 

cazul absenţei acestuia. 

    Judecarea cauzelor  în materie civilă, penală sau în alte materii se judecă de către instanţele 

judecătoreşti în condiţiile normelor procesuale. 

Vicepreşedinţii curţilor de apel şi ai Curţii Supreme de Justiţie exercită concomitent şi funcţia de 

preşedinte al colegiilor formate în cadrul instanţelor. 

 

Structura instanților judecătorești: 

 

 

     Activitatea instanţei judecătoreşti în domeniul înfăptuirii justiţiei este condusă de către 

preşedintele instanţei judecătoreşti.  Activitatea organizatorică şi cea administrativă a instanţei 

judecătoreşti este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, condus de un şef numit în funcţie 

de către preşedintele instanţei judecătoreşti în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 



privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

     Şeful secretariatului instanţei judecătoreşti are următoarele atribuţii:  

    a) organizează activitatea personalului legată de întocmirea şi afişarea, în termenul stabilit de 

normele procesuale, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv privind obiectul 

acestora; 

    b) organizează activitatea personalului responsabil de asigurarea distribuirii aleatorii a cauzelor 

parvenite în instanţa judecătorească; 

    c) gestionează mijloacele financiare alocate instanţei judecătoreşti; 

    d) coordonează şi verifică activitatea subdiviziunilor secretariatului instanţei judecătoreşti, asigură 

administrarea şi utilizarea optimă a resurselor financiare, materiale, intelectuale şi informaţionale în 

procesul implementării planurilor strategice de activitate a instanţei judecătoreşti; 

    e) elaborează şi prezintă spre aprobare preşedintelui instanţei judecătoreşti planurile strategice de 

activitate a instanţei judecătoreşti; 

    f) organizează şi coordonează dezvoltarea şi implementarea planurilor strategice de activitate a 

instanţei judecătoreşti; 

    g) aprobă, după coordonarea cu preşedintele instanţei judecătoreşti, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a secretariatului instanţei judecătoreşti; 

    h) exercită alte funcţii atribuite prin lege sau delegate de către preşedintele instanţei judecătoreşti. 

     În caz de absenţă a şefului secretariatului instanţei judecătoreşti, funcţiile acestuia sau o parte din 

ele sînt delegate de către preşedintele instanţei judecătoreşti unuia dintre conducătorii subdiviziunilor 

secretariatului instanţei judecătoreşti. 

 

    Structura, personalul şi salarizarea   personalului secretariatului instanţei   judecătoreşti. 

     Secretariatul instanţelor judecătoreşti se constituie din grefă şi serviciul administrativ.  

   Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei. În 

cadrul grefei se instituie, respectiv, subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor judiciari, traducătorilor, 

interpreţilor, subdiviziuni pentru generalizarea statisticii judiciare, pentru analiza, sistematizarea şi 

unificarea practicii judiciare, precum şi subdiviziuni pentru documentarea şi asigurarea desfăşurării 

procesului judiciar. Personalul grefei este compus din funcţionari publici supuşi reglementărilor 

Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi  statutul funcţionarului public.  

    Serviciul administrativ al secretariatului instanţei judecătoreşti asigură activitatea organizatorică a 

instanţei judecătoreşti. În cadrul serviciului administrativ se instituie subdiviziunile: financiar-

economică, de tehnologii informaţionale, arhiva, biblioteca, precum şi alte subdiviziuni necesare 

pentru activitatea instanţei judecătoreşti. Personalul serviciului administrativ este compus din 

funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual care desfăşoară activităţi auxiliare, 

supus reglementărilor legislaţiei muncii. 

 

    Personalul secretariatului instanţei judecătoreşti este salarizat în condiţiile legii. Personalul 

secretariatului instanţei judecătoreşti este obligat să respecte atribuţiile de serviciu, etica profesională 

şi confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. 

     Pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi pentru divulgarea informaţiei confidenţiale de 

serviciu, personalul secretariatului instanţei judecătoreşti poartă răspundere în condiţiile legii. 

 

         Asistentul judiciar este angajatul instanţei judecătoreşti care asistă judecătorul la exercitarea 

de către acesta a funcţiilor sale. Fiecare judecător este asistat în activitatea sa de către un asistent 

judiciar. Poate fi asistent judiciar persoana care are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul 

acesteia, cu o vechime în muncă în specialitate juridică de cel puţin un an, selectată în baza 

prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi  statutul funcţionarului 

public. 

 

    Asistentul judiciar are următoarele atribuţii:  

    a) colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea 



dosarului distribuit judecătorului;  

    b) generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează 

recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii; 

    c) verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces; 

    d) elaborează, la indicaţia judecătorului, proiectele de acte procesuale; 

    e) asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina web a instanţei 

judecătoreşti;  

    f) participă în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale; 

    g) îndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei. 

   

     Grefierul instanţei judecătoreşti. Cauzele în materie civilă şi penală, iar în cazurile prevăzute de 

lege şi alte cauze, se judecă cu participarea grefierului. Modul de organizare a activităţii grefierilor, 

drepturile şi îndatoririle acestora se stabilesc în condiţiile legii.(vezi Codul de Procedură Penală al 

RM sau Codul de Procedură Civilă a RM ) 

    Interpretul, traducătorul instanţei judecătoreşti.  În cazurile prevăzute de legea procesuală, 

cauzele se judecă cu participarea interpretului, traducătorului. Modul de organizare a activităţii, 

drepturile şi îndatoririle interpretului, traducătorului se stabilesc în condiţiile legii. 

 

     

Poliţia judecătorească 

     Instanţele judecătoreşti dispun de poliţie judecătorească, pusă în serviciul lor de Ministerul 

Justiţiei. Necesarul de personal al poliţiei judecătoreşti, mijloacele pentru  întreţinerea ei şi 

regulamentul de serviciu se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Justiţiei şi Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

     Poliţia judecătorească: 

    a) asigură paza localurilor, a altor bunuri ale instanţelor judecătoreşti, securitatea judecătorilor, a 

celorlalţi participanţi la proces, ordinea publică în sediul instanţei şi la şedinţele de judecată; 

    b) execută aducerea forţată în instanţa judecătorească a persoanelor care se eschivează să se 

prezinte; 

    c) exercită controlul persoanelor la intrarea şi la ieşirea din sediul instanţei judecătoreşti, inclusiv 

controlul corporal, în condiţiile legii; 

    d) acordă asistenţă, potrivit legii, executorilor judecătoreşti în procesul efectuării actelor de 

executare; 

    e) asigură interacţiunea cu serviciile de escortare în instanţele judecătoreşti a persoanelor aflate sub 

arest, în probleme ce ţin de securitatea şi paza acestora; 

    f) preîntîmpină şi asigură curmarea infracţiunilor şi contravenţiilor administrative în instanţele 

judecătoreşti şi în procesul efectuării actelor de executare; 

    g) execută deciziile şi indicaţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, iar în cazul şedinţelor de 

judecată, deciziile şi indicaţiile preşedintelui completului de judecată; 

    h) îndeplineşte şi alte însărcinări legate de înfăptuirea justiţiei. 

 

INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI ŞI COMPETENŢA LOR 

 

     Instanţele care înfăptuiesc justiţia în cauzele penale 

     Justiţia în cauzele penale se înfăptuieşte de Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi 

judecătorii conform competenţei date prin codul de procedură penală.Pentru anumite categorii de 

cauze penale pot funcţiona judecătorii, colegii sau complete de judecată specializate.    În cadrul 

instanţei judecătoreşti, ca organ judecătoresc cu atribuţii proprii în desfăşurarea procesului penal, în 

faza de urmărire penală funcţionează judecători de instrucţie. 

    Compunerea instanţei de judecată 

     Judecarea cauzelor penale se înfăptuieşte de către instanţă în complet format din 3 judecători sau 

de către un singur judecător. În toate instanţele de judecată de gradul întîi, cauzele penale se judecă 

de un singur judecător, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezentul articol. Cauzele penale asupra 



infracţiunilor excepţional de grave, pentru săvîrşirea cărora legea prevede pedeapsă cu detenţiune pe 

viaţă, se judecă în primă instanţă, la decizia motivată a preşedintelui instanţei judecătoreşti, în 

complet format din 3 judecători. Cauzele penale deosebit de complicate, precum şi cele care prezintă 

o mare importanţă socială pot fi examinate, la decizia motivată a preşedintelui instanţei judecătoreşti, 

în complet format din 3 judecători. Apelurile şi recursurile împotriva hotărîrilor judecătoreşti în 

cauzele penale pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul, precum şi împotriva hotărîrilor 

instanţelor de apel pentru a decide admisibilitatea, se judecă de către instanţele respective în complet 

format din 3 judecători. Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie judecă recursurile împotriva 

sentinţei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, împotriva hotărîrilor instanţei de apel şi 

recursurile în anulare în complet format din 5 judecători. Recursul în anulare se judecă de către 

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă de cel puţin 2/3 din numărul total al 

judecătorilor din cadrul colegiului.   Recursul în interesul legii se judecă de către Colegiul penal al 

Curţii Supreme de Justiţie în componenţă de cel puţin 2/3 din numărul total al judecătorilor din 

cadrul colegiului. 

Schimbarea completului de judecată. Completul de judecată format în condiţiile art.30 alCPP, 

trebuie să rămînă acelaşi în tot cursul judecării cauzei, cu excepţia prevăzută în alin.(3). Dacă aceasta 

nu este posibil, completul poate fi schimbat pînă la începerea cercetării judecătoreşti. După începerea 

cercetării judecătoreşti, orice schimbare intervenită în completul de judecată impune reluarea de la 

început a cercetării judecătoreşti. În cazul în care cauza se judecă în fond de un complet format din 3 

judecători şi unul din aceştia nu poate participa în continuare la judecarea cauzei din motiv de boală 

îndelungată, deces sau din motivul eliberării din funcţie în condiţiile legii, acest judecător este 

înlocuit de un alt judecător şi cauza se judecă în continuare. Judecătorului care intervine în proces i 

se oferă timp pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei, inclusiv de cele cercetate în instanţă, şi 

pentru a se pregăti pentru participarea de mai departe în proces, însă înlocuirea judecătorului în 

condiţiile prezentului alineat nu necesită reluarea judecării cauzei de la început. Judecătorul este în 

drept să solicite repetarea unor acţiuni procesuale deja efectuate în şedinţă în lipsă lui dacă are de 

concretizat chestiuni suplimentare. 

    Împuternicirile judecătorilor transferaţi, degrevaţi, detaşaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în 

timpul judecării cauzelor penale aflate în fază de terminare se menţin, conform hotărîrii Consiliului 

Superior al Magistraturii, pînă la încheierea judecării cauzei respective. 

    Judecarea materialelor şi cauzelor penale se desfăşoară la sediul instanţei. Pentru motive 

temeinice, instanţa, prin încheiere argumentată, poate dispune desfăşurarea judecăţii în alt loc. 

    Incompatibilitatea judecătorului.  Judecătorii care sînt soţi sau rude între ei nu pot face parte din 

acelaşi complet de judecată. 

     Judecătorul nu poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat: 

    1) dacă el personal, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copiii acestora, 

afinii şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude, precum şi alte rude ale lui, sînt 

direct sau indirect interesate în proces; 

    2) dacă el este parte vătămată sau reprezentant al ei, parte civilă, parte civilmente responsabilă, soţ 

sau rudă cu vreuna din aceste persoane ori cu reprezentantul lor, soţ sau rudă cu învinuitul, inculpatul 

în proces ori cu apărătorul acestuia; 

    3) dacă a participat în acest proces în calitate de martor, expert, specialist, interpret, traducător, 

grefier, persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror, judecător de instrucţie, apărător, 

reprezentant legal al învinuitului, inculpatului, reprezentant al părţii vătămate, părţii civile sau părţii 

civilmente responsabile; 

    4) dacă a efectuat o cercetare sau un control administrativ al circumstanţelor cauzei sau a participat 

la adoptarea unei hotărîri referitoare la această cauză în orice organ obştesc sau de stat; 

    5) dacă el a luat în această cauză hotărîri anterioare judecăţii în care şi-a expus opinia asupra 

vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului; 

    6) dacă există alte circumstanţe care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului. 

   Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a cauzei atît în primă instanţă, cit şi pe cale 

ordinară sau extraordinară de atac şi urmează a fi recuzat şi în cazul în care a mai participat în calitate 

de judecător la examinarea aceleiaşi cauze în primă instanţă, pe cale ordinară sau extraordinară de 



atac, precum şi în cazul participării ca judecător de instrucţie. Această prevedere nu se extinde asupra 

membrilor Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi asupra judecătorilor Curţii 

Supreme de Justiţie la rejudecarea cauzelor în baza hotărîrii Colegiului penal al Curţii Supreme de 

Justiţie.    Dispoziţiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(2) pct.5) şi la alin.(3) 

art33 legea privind organizarea judecătorească nu se aplică judecătorului de instrucţie şi 

judecătorului instanţei de recurs care judecă recursul împotriva hotărîrii privind măsura preventivă.   

Abţinerea sau recuzarea judecătorului. În cazul în care există circumstanţe prevăzute la art.33, 

judecătorul este obligat să facă declaraţie de abţinere de la judecarea cauzei. Pentru aceleaşi motive, 

judecătorul poate fi recuzat şi de către părţile în proces. Recuzarea trebuie să fie motivată şi poate fi 

propusă, de regulă, înainte de începerea cercetării judecătoreşti. Cererea de recuzare poate fi făcută 

mai tîrziu numai în cazurile dacă cel care face propunerea de recuzare a aflat motivul recuzării abia 

după începerea cercetării judecătoreşti. Recuzarea anticipată a judecătorilor care încă nu participă la 

judecarea cauzei date, precum şi a judecătorului sau completului de judecată care soluţionează 

cererea de recuzare, nu se admite, însă argumentele cererii de recuzare pot fi invocate în apel sau, 

după caz, în recurs împotriva hotărîrii în fond. În cazul în care cererea de recuzare se înaintează în 

mod repetat cu rea-credinţă şi în mod abuziv, cu scopul de a tergiversa procesul, de a deruta judecata 

sau din alte intenţii răuvoitoare, instanţa care soluţionează cauza poate aplica faţă de persoana 

vinovată o amendă judiciară în condiţiile prezentului cod. 

   Procedura soluţionării cererii de recuzare şi a declaraţiei de abţinere.  Recuzarea sau abţinerea 

judecătorului se soluţionează de un alt judecător sau, după caz, de un alt complet de judecată. La 

soluţionarea recuzării sau abţinerii judecătorilor dintr-un complet format din 3 sau 5 judecători, 

judecătorii nerecuzaţi din acest complet pot fi incluşi în noul complet de judecată. Examinarea cererii 

de recuzare sau a declaraţiei de abţinere se face în aceeaşi zi, ascultînd părţile şi persoana a cărei 

recuzare se cere. În cazul în care nu se poate forma un nou complet de judecată în aceeaşi instanţă, 

recuzarea se soluţionează, în cel mult 10 zile de la primirea dosarului, de instanţa ierarhic superioară, 

care, dacă admite recuzarea sau abţinerea, desemnează pentru judecarea cauzei o instanţă egală în 

grad cu instanţa în care s-a produs recuzarea. Încheierea instanţei de judecată asupra recuzării nu este 

susceptibilă de a fi atacată. 

COMPETENŢA INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI 
       Judecătoria judecă în primă instanţă cauzele penale privind infracţiunile prevăzute de Partea 

specială a Codului penal, cu excepţia celor prevăzute la art. 39 alin. (1)CPP, demersurile şi plîngerile 

împotriva hotărîrilor şi acţiunilor procurorului, ale organului de urmărire penală, precum şi 

examinează chestiunile legate de executarea sentinţei şi alte chestiuni date prin lege în competenţa sa. 

    Judecătoria militară judecă în primă instanţă cauzele privind infracţiunile, prevăzute de Partea 

specială a Codului penal săvîrşite de: 

    1) persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de ofiţeri ale Armatei 

Naţionale, din efectivul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, al 

Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de 

Protecţie şi Pază de Stat; 

    2) persoane atestate din efectivul instituţiilor penitenciare; 

    3) supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor; 

    4) alte persoane referitor la care există indicaţii exprese în legislaţie. 

   Competenţa curţii de apel, ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărîrilor pronunţate în 

primă instanţă de judecătorii, inclusiv de judecătoria militară; 

      ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărîrilor judecătoriilor, care, potrivit legii, nu 

pot fi atacate cu apel; 

    soluţionează conflictele de competenţă apărute între judecătorii; 

    judecă cazurile de revizuire, date prin lege în competenţa sa. 

     Competenţa Curţii Supreme de Justiţie : judecă în primă instanţă cauzele penale privind 

infracţiunile săvîrşite de Preşedintele Republicii Moldova; 

    ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărîrilor pronunţate de către instanţele de apel; 

    judecă, în limitele competenţei sale, cauzele supuse căilor extraordinare de atac, inclusiv 



recursurile în anulare; 

     judecă recursurile în interesul legii;     

 soluţionează cererile de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărîri de condamnare a 

Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

       sesizează Curtea Constituţională pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii actelor juridice 

şi asupra cazurilor excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice; 

     adoptă hotărîri explicative în chestiunile de practică judiciară a aplicării uniforme a legislaţiei 

penale şi procesual penale; 

     soluţionează cererile de strămutare. 

 

     Competenţa teritorială în materie penală 

     Cauza penală se judecă de instanţa în raza teritorială a căreia a fost săvîrşită infracţiunea. Dacă 

infracţiunea este continuă sau prelungită, cauza se judecă de instanţa în raza teritorială a căreia s-a 

consumat ori a fost curmată infracţiunea. Dacă este imposibil de a constata locul unde a fost săvîrşită 

infracţiunea, cauza se judecă de instanţa în raza teritorială a căreia a fost terminată urmărirea penală. 

     Cauza penală asupra infracţiunilor săvîrşite în afara hotarelor ţării sau pe o navă se judecă de către 

instanţa în raza teritorială a căreia se afla ultimul loc permanent de trai al inculpatului sau, dacă 

acesta nu este cunoscut -în raza teritorială a căreia a fost terminată urmărirea penală. 

     Competenţa judecătorului de instrucţie.  Judecătorul de instrucţie asigură controlul judecătoresc în 

cursul urmăririi penale prin: 

    1) dispunerea, înlocuirea, încetarea sau revocarea arestării preventive şi a arestării la domiciliu; 

    2) dispunerea liberării provizorii a persoanei reţinute sau arestate, revocarea ei, ridicarea 

provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport; 

    3) autorizarea efectuării percheziţiei, examinării corporale, punerii sub sechestru a bunurilor, 

ridicării de obiecte ce conţin secret de stat, comercial, bancar, a exhumării cadavrului; 

    4) dispunerea internării persoanei în instituţie medicală; 

    5) autorizarea interceptării comunicărilor, reţinerii, cercetării, predării, percheziţionării sau 

ridicării trimiterilor poştale, înregistrării de imagini; 

    6) audierea martorilor în condiţiile art. 109, 110 şi 110
1 
CPPRM; 

   a) examinarea cererilor privind accelerarea urmăririi penale; 

  b ) autorizarea, la demersul procurorului, a efectuării măsurilor speciale de investigaţii, date prin 

lege în competenţa sa; 

 c) examinarea contestaţiilor depuse asupra acţiunilor procurorului ierarhic superior; 

 d) examinarea excluderii din hotărîre a unor capete de învinuire dacă persoana condamnată a fost 

extrădată; 

7) efectuarea altor acţiuni procesuale prevăzute de prezentul cod. 

   Competenţa în caz de indivizibilitate  sau conexitate a cauzelor penale.  În caz de indivizibilitate 

sau de conexitate a cauzelor penale, judecata în primă instanţă, dacă are loc în acelaşi timp pentru 

toate faptele şi pentru toţi făptuitorii, se efectuează de aceeaşi instanţă. Constituie indivizibilitate a 

cauzelor penale cazurile în care la săvîrşirea unei infracţiuni au participat mai multe persoane, cînd 

două sau mai multe infracţiuni au fost săvîrşite prin aceeaşi faptă ori în cazul unei infracţiuni 

continue sau prelungite. Constituie conexitate a cauzelor penale cazurile: 

    1) cînd două sau mai multe infracţiuni sînt săvîrşite prin fapte diferite de una sau mai multe 

persoane împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc; 

    2) cînd două sau mai multe infracţiuni sînt săvîrşite de aceeaşi persoană în timp diferit ori în loc 

diferit; 

    3) cînd o infracţiune este săvîrşită pentru a pregăti, a înlesni sau a ascunde comiterea altei 

infracţiuni ori este săvîrşită pentru a înlesni sau a asigura absolvirea de răspundere penală a 

făptuitorului altei infracţiuni; 

    4) cînd între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi conexarea cauzelor se impune pentru 

buna înfăptuire a justiţiei. 

    În caz de conexare a unor cauze privitoare la mai multe persoane învinuite de săvîrşirea 

infracţiunilor în raza de activitate a diferitor instanţe de grad egal sau privitoare la o singură persoană 



învinuită de săvîrşirea cîtorva infracţiuni, dacă aceste cauze sînt de competenţa a două sau cîtorva 

instanţe de judecată de grad egal, procesul se judecă de instanţa în raza teritorială a căreia a fost 

terminată urmărirea penală a cauzei. Dacă o persoană sau un grup de persoane sînt învinuite de 

săvîrşirea unei singure sau a cîtorva infracţiuni şi cauza referitoare la unul din învinuiţi sau la una din 

infracţiuni este de competenţa unei instanţe ierarhic superioare, procesul se judecă în întregime de 

instanţa ierarhic superioară. În cazul în care există concurs de competenţă între judecătoria militară şi 

judecătorie, cauza se judecă de către judecătorie.   Conexarea cauzelor se admite de către instanţa de 

judecată respectivă în cazul în care acţiunile incriminate nu necesită o încadrare juridică mai gravă, 

iar la cererea procurorului şi în celelalte cazuri – pentru modificarea acuzării în sensul agravării. 

  În cazul în care infracţiunea a fost săvîrşită de două sau mai multe persoane, instanţa de judecată 

poate dispune indivizibilitatea cauzei, dacă aceasta este necesară pentru buna înfăptuire a justiţiei în 

termene rezonabile şi dacă aceasta nu va împiedica respectarea drepturilor părţilor. 

        Instanţa competentă de a conexa cauzele  penale.  Conexarea cauzelor se decide de către 

instanţa căreia îi revine competenţa de judecată conform prevederilor art.42.  În cazurile de 

indivizibilitate a cauzelor penale, precum şi în cele de conexitate, cauzele, dacă ele au fost depuse în 

prima instanţă de judecată, se conexează de către aceasta chiar şi după casarea hotărîrilor asupra lor 

şi remiterea cauzelor de către instanţa de recurs pentru rejudecare. Cauzele se conexează şi de către 

instanţele de apel sau de recurs de acelaşi grad dacă se află în acelaşi stadiu de judecată. Declinarea 

de competenţă a instanţei de  judecată.  Instanţa de judecată, constatînd că nu este competentă de a 

judeca cauza penală, prin încheiere, îşi declină competenţa şi trimite dosarul instanţei de judecată 

competente. Dacă declinarea a fost determinată de competenţa după calitatea persoanei, precum şi de 

competenţa teritorială, instanţa căreia i s-a trimis cauza poate menţine măsurile dispuse de instanţa 

care s-a desesizat.  Încheierea de declinare a competenţei este definitivă. 

     Conflictul de competenţă.  Cînd două sau mai multe instanţe se consideră competente de a judeca 

aceeaşi cauză (conflict pozitiv de competenţă) ori îşi declină competenţa (conflict negativ de 

competenţă), conflictul se soluţionează de instanţa ierarhic superioară comună. Instanţa ierarhic 

superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de către instanţa care ultima s-a declarat 

competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanţa care ultima şi-a declinat competenţa. 

 În toate cazurile, sesizarea se poate face de părţile în proces. Pînă la soluţionarea conflictului pozitiv 

de competenţă, procedura se suspendă. Instanţa care ultima s-a declarat competentă ori ultima şi-a 

declinat competenţa efectuează actele şi ia măsurile ce nu suferă amînare. Instanţa ierarhic superioară 

comună soluţionează conflictul de competenţă conform regulilor pentru prima instanţă. În toate 

cazurile, termenul de soluţionare a conflictului de competenţă nu va depăşi 7 zile de la data 

înregistrării cauzei în instanţa ierarhic superioară. Încheierea instanţei care soluţionează conflictul de 

competenţă este definitivă, însă argumentele dezacordului cu ea pot fi invocate în apel sau, după caz, 

în recurs împotriva hotărîrii în fond. Instanţa căreia i s-a trimis cauza prin încheiere de stabilire a 

competenţei nu-şi mai poate declina competenţa, în afară de cazul în care, în urma noii situaţii de fapt 

rezultată din completarea cercetării judecătoreşti, se constată că fapta constituie o infracţiune dată 

prin lege în competenţa altei instanţe. 

    Strămutarea judecării cauzei penale de la instanţa competentă la o altă instanţă egală  în grad. 

    Curtea Supremă de Justiţie strămută judecarea unei cauze penale de la instanţa competentă la o altă 

instanţă egală în grad în cazul în care prin aceasta se poate obţine soluţionarea ei obiectivă, rapidă, 

completă şi se asigură desfăşurarea normală a procesului. Strămutarea cauzei poate fi cerută de 

preşedintele instanţei de judecată sau de una dintre părţi.    Cererea de strămutare, care trebuie să fie 

motivată, se adresează Curţii Supreme de Justiţie cu cel puţin 5 zile înainte de începerea cercetării 

judecătoreşti. Documentele pe care se bazează cererea se anexează la aceasta dacă sînt deţinute de 

partea care cere strămutarea.    În cerere se face menţiune dacă în cauză sînt persoane arestate. 

    Suspendarea judecării cauzei poate fi dispusă de Curtea Supremă de Justiţie după ce aceasta a fost 

sesizată. 

    Procedura de înştiinţare a părţilor şi de examinare a cererii de strămutare.  Curtea Supremă de 

Justiţie recepţionează cererea de strămutare şi înştiinţează partea adversă prin scrisoare recomandată, 

fixînd un termen de prezentare a referinţei. Termenul de prezentare a referinţei nu poate depăşi 7 zile 

de la data recepţionării de către parte a cererii de strămutare. Cererea de strămutare se examinează în 



lipsa părţilor în complet format din 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie. Neprezentarea 

referinţei nu împiedică examinarea cererii de strămutare. 

    Curtea Supremă de Justiţie dispune, cu indicarea motivelor, admiterea sau respingerea cererii de 

strămutare. În cazul în care consideră că cererea este întemeiată, Curtea Supremă de Justiţie dispune 

strămutarea judecării cauzei cu indicarea instanţei concrete. Această instanţă va fi imediat înştiinţată 

despre admiterea cererii de strămutare. Instanţa de judecată la care se află cauza a cărei strămutare se 

cere este obligată să remită dosarul, în termen de 5 zile, instanţei competente.   Curtea Supremă de 

Justiţie hotărăşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite de către instanţa la care s-a aflat cauza 

pînă la strămutare.   Dacă instanţa la care se află cauza a cărei strămutare se cere a procedat între 

timp la judecarea cauzei, hotărîrea pronunţată de această instanţă este anulată prin efectul admiterii 

cererii de strămutare.  După strămutarea cauzei, căile de atac se judecă de instanţa ierarhic superioară 

instanţei la care s-a strămutat cauza.  Hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie este irevocabilă. 

      Repetarea cererii de strămutare.  Strămutarea cauzei nu poate fi cerută din nou, afară de cazul în 

care noua cerere se întemeiază pe circumstanţe pe care Curtea Supremă de Justiţie nu le-a cunoscut 

în cadrul soluţionării cererii anterioare sau pe circumstanţe apărute după aceasta. Circumstanţele noi 

vor fi examinate de către Curtea Supremă de Justiţie numai în cazul în care părţile nu le-au invocat la 

prima judecare din motiv că nu le cunoşteau sau erau în imposibilitate de a le prezenta. 

    COMPETENŢA DUPĂ MATERIE 

    Competenţa judecătoriilor de sector şi municipal. Judecătoriile de sector şi municipale judecă în 

primă instanţă: 

    1) toate procesele privind raporturile juridice civile, de familie, de  muncă, funciare etc. dacă 

măcar una din părţile în litigiu este  un cetăţean, cu  excepţia  cazurilor date prin 

lege  în  competenţa  altor organe sau instanţe de judecată; 

    2) plîngerile împotriva  actelor organelor  administraţiei  publice locale, 

întreprinderilor,instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere, 

săvîrşite cu încălcarea legii sau depăşirea împuternicirilor şi care lezează drepturile cetăţenilor; 

    3) pricinile cu  procedură specială enumerate în articolul 244  din CPCRM; 

    4) alte pricini date prin lege în competenţa sa. 

   Competenţa instanţelor judecătoreşti economice. Instanţele judecătoreşti  economice  judecă 

litigiile  economice  ce izvorăsc  din  raporturile juridice civile, administrative şi  din  alte raporturi: 

    1) între persoanele juridice; 

    2) între cetăţenii care practică activitate de întreprinzător fără a fi  persoană  juridică, însă avînd 

statut de întreprinzător ca  persoană fizică, dobîndit în modul stabilit de lege. 

    Instanţele judecătoreşti  economice judecă litigiile economice ce se referă în mod prioritar la: 

    1) divergenţele  în  legătură cu contractele a căror încheiere  este stabilită  de  lege  sau cu 

înaintarea în judecată  a  divergenţelor  ce izvorăsc  din  încheierea  contractelor în baza 

acordului  comun  dintre părţi; 

    2) neîndeplinirea sau îndeplinirea neconştiincioasă a obligaţiilor;  

    3) recunoaşterea dreptului de proprietate; 

    4) revendicarea  de  către  proprietar sau de către un  alt  posesor legal al unui bun aflat în posesia 

nelegitimă a unei alte persoane; 

    5) încălcarea  dreptului de proprietate sau de posesie legitimă care nu este legată de pierderea 

dreptului de posesie asupra unui bun; 

    6) repararea prejudiciilor; 

    7) recunoaşterea  nulităţii (în tot sau în parte) actelor  organelor administraţiei  publice şi ale altor 

organe care nu au caracter normativ şi  care  sînt  în contradicţie cu legea sau cu un alt 

act  normativ  ce lezează  drepturile sau interesele legitime ale vreunei organizaţii  sau cetăţean; 

    8) apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale; 

    9) recunoaşterea inexecutabilităţii titlului executor sau a unui alt document  incontestabil  în  baza 

căruia se exercită  urmărirea  în  mod incontestabil (fără accept); 

    10) cererile  împotriva refuzului sau eschivării de la înregistrarea de  stat a întreprinderii persoană 

fizică sau juridică în termen, precum şi în alte cazuri cînd o astfel de înregistrare e prevăzută de lege; 



    11) încasarea  de la întreprinzători persoane fizice şi juridice  de 

către  organele  administraţiei  publice  şi de  către  alte  organe  ce exercită  funcţii  de control a 

amenzilor şi altor plăţi dacă  legea  nu prevede încasarea lor pe cale incontestabilă (fără accept); 

    12) insolvabilitatea  (falimentul) întreprinderilor persoane  fizice şi juridice; 

    13) constatarea  faptelor ce au valoare juridică  pentru  apariţia, modificarea şi încetarea drepturilor 

întreprinderilor persoane fizice şi juridice  în  activitatea  de  întreprinzător  sau  în  altă  activitate 

economică. 

    În cazurile prevăzute de lege, de competenţa instanţelor judecătoreşti economice ţin şi alte litigii 

economice, precum şi  alte pricini,  cu participarea formaţiunilor fără statut de persoană juridică şi a 

cetăţenilor fără statut de întreprinzător individual. 

    Instanţele judecătoreşti  economice soluţionează pricinile ce ţin de competenţa  lor cu participarea 

organizaţiilor şi cetăţenilor Republicii Moldova,  precum şi organizaţiilor străine, organizaţiilor cu 

investiţii străine,  a cetăţenilor străini, apatrizilor care practică activitate de 

întreprinzător,  dacă  prin  contractul internaţional nu  se  stabileşte altfel. 

    Instanţele judecătoreşti  economice examinează cererile cu  caracter economic  pentru apărarea 

intereselor de stat şi alte pricini date  prin lege în competenţa lor. 

    Competenţa instanţelor judecătoreşti militare 

    Instanţele judecătoreşti militare judecă în primă instanţă: 

    1) acţiunile civile ale unităţilor militare, ale persoanelor fizice 

şi  juridice  privind  repararea  prejudiciului  material,  cauzat  prin infracţiuni militare; 

    2) cererile de anulare a sancţiunilor disciplinare şi de restabilire în funcţie a militarilor, 

colaboratorilor de poliţie şi a altor persoane cu funcţii de răspundere cu statut de militar; 

    3) alte pricini date prin lege în competenţa lor. 

 

 

4.Administrrea judecătorească și organelle chemate să asigure realizarea politicii de stat în 

sfera justițiri. 

 

    

 Judecătorul este purtător al puterii judecătoreşti, puterea judecătorească se exercită numai 

prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător  al acestei puteri. Judecătorul 

este persoana învestită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în 

baza legii. Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali  şi inamovibili şi se 

supun numai legii. 

     Judecătorii iau decizii în mod independent şi imparţial şi acţionează fără niciun fel de restricţii, 

influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi, 

inclusiv judiciare. Organizarea ierarhică a jurisdicţiilor nu poate aduce atingere independenţei 

individuala judecătorului. Judecătorii din toate instanţele judecătoreşti au un statut unic şi se disting 

între ei numai prin împuterniciri şi competenţă. 

 

4.1 CORPUL MAGISTRAŢILOR 

    Au calitatea de magistrat şi fac parte din corpul magistraţilor judecătorii de la toate instanţele 

judecătoreşti din ţară şi de la instanţele judecătoreşti internaţionale. Constituie vechime în 

magistratură perioada în care persoana a îndeplinit funcţiile prevăzute la art.3. al legii cu privire la 

statutul judecătorului din 20.07.1995 nr. 544-XIII. 

 

 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE JUDECĂTORILOR 

 

    Drepturile judecătorilor, judecătorii au dreptul: 

    a) să beneficieze de drepturile şi libertăţile consacrate de Constituţia şi legislaţia Republicii 



Moldova; 

    b) să fie aleşi în organele autoadministrării judecătoreşti; 

    c) să beneficieze, în procesul înfăptuirii justiţiei, de drepturile procesuale stabilite de legislaţia 

procesuală;  

    d) să întemeieze sindicate şi să se afilieze la sindicate sau la alte organizaţii naţionale sau 

internaţionale pentru reprezentarea intereselor lor, pentru perfecţionare profesională şi apărarea 

statutului lor; 

    e) să beneficieze de instruire continuă în mod gratuit, în limitele stabilite de lege; 

    f) să participe la elaborarea de publicaţii ori studii de specialitate, de lucrări literare sau ştiinţifice, 

cu excepţia celor cu caracter politic;  

    g) să fie membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a 

unor documente interne sau internaţionale; 

    h) să fie membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice, precum şi ai asociaţiilor sau fundaţiilor 

care au scop ştiinţific ori profesional. 

     Cerinţele şi dispoziţiile judecătorilor legate de înfăptuirea activităţii judecătoreşti sînt obligatorii 

pentru toate persoanele fizice şi juridice. Neîndeplinirea lor atrage răspunderea prevăzută de lege. 

 

    Obligaţiile judecătorilor ,  judecătorii sînt obligaţi:  

    a) să fie imparţiali; 

    b) să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, onoarei şi demnităţii acestora; 

    c) să respecte întocmai cerinţele legii la înfăptuirea justiţiei şi să asigure interpretarea şi aplicarea 

uniformă a legislaţiei; 

    d) să se abţină de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care 

compromit cinstea şi demnitatea de judecător, provoacă îndoieli faţă de obiectivitatea lor; 

    e) să respecte prevederile Codului de etică al judecătorului; 

    f) să nu divulge secretul deliberării, informaţiile obţinute în şedinţă închisă, precum şi datele 

urmăririi penale; 

    g) să depună declaraţia cu privire la venituri şi proprietate; 

    h) să depună declaraţia de interese personale; 

    i) să-şi verifice starea de sănătate în condiţiile prevăzute la art. 6
1  

 a legii cu privire la statutul 

judecătorului. 

 Judecătorii sînt obligaţi să informeze imediat preşedintele instanţei judecătoreşti şi Consiliul 

Superior al Magistraturii despre orice tentativă de a fi influenţaţi în procesul de examinare a cauzelor. 

Neîndeplinirea de către judecător a obligaţiilor sale atrage răspunderea prevăzută de prezenta lege. 

 În şedinţe de judecată judecătorul este obligat să aibă ţinuta vestimentară prevăzută de lege. 

Statul asigură judecătorului în mod gratuit ţinuta vestimentară. 

 

4.2 Condițiile și modul de numire în funcție a judecătorului. 

     

   Condiţii pentru a candida la funcţia de judecător. 

 La funcţia de judecător poate candida persoana cu o reputaţie ireproşabilă , care deţine cetăţenia 

Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi întruneşte următoarele condiţii: 

    a) are capacitate de exerciţiu; 

    b) are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia; 

    c) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei sau are vechimea în muncă prevăzută la alin. (2) art. 6 al 

legii cu privire la statutul judecătorului ; 

    d) nu are antecedente penale; 

    e) cunoaşte limba de stat; 

    f) corespunde cerinţelor de ordin medical pentru exercitarea funcţiei. 

    - Se consideră vechime în muncă care oferă persoanei dreptul de a candida la funcţia de judecător 

activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în calitate de judecător sau judecător-asistent al Curţii 

Constituţionale, judecător în instanţele internaţionale, procuror, profesor de drept titular în instituţiile 

de învăţămînt superior acreditate, avocat, asistent judiciar sau grefier. 



    - Persoanele care au vechimea în muncă prevăzută la alin. (2) art. 6 al , legii cu privire la statutul 

judecătorului, cu excepţia judecătorilor în instanţele internaţionale şi a judecătorilor Curţii 

Constituţionale, susţin un examen în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei 

conform procedurii şi condiţiilor prevăzute de Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul 

Naţional al Justiţiei.   

  

      Se consideră că nu are reputaţie ireproşabilă, şi nu poate candida la funcţia de judecător persoana 

care: 

    a) are antecedente penale, inclusiv stinse, sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de 

amnistie sau de graţiere; 

    b) a fost concediată din organele de drept din motive compromiţătoare sau a fost eliberată, din 

aceleaşi motive, din funcţiile specificate la alin. (2)  art 6 al legii legii cu privire la statutul 

judecătorului;  

    c) are un comportament incompatibil cu normele Codului de etică al judecătorilor sau desfăşoară 

activitate incompatibilă cu normele acestui cod. 

    -  Poate candida la funcţia de judecător al curţii de apel sau de judecător al Curţii Supreme de 

Justiţie persoana cu o vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin 6 ani şi, respectiv, 10 

ani. 

    - Poate fi numită judecător militar persoana care întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1) art.6 

legii cu privire la statutul judecătorului şi are calitatea de ofiţer activ. Persoanelor care nu au calitatea 

de ofiţer activ li se atribuie grade militare. 

 

Verificarea stării de sănătate a candidaţilor  la funcţiile de judecător şi a judecătorilor în funcţie este o 

condiție relative nouă . Starea de sănătate a candidaţilor la funcţiile de judecător se verifică pînă la 

derularea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător.Verificarea stării de sănătate a 

judecătorilor în funcţie are loc o dată la 5 ani. Verificarea stării de sănătate include de asemenea 

evaluarea psihologică şi psihiatrică a candidaţilor la funcţiile de judecător şi a judecătorilor în 

funcţie.  Exigenţele şi procedura de determinare a stării de sănătate a candidaţilor la funcţiile de 

judecător şi a judecătorilor în funcţie, inclusiv lista bolilor care nu permit exercitarea funcţiei de 

judecător, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii după coordonare cu Consiliul Superior al 

Magistraturii. Starea de sănătate a candidaţilor la funcţiile de judecător şi a judecătorilor în funcţie se 

verifică de către o comisie specializată a Ministerului Sănătăţii care eliberează certificatul medical 

privind starea sănătăţii şi concluziile privitor la corespunderea candidaţilor şi a judecătorilor în 

funcţie exigenţelor pentru exercitarea funcţiei, care ulterior se prezintă Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

  Restricţiile de serviciu ale judecătorului 

   1) Judecătorul nu poate: 

    a) să ocupe orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice; 

    b) să fie deputat în Parlament sau consilier în autoritatea administraţiei publice locale; 

    c) să facă parte din partide sau să desfăşoare activităţi cu caracter pol(itic, inclusiv pe perioada 

detaşării din funcţie; 

    d) să desfăşoare activitate de întreprinzător; 

    e) să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase. 

    f) să efectueze orice activitate legată de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în cazuri care presupun 

existenţa unui conflict între interesele lui şi interesul public de înfăptuire a justiţiei, cu excepţia 

cazurilor cînd conflictul de interese a fost adus, în scris, la cunoştinţa preşedintelui instanţei sau, 

după caz, a fost comunicat Consiliului Superior al Magistraturii. 

     Judecătorul poate colabora la publicaţii de specialitate cu caracter literar, ştiinţific sau social, ori 

la emisiuni audiovizuale, fiindu-i interzis ca în studiile, articolele şi intervenţiile sale să se pronunţe 

cu privire la problemele curente de politică internă. Judecătorul nu este în drept să prezinte 

reprezentanţilor mass-mediei informaţii despre cauzele aflate în procedură de examinare în instanţa 

judecătorească decît prin intermediul persoanei responsabile pentru relaţiile cu mass-media.    



Judecătorul care a fost ales în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, a fost ales deputat în 

Parlament, consilier în autoritatea administraţiei publice locale sau a fost numit membru al 

Guvernului, în termen de 30 de zile de la data validării/acceptării mandatului, depune cerere de 

demisie în condiţiile art. 26. În cazul în care judecătorul nu depune cerere de demisie, după expirarea 

termenului de 30 de zile acesta este eliberat de drept din funcţia de judecător. 

 

   Candidaţii la funcţiile vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 6 al legii cu  privire la statutul judecătorului, 

sînt înscrişi în Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, 

de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, denumit în continuare Registru. 

     Registrul se ţine de către secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii şi este compus din 4 

secţiuni: 

    a) lista candidaţilor la funcţiile vacante de judecător; 

    b) lista judecătorilor care solicită transferul în altă instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau într-

o instanţă judecătorească inferioară; 

    c) lista judecătorilor care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei 

judecătoreşti; 

    d) lista judecătorilor care solicită numirea sau promovarea într-o instanţă judecătorească ierarhic 

superioară. 

     Candidaţii se înscriu în Registru indiferent de faptul dacă a fost sau nu a fost anunţat concursul 

pentru suplinirea funcţiilor de judecător. Procedura de includere a candidaţilor în Registru se aprobă 

de către Consiliul Superior al Magistraturii.  Registrul este public şi se plasează pe pagina web a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

     

 

   Concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei 

judecătoreşti se efectuiază în modul următor. Funcţiile de judecător, de vicepreşedinte şi de 

preşedinte al instanţei judecătoreşti  sînt ocupate în bază de concurs.  

 Concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei 

judecătoreşti  este organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii în baza regulamentului 

aprobat de acesta. La concurs participă persoanele înscrise în Registru. 

 Concursul de selectare a candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de 

vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti sau a funcţiilor care urmează să devină 

vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti se organizează cu 3 

luni înainte de apariţia postului vacant. 

 Consiliul Superior al Magistraturii anunţă, prin intermediul publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, în mass-media şi pe pagina sa web, lansarea concursului pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti şi 

stabileşte termenul-limită pentru iniţierea procesului de selectare a candidaţilor. 

 Persoanele înscrise în Registru vor informa în scris secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii 

despre participarea sau despre refuzul de a participa la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante 

de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti. 

 Candidaţii la funcţiile vacante de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei 

judecătoreşti, înscrişi în Registru, participă la concurs doar după ce depun următoarele acte: 

    a) cererea de participare la concurs; 

    b) curriculum vitae; 

    c) copia diplomei de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia; 

    d) atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei sau, după caz, certificatul care atestă 

susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiţiei; 

    e) copia carnetului de muncă; 

    f) cazierul judiciar; 



    g) certificatul medical de sănătate; 

    h) declaraţia cu privire la venituri şi proprietate; 

    i) declaraţia de interese personale; 

    j) referinţa de la ultimul loc de muncă sau de studii. 

     La momentul depunerii setului de acte, solicitantul este informat despre iniţierea verificării 

conform Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la 

funcţii publice şi semnează declaraţia de verificare. 

     

        Procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător se desfăşoară potrivit unor criterii 

obiective bazate pe merit, ţinînd seama de pregătirea profesională, de integritatea, capacitatea şi 

eficienţa candidaţilor.  Candidaţii la funcţia de judecător sînt selectaţi de colegiul pentru selecţia şi 

cariera judecătorilor în temeiul prezentei legi, al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, 

evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi al regulamentelor Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

     Judecătorii judecătoriilor şi judecătorii curţilor de apel se numesc în funcţie, din numărul 

candidaţilor selectaţi prin concurs, de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. Candidaţii selectaţi, care întrunesc condiţiile specificate la 

art.6, se numesc în funcţia de judecător iniţial pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 

ani, judecătorii sînt numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani. 

Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sînt numiţi de către Parlament, la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii. Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura 

propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător pe 5 ani 

sau pînă la atingerea plafonului de vîrstă şi numai în cazul depistării unor probe incontestabile de 

incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă, de încălcare de către acesta a legislaţiei sau de 

încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. Refuzul de numire în funcţie sau de 

reconfirmare în funcţie trebuie să fie motivat şi se face în termen de 30 de zile de la data parvenirii 

propunerii. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele 

Republicii Moldova anunţă Consiliul Superior al Magistraturii despre prelungirea termenului indicat 

cu 15 zile. La propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Republicii 

Moldova emite un decret privind numirea în funcţia de judecător pe 5 ani sau pînă la atingerea 

plafonului de vîrstă în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate. 

     Înainte de a  începe să-şi exercite funcţia, judecătorul  este obligat să depună următorul jurămînt: 

    "Jur să respect Constituţia  şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-mi îndeplinesc cu 

onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin".Jurămîntul se depune în termen de 10 zile 

de la numirea în funcţie, în şedinţă solemnă în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, după citirea 

comunicării actului de numire. Despre depunerea jurămîntului se încheie un proces-verbal, care se 

semnează de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi de persoana care a depus 

jurămîntul.     Depunerea jurămîntului nu e necesară în cazul promovării sau transferării judecătorului 

în altă funcţie în altă instanţă judecătorească. Actele efectuate de judecător înainte de depunerea 

jurămîntului sînt nule. Nu se admite la depunerea jurămîntului judecătorul care nu a îndeplinit 

condiţiile art. 8 al legii cu privire la statutul judecătorului. 

 

4.3 Gradele de calificare  și atestare a judecătorilor 

 

    Evaluarea performanţelor judecătorilor este o condiție necesară pentru menținerea continuă a 

gradului de professionalism al magistraților. Performanţele judecătorilor se evaluează în scopul 

aprecierii nivelului de calificare şi abilităţilor profesionale ale judecătorilor. Judecătorii în funcţie sînt 

supuşi evaluării periodice a  performanţelor o dată la 3 ani. 

     În condiţiile legii, judecătorii în funcţie sînt supuşi evaluării performanţelor şi în cazul: 

    a) numirii în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă; 

    b) promovării la o instanţă superioară; 

    c) numirii în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei; 



    d) transferării la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară.  

     Judecătorii pot fi supuşi evaluării performanţelor şi în mod extraordinar în cazul în care hotărîrile 

judecătoreşti adoptate de ei pun la îndoială nivelul de calificare şi abilităţile lor profesionale. 

     Performanţele judecătorilor se evaluează de către colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor în temeiul prezentei legi, al Legii nr.154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea 

performanţelor şi cariera judecătorilor şi al regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii. 

     Nu sînt supuşi evaluării performanţelor judecătorii detaşaţi în interes de serviciu, judecătorii 

instanţelor internaţionale şi judecătorii aflaţi în concediu de maternitate sau în concediu pentru 

îngrijirea copilului.Procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor judecătorilor sînt stabilite în 

regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii. 

    

Gradele de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific şi sînt conferite pentru înalt 

profesionalism, merite deosebite în domeniul justiţiei şi îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de 

serviciu.  Modul şi condiţiile de acordare a gradelor de calificare se stabilesc prin regulament al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 Cariera judecătorilor 
      Cariera judecătorilor presupune promovarea în funcţia de judecător la o instanţă superioară, 

numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea judecătorului la o 

instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară. Promovarea în funcţia de judecător la o instanţă 

superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă şi transferarea 

judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară vor fi precedate de evaluarea 

performanţelor judecătorului în condiţiile art.13 al prezentei legi, Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 

privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor şi regulamentelor Consiliului 

Superior al Magistraturii.  Judecătorii pot solicita transferarea la o instanţă de acelaşi nivel doar după 

expirarea a 5 ani de la numirea în funcţie, iar judecătorii care deţin funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti pot solicita transferarea la o instanţă de acelaşi nivel sau la o 

instanţă inferioară doar după expirarea mandatelor respective sau revocarea din funcţie.  Promovarea 

în funcţia de judecător la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte 

de instanţă şi transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se fac 

numai cu consimţămîntul lui, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, de către 

Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, de Parlament.  În cazul reorganizării sau dizolvării 

instanţei judecătoreşti, judecătorul este transferat, cu consimţămîntul lui, în temeiul legii, la altă 

instanţă judecătorească. Dacă refuză transferul la altă instanţă, judecătorul are dreptul la demisie în 

condiţiile art. 26 legea cu privire la statutul judecătorului.   Judecătorul se consideră promovat în 

funcţia de judecător la o instanţă superioară, se consideră numit în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte de instanţă sau se consideră transferat la o instanţă de acelaşi nivel ori la o instanţă 

inferioară la data publicării decretului respectiv al Preşedintelui Republicii Moldova sau a hotărîrii 

respective a Parlamentului. Judecătorul care a fost supus unei sancţiuni disciplinare sau căruia i-a 

fost acordat calificativul „insuficient” ca rezultat al evaluării performanţelor nu poate fi promovat în 

funcţia de judecător la o instanţă superioară, nu poate fi numit în funcţia de preşedinte sau de 

vicepreşedinte de instanţă, nu poate fi transferat la o altă instanţă, nu poate fi ales în calitate de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi al colegiilor sau al organelor din subordinea 

acestuia pe durata unui an de la data adoptării hotărîrii de sancţionare. 

        În cazul în care instanţele judecătoreşti nu pot funcţiona normal din cauza incapacităţii din 

motive de sănătate a judecătorilor de a-şi exercita atribuţiile timp de 6 luni, din cauza existenţei unor 

posturi vacante, din cauza volumului mare de activitate al instanţei judecătoreşti sau din alte 

asemenea cauze, preşedintele instanţei judecătoreşti poate solicita Consiliului Superior al 

Magistraturii transferul pe termen limitat al judecătorilor din cadrul altor instanţe.  Transferul pe 

termen limitat al judecătorilor în alte instanţe, în cazurile specificate mai sus, se admite cu 

consimţămîntul scris al acestora, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul se 

consideră transferat pe termen limitat doar după publicarea hotărîrii Consiliului Superior al 

Magistraturii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.Transferul pe termen limitat al judecătorilor 



se poate face pe o perioadă de cel mult 6 luni, care poate fi prelungită, cu consimţămîntul scris al 

acestora, cu încă cel mult 6 luni. În cazul expirării perioadei transferului pe termen limitat sau în 

cazul consumării situaţiilor ce au servit drept temei pentru transferul judecătorului în altă instanţă, 

acesta revine în instanţa în care a activat cu titlu permanent. Pe perioada transferului pe termen 

limitat în alte instanţe, judecătorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în 

care sînt transferaţi. În cazul cînd salariul prevăzut pentru funcţia în care a fost transferat este mai 

mic, judecătorul beneficiază de salariul stabilit pentru funcţia ocupată anterior. 

 

        4.4  RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A JUDECĂTORILOR 

     

    
    Judecătorii poartă răspundere disciplinară pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la art.15 al legii 

cu privire la statutul judecătorului, pentru comportamentul care dăunează intereselor serviciului şi 

prestigiului justiţiei, precum şi pentru alte abateri disciplinare specificate mai jos: 

    Constituie abatere disciplinară: 

    a) încălcarea obligaţiei de imparţialitate; 

    b) aplicarea neuniformă a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă gravă, dacă acest fapt a fost 

constatat de instanţa ierarhic superioară şi a condus la casarea hotărîrii defectuoase; 

  c) imixtiunea în activitatea altui judecător sau intervenţiile de orice natură pe lîngă autorităţi, 

instituţii sau funcţionari pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării 

intereselor personale sau ale membrilor familiei altfel decît în limitele prevederilor legale în vigoare;  

    d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; 

    e) activităţile publice cu caracter politic;  

    f) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor; 

    f
1
) încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură sau 

încălcarea normelor imperative ale legislaţiei; 

    g) încălcarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea depunerii declaraţiei cu privire la 

venituri şi proprietate şi declaraţiei de interese personale; 

    h) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu; 

    h
1
) încălcarea termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor de pe 

acestea participanţilor la proces; 

    i) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea de la program; 

    j) atitudinea nedemnă, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, faţă de colegi, avocaţi, experţi, 

martori sau alţi participanţi la proces; 

    k) încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului; 

    l) nerespectarea de către preşedintele instanţei a obligaţiei de a raporta Consiliului Superior al 

Magistraturii abaterile disciplinare ale judecătorilor; 

    m) exploatarea poziţiei de judecător în scopul obţinerii de foloase necuvenite; 

    n) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe 

judecători; 

    o) expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea colegilor în scopul imixtiunii în 

activitatea acestora. 

   Anularea sau modificarea hotărîrii judiciare nu atrage răspundere, dacă judecătorul care a 

pronunţat-o nu a încălcat intenţionat legea. Excepţie fac cazurile în care legea a fost încălcată cu 

neglijenţă, cauzînd persoanelor prejudicii materiale sau morale esenţiale.  

 

     Sancţiunile disciplinare 

     În condiţiile legii, judecătorului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:  

    a) avertisment; 

    b) mustrare; 

    c) mustrare aspră; 

    e) eliberare din funcţie; 

    f) eliberare din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte. 



  Eliberarea din funcţie se aplică în cazul comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare care 

dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, în cazul comiterii repetate a abaterilor 

disciplinare specificate la art. 22 al legii cu privire la statutul judecătorului, precum şi în cazul în 

care, la evaluarea performanţelor, s-a stabilit necorespunderea lui evidentă funcţiei deţinute. 

 În cazul în care, din motive neîntemeiate, preşedinţii (vicepreşedinţii) instanţelor judecătoreşti nu 

îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art.16
1
 al Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, au comis abaterea disciplinară specificată la art. 22 lit. l) din legea cu privire la 

statutul judecătorului ori au eşuat la evaluarea performanţelor, ei sînt eliberaţi din funcţia de 

conducere în instanţă. Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 6 luni de la data constatării 

abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de un an de la data comiterii ei. În cazul în care dintr-o hotărîre 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către 

judecător a unei abateri disciplinare, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data 

devenirii definitive a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale. 

 

 4.5 SUSPENDAREA, DETAŞAREA, ELIBERAREA și DEMISIA DIN FUNCŢIE a  

JUDECĂTORULUI 
       

  Prin suspendare din funcție a judecătorului încelejim ridicarea pe o perioadă determinată sau 

nedeterminată a atribuțiilor sale. Judecătorul poate fi suspendat din funcţie, prin hotărîre a 

Consiliului Superior al Magistraturii, dacă: 

    a) în privinţa lui se începe urmărirea penală, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii în cauza 

respectivă; 

    b) este recunoscut absent fără veste prin hotărîre judecătorească definitivă; 

    c) participă la campania preelectorală în calitate de candidat pentru autoritatea publică sau 

autoritatea administraţiei publice locale; 

    d) i se acordă concediu de maternitate şi pentru îngrijirea copilului pe un termen de pînă la 3 ani. 

     În cazul în care este recunoscut absent fără veste prin hotărîre judecătorească definitivă, salariul 

judecătorului se plăteşte familiei acestuia.  

    Hotărîrea privind suspendarea din funcţie a judecătorului poate fi atacată în Curtea Supremă de 

Justiţie în condiţiile legii. 

 

     Detaşarea judecătorului 

 

     Judecătorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţămîntul său, prin hotărîre a Consiliului 

Superior al Magistraturii, în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul secretariatului Consiliului 

Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de pînă la 18 luni, care 

poate fi prelungit cu cel mult 18 luni. Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al 

Magistraturii, judecătorii aleşi în calitate de membri ai consiliului şi în funcţia de inspector-judecător 

în inspecţia judiciară se detaşează din funcţie pentru toată perioada mandatului. 

        În cazurile specificate mai sus, judecătorului i se menţine salariul mediu anterior pentru întreaga 

perioadă de activitate în inspecţia judiciară, în cadrul aparatului Consiliului Superior al Magistraturii 

sau al Institutului Naţional al Justiţiei.    Judecătorului detaşat i se menţine statutul de judecător.     

 La expirarea termenului pentru care judecătorul a fost detaşat din funcţie prin hotărîre a Consiliului 

Superior al Magistraturii, acestuia i se acordă funcţia anterioară de judecător pe care a deţinut-o pînă 

la detaşare sau, cu consimţămîntul său, i se acordă o altă funcţie de judecător echivalentă. 

 

 

 

 

    Eliberarea judecătorului din funcţie 

 

    Judecătorul este eliberat din funcţie de organul care l-a numit în cazul: 



    a) depunerii cererii de demisie; 

     b) stabilirii necorespunderii evidente funcţiei deţinute, ca rezultat al evaluării performanţelor; 

    d) transferului într-o altă funcţie în condiţiile legii; 

    f) comiterii unei abateri disciplinare specificate la art.22 alin.(1) al legii cu privire la statutul 

judecătorului din 20.07.1995 nr. 544-XIII; 

    g) pronunţării hotărîrii definitive de condamnare; 

    h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova; 

    i) nerespectării prevederilor art.8; 

    j) constatării incapacităţii de muncă, dovedite prin certificat medical; 

    k) expirării împuternicirilor în legătură cu nenumirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă, precum şi în legătură cu atingerea de către acesta a plafonului de vîrstă; 

    l) constatării, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a 

incapacităţii de exerciţiu; 

     Propunerea privind eliberarea judecătorului din funcţie este înaintată de Consiliul Superior al 

Magistraturii Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului.Modul de eliberare din 

funcţie a judecătorului şi de contestare a hotărîrii de eliberare se stabileşte de legislaţie. Eliberarea 

din funcţie a judecătorului în baza temeiurilor specificate la alin. (1) lit. b), f), g) şi i) atrage lipsirea 

acestuia de dreptul la indemnizaţia unică de concediere, prevăzută la art. 26 alin. (3), şi la stabilirea 

pensiei în condiţiile art. 32 al legii sus numite. Judecătorii care cad sub incidenţa prezentei condiții 
vor avea dreptul la pensie pentru limită de vîrstă conform condiţiilor generale stabilite de Legea nr. 

156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. În cazul anulării 

hotărîrii de eliberare din funcţie a judecătorului acesta va fi repus în toate drepturile avute anterior, 

plătindu-i-se, în modul stabilit de lege, drepturile băneşti de care a fost lipsit.  În caz de deces al 

judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii declară funcţia vacantă. 

 

 

     Demisia judecătorului 
      Se consideră demisie a judecătorului plecarea onorabilă a acestuia din funcţie dacă, în exerciţiul 

funcţiunii şi în afara relaţiilor de serviciu, el nu a comis fapte care discreditează justiţia sau 

compromit cinstea şi demnitatea  de judecător. Judecătorul are dreptul la demisie prin depunerea 

cererii de demisie, inclusiv în cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti.Judecătorului 

demisionat sau pensionat i se plăteşte o indemnizaţie unică de concediere egală cu produsul înmulţirii 

salariului său  mediu  lunar la numărul de ani complet lucraţi în funcţia de judecător. Totodată, în 

calculul indemnizaţiei  unice de concediere pentru judecătorul demisionat şi reîntors în funcţie se ia 

timpul activităţii în funcţia de judecător de la data încetării ultimei demisii. Judecătorul demisionat 

are dreptul la pensie pentru vechime în muncă sau la o indemnizaţie lunară viageră în condiţiile 

prezentei legi. 

     Dacă judecătorul demisionat are o vechime în funcţia de judecător de cel puţin 20 de ani, acesta 

beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră de 80%; de la 25 la 30 de ani – de 85%; de la 30 la 35 

de ani – de 90%; de la 35 la 40 de ani – de 95%; de la 40 de ani şi mai mult – de 100% faţă de 

salariul mediu plătit în funcţia respectivă de judecător, ţinîndu-se cont de indexarea salariului.  

     Judecătorul este considerat demisionat atîta timp, păstrează cetăţenia Republicii Moldova şi nu 

comite fapte ce discreditează justiţia sau compromit cinstea şi demnitatea de judecător. În cazul în 

care constată că judecătorul demisionat nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege, 

Consiliul Superior al Magistraturii sistează demisia judecătorului, acesta fiind în drept să atace 

hotărîrea de sistare în instanţa judecătorească într-un termen de 10 zile de la data primirii copiei de pe 

hotărîre. Demisia judecătorului se sistează şi în cazul numirii repetate a acestuia în funcţia de 

judecător.   Împuternicirile judecătorului transferat, detaşat, suspendat în perioada examinării de către 

acesta a unei cauze penale sau civile aflate în faza de terminare se menţin pînă la încheierea judecării 

cauzei respective.rarea judecătorească și organelle chemate să asigure realizarea politicii de stat în 

sfera justiției. 

 



4.6 Autoadministrarea judecătorească 

     Independenţa instanţelor judecătoreşti reprezintă independenţa organizaţională şi funcţională a 

acestora, care este realizată prin autoadministrare judecătorească. Autoadministrarea judecătorească 

este dreptul şi capacitatea reală a instanţelor judecătoreşti şi a judecătorilor de a soluţiona problemele 

funcţionării sistemului judecătoresc în mod autonom şi responsabil.  

 Autoadministrarea judecătorească se realizează în baza principiilor reprezentativităţii şi eligibilităţii 

organelor autorităţii judecătoreşti, precum şi în baza angajării răspunderii organelor autoadministrării 

judecătoreşti pentru exercitarea în mod corespunzător a funcţiilor delegate. 

Organele autoadministrării judecătoreşti sînt Adunarea Generală a Judecătorilor şi Consiliul Superior 

al Magistraturii. 

 Adunarea Generală a Judecătorilor asigură realizarea practică a principiului autoadministrării 

puterii judecătoreşti.  Adunarea Generală a Judecătorilor este constituită din judecătorii tuturor 

instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. Adunarea Generală a Judecătorilor se convoacă 

anual în şedinţă ordinară în prima jumătate a lunii februarie. Adunarea poate fi convocată şi în cazuri 

excepţionale, la iniţiativa Consiliului Superior al Magistraturii sau a cel puţin 50 de judecători, în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 

     Consiliul Superior al Magistraturii anunţă data convocării şedinţei ordinare a Adunării Generale a 

Judecătorilor cu cel puţin o lună înainte de data şedinţei, elaborează şi distribuie judecătorilor 

proiectul agendei şedinţei, care se plasează şi pe pagina web a Consiliului, cu anexarea materialelor 

ce urmează a fi examinate. Propunerile de modificare a agendei şedinţei Adunării Generale a 

Judecătorilor se admit şi pe parcursul şedinţei.  

     Şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor este deschisă de către Preşedintele Consiliului Superior 

al Magistraturii, care transmite apoi conducerea şedinţei preşedintelui acesteia. Preşedintele şi 

secretarul şedinţei Adunării Generale a Judecătorilor se aleg la propunerea judecătorilor prezenţi la 

şedinţă, cu votul deschis al majorităţii simple a acestora.  Adunarea Generală a Judecătorilor este 

deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în exerciţiu. Acelaşi cvorum este 

necesar şi pentru desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale Adunării Generale a Judecătorilor. 

     Hotărîrile Adunării Generale a Judecătorilor se adoptă cu votul majorităţii simple a judecătorilor 

prezenţi şi se semnează de către preşedintele şi secretarul şedinţei. Hotărîrile Adunării Generale a 

Judecătorilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, colegiului pentru 

selecţia şi cariera judecătorilor sau colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor  se adoptă 

prin vot secret. La decizia Adunării Generale a Judecătorilor pot fi adoptate prin vot secret şi alte 

hotărîri. Hotărîrile Adunării Generale a Judecătorilor se execută de către organele autoadministrării 

judecătoreşti şi de către judecători şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

  Competenţa Adunării Generale a Judecătorilor 

    a) audiază raportul anual de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii; 

    b) aprobă Codul de etică al judecătorului şi modificările operate în acesta; 

    c) aprobă Regulamentul de funcţionare a Adunării Generale a Judecătorilor; 

    d) alege, din rîndul judecătorilor, membrii permanenţi şi cîte 2 membri supleanţi în Consiliul 

Superior al Magistraturii, în colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi în colegiul de evaluare 

a performanţelor judecătorilor şi ridică mandatul acestora; 

    e) examinează şi decide asupra altor chestiuni referitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti.  

     Pentru organizarea procedurii de alegere a judecătorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, în 

colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi în colegiul de evaluare a performanţelor 

judecătorilor, Adunarea Generală a Judecătorilor constituie comisii speciale, ale căror componenţă şi 

mod de activitate se aprobă la şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor. 

  Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea constituirii şi 

funcţionării sistemului judecătoresc, este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti şi asigură 

autoadministrarea judecătorească. 

 

 

 

           



 

 

4.8  FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE MINISTERULUI 
 

    Ministerul Justiției exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, 

realizează politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, contribuie la menţinerea 

stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, 

veghează asupra respectării principiului supremaţiei legii. 

    Funcţiile.  În vederea realizării misiunii sale, Ministerul exercită următoarele funcţii de bază: 

    1) elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul justiţiei şi 

protecţiei drepturilor omului; 

    2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei; 

    3) crearea, dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţa şi sistematizarea 

legislaţiei;  

    4) coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene; 

    5) stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea 

procesului de acordare a asistenţei juridice internaţionale; 

    6) asigurarea activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi a 

reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională; 

    7) reglementarea, organizarea, coordonarea sau  supravegherea unor profesii şi servicii juridice; 

    8) asigurarea înregistrării organizaţiilor necomerciale; 

    9) promovarea politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de 

libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional, măsurilor de siguranţă 

aplicate deţinuţilor, precum şi în domeniul probaţiunii; 

    10) supravegherea activităţii organelor de stare civilă şi a respectării legislaţiei în procesul 

înregistrării de stat a actelor de stare civilă; 

    11) exercitarea controlului asupra instanţelor judecătoreşti în privinţa problemelor organizatorice; 

    12) coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali; 

    13) coordonarea şi promovarea politicii în domeniul expertizei judiciare. 

 

     Atribuţiile Ministerulu.   Ministerul are următoarele atribuţii principale: 

    1) în domeniul elaborării şi monitorizării implementării documentelor de politici: 

    a) stabileşte şi propune obiectivele ce urmează a fi incluse în programul de activitate al Guvernului 

şi în programul legislativ, care ţin de domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului; 

    b) elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor 

în domeniul propriu de activitate; 

    c) asigură şi coordonează activitatea în domeniul realizării reformei judiciare şi de drept; 

    d) coordonează procesul de monitorizare a implementării legislaţiei şi generalizează rezultatele 

monitorizării; 

    e) negociază, implementează şi monitorizează programele internaţionale de asistenţă tehnică şi 

financiară pentru sectorul justiţiei; 

    2) în domeniul creaţiei legislative şi al perfecţionării legislaţiei: 

    a) elaborează proiectele de acte normative în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului şi 

participă la susţinerea acestora în Guvern şi în cadrul comisiilor parlamentare; 

    b) asigură compatibilitatea cadrului normativ cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi cu tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

    c) participă, în caz de necesitate, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de 

definitivare a proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi publice; 

    d) participă la grupuri de lucru interministeriale care au ca obiect probleme conexe domeniului de 

competenţă; 

    e) efectuează expertiza juridică a proiectelor de acte normative şi înregistrează actele normative 



departamentale ce ţin de drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor; 

    3) în domeniul creării şi dezvoltării sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţei şi 

sistematizării legislaţiei: 
    a) ţine Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi Registrul de stat al actelor 

normative departamentale; 

    b) efectuează evidenţa, sistematizarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor Curţii 

Constituţionale, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova; 

    c) asigură editarea şi republicarea actelor normative, pregăteşte pentru editare culegeri de acte 

normative; 

    d) prestează servicii autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice privind informaţia juridică;  

    e) ţine evidenţa şi sistematizarea actelor normative ale altor state cu care colaborează în domeniul 

schimbului de informaţii; 

    4) în domeniul stabilirii şi valorificării relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi 

coordonării procesului de acordare a asistenţei juridice internaţionale: 
    a) elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale; participă, în condiţiile legii, la 

negocierea tratatelor internaţionale cu alte state şi organizaţii internaţionale; 

    b) întocmeşte rapoarte periodice privind implementarea tratatelor internaţionale ce ţin de 

competenţa sa; 

    c) cooperează cu structurile şi organizaţiile internaţionale, precum şi cu autorităţile similare din 

alte state; încheie acorduri privind colaborarea juridică cu organele respective ale statelor străine şi 

cu organizaţiile internaţionale; 

    d) organizează implementarea tratatelor privind asistenţa juridică internaţională, precum şi a altor 

tratate în partea ce ţine de competenţa sa; 

    e) coordonează procesul de examinare şi de implementare în legislaţia naţională a recomandărilor 

date de experţii Consiliului Europei; 

    f) monitorizează şi coordonează procesul de integrare europeană pe segmentul justiţiei şi 

drepturilor omului; 

    g) asigură accesarea şi implementarea proiectelor de asistenţă externă; 

    5) în domeniul asigurării activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului: 
    a) întocmeşte observaţiile Guvernului asupra admisibilităţii şi fondului cauzei, precum şi 

comentariile Guvernului asupra pretenţiilor de satisfacţie echitabilă; 

    b) urmăreşte executarea hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate 

în privinţa Republicii Moldova; 

    c) organizează şi ţine evidenţa deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului  

pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît; 

    d) asigură traducerea şi transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a 

rezumatelor deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele în 

care Republica Moldova are calitatea de pîrît; 

    6) în domeniul asigurării activităţii reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea 

Constituţională: 
    a) coordonează activitatea de prezentare de către autorităţile publice responsabile a intereselor 

Guvernului în Parlament; 

    b) prezintă Guvernului, la încheierea sesiunilor ordinare ale Parlamentului, informaţiile cu privire 

la desfăşurarea procesului legislativ; 

    c) prezintă opinia în privinţa sesizărilor Curţii Constituţionale; 

    d) efectuează controlul privind procesul de iniţiere de către autorităţile publice responsabile a 

elaborării proiectelor de modificare şi completare a actelor legislative şi normative ce rezultă din 

hotărîrile Curţii Constituţionale şi prezintă Guvernului raportul privind executarea hotărîrilor Curţii 

Constituţionale; 

    7) în domeniul reglementării, organizării, coordonării sau supravegherii unor profesii şi servicii 

juridice: 



    a) îndeplineşte atribuţiile care sînt stabilite prin lege cu privire la notari, avocaţi, executori 

judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi, interpreţi şi traducători;  

    b) elaborează şi, după caz, aprobă cadrul normativ sau modele de acte necesare pentru exercitarea 

profesiilor sau serviciilor juridice stabilite la lit. a); 

    c) monitorizează şi efectuează, în limitele stabilite de lege, controlul asupra modului în care sînt 

exercitate profesiile sau serviciile juridice stabilite la lit. a); 

    d) ţine Registrul de stat al notarilor, Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat, 

Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi, Registrul executorilor judecătoreşti, 

Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor, Tabelul mediatorilor; 

    e) ţine Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor; 

    f)  administrează, în modul stabilit de lege, sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de 

stat; 

    8) în domeniul înregistrării organizaţiilor necomerciale: 

    a) înregistrează  organizaţiile necomerciale şi efectuează controlul asupra respectării de către 

acestea a legislaţiei în vigoare; 

    b) avertizează, în modul stabilit de lege, organizaţiile necomerciale asupra încălcărilor comise, 

solicitînd înlăturarea lor în termene rezonabile; 

    c) solicită, după caz, instanţei judecătoreşti, în modul stabilit de lege, limitarea, suspendarea, 

dizolvarea sau încetarea activităţii organizaţiilor necomerciale; 

    d) ţine Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale; 

    e) asigură activitatea Comisiei de Certificare pe lîngă Ministerul Justiţiei şi executarea hotărîrilor 

acesteia; 

    9) în alte domenii: 

    a) aplică apostila şi legalizează actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat; 

    b) coordonează şi monitorizează procesul de reprezentare a intereselor statului în instanţele 

judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale; 

    c) reprezintă statul în instanţele judecătoreşti în acţiunile de reparare a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, precum şi de  reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite 

ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor  judecătoreşti; 

    d) participă la examinarea cererilor de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine; 

    e) asigură infrastructura informaţională şi tehnologică, integrată în sistemul informaţional 

guvernamental, în scopul realizării politicii statului în domeniul justiţiei, sporirii eficacităţii 

operaţionale şi calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor; 

    f) examinează, în limitele competenţei, petiţiile cetăţenilor; 

    g) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

     Drepturile Ministerului. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi: 

    a) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la instituţii ştiinţifice şi de învăţămînt 

avize asupra proiectelor de acte normative şi altor documente, elaborate de Minister; 

    b) să antreneze la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile de competenţă (inclusiv 

prin contract) experţi, consilieri, consultanţi din ţară şi de peste hotare; 

    c) să dea explicaţii şi recomandări autorităţilor publice privind tehnica elaborării proiectelor de 

acte normative; 

    d) să organizeze şi să participe la diverse întruniri, conferinţe în domeniile de activitate; 

    e) să presteze servicii juridico-informaţionale contra plată persoanelor juridice şi fizice; 

    f)  să prezinte Guvernului propuneri cu privire la numirea autorităţilor publice concrete în calitate 

de organe responsabile de elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv a unor proiecte de acte 

normative ce urmează a fi elaborate pentru executarea hotărîrilor Curţii Constituţionale. 

 

 

 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  MINISTERULUI JUSTIȚIEI 



    Conducerea Ministerului 

    1) Ministerul este condus de ministrul justiţiei  numit şi revocat din funcţie conform prevederilor 

Constituţiei Republicii Moldova şi ale Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. 

Ministrul: 

    a) organizează şi conduce activitatea Ministerului, determină obiectivele şi direcţiile strategice de 

activitate ale acestuia, pornind de la programul de activitate al Guvernului, decide asupra căilor de 

realizare a acestora; 

    b) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce 

decurg din prevederile prezentului regulament şi din alte acte normative, precum şi din politica de 

cadre a statului; 

    c) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele despre 

realizarea lor; 

    d) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în 

Minister; efectuează cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate pentru minister în legea 

bugetară anuală; 

    e) prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiectele de acte normative elaborate de 

Minister; 

    f) participă în şedinţele Guvernului, în şedinţele comisiilor parlamentare şi în şedinţele plenare ale 

Parlamentului, în susţinerea proiectelor de acte normative  elaborate în domeniile de competenţă; 

    g) negociază şi semnează tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, în conformitate cu 

deplinele puteri acordate în modul stabilit de lege; 

    h) participă, în calitate de membru, în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii şi a 

Consiliului Superior al Procurorilor; 

    i) delimitează sarcinile, atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor şi ale 

conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului; 

    j) prezintă Guvernului propuneri privind numirea sau eliberarea din funcţie a agentului 

guvernamental; 

    k) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu cu  funcţionarii 

publici, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

    l) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, precum şi grade speciale celor cu statut 

special, aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii;  

    m) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul de deservire 

tehnică; 

    n) înaintează propuneri pentru decorarea cu distincţii de stat a personalului din cadrul ministerului, 

în condiţiile legii; 

    o) numeşte şi eliberează din funcţii personalul din cabinetul ministrului şi  conducătorii 

autorităţilor administrative din subordine (fără statut de funcţionari publici); 

    p) la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei, numeşte şi eliberează din funcţie şeful Direcţiei 

de justiţie a Găgăuziei; 

     q) numeşte şi eliberează din funcţie administratorul întreprinderii de stat monitorizate de minister, 

la propunerea consiliului de administraţie; desemnează şi revocă membrii consiliului de administraţie 

a întreprinderii de stat;  

    r) modifică statul de personal al aparatului central al Ministerului, în cadrul structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului, aprobate de Guvern; 

    s) aprobă regulamentele subdiviziunilor aparatului central al Ministerului; 

    t) aprobă structura şi schema de încadrare ale autorităţilor administrative din subordine; 

    u) emite, în limitele competenţelor sale, ordine, instrucţiuni, dispoziţii şi decizii, verifică 

executarea lor; în caz de necesitate, în colaborare cu conducătorii altor ministere şi autorităţi publice 

emite acte normative comune; 

    v) exercită alte împuterniciri în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

     În activitatea sa de conducere şi reprezentare a Ministerului, ministrul este asistat de trei 



viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern.    Viceminiştrii se 

subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului, în limitele 

împuternicirilor ce le sînt atribuite.  

    În lipsa ministrului, funcţiile acestuia sînt exercitate de viceministrul desemnat de ministru.  

    Viceminiştrii, în limitele împuternicirilor atribuite şi în modul stabilit de lege, poartă răspundere 

pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului. 

     Structura Ministerului 

    Aparatul central este constituit din subdiviziuni care contribuie la realizarea funcţiilor şi 

atribuţiilor Ministerului, precum şi din subdiviziuni care oferă suport tehnic. Subdiviziunile activează 

în baza propriilor regulamente, vizate de viceministrul respectiv şi aprobate de ministru. 

    Subdiviziunile Ministerului sînt: direcţii generale, direcţii, secţii şi servicii. 

    În subordinea directă a ministrului funcţionează Direcţia control şi audit intern, care realizează 

funcţii de evaluare, verificare şi monitorizare a activităţii subdiviziunilor aparatului central şi a 

autorităţilor administrative din subordinea Ministerului. 

    În vederea asigurării comunicării interne şi externe a Ministerului, precum şi în scopul gestionării 

eficiente a relaţiilor cu publicul, funcţionează Serviciul protocol,  informare şi comunicare cu mass-

media. 

    Cheltuielile de întreţinere a aparatului Ministerului sînt suportate din contul mijloacelor bugetului 

de stat. 

    Autorităţile administrative din subordinea Ministerului funcţionează în baza prevederilor legale 

prin care au fost create, a regulamentelor de activitate aprobate de Guvern, ordinelor şi dispoziţiilor 

emise de ministru, precum şi a instrucţiunilor şi regulamentelor interne. 

    Cabinetul ministrului 

    În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet (cu statut de direcţie), din 

componenţa căruia pot face parte: şeful de cabinet, consilierii, asistenţii şi un secretar. 

     Colegiul Ministerului 

    În cadrul Ministerului funcţionează Colegiul Ministerului, componenţa nominală a căruia este 

aprobată de către Guvern. Din componenţa colegiului fac parte: ministrul (preşedintele colegiului), 

viceminiştrii, şefi ai subdiviziunilor ministerului şi ai autorităţilor administrative din subordine, un 

reprezentant al Cancelariei de Stat şi un reprezentant al societăţii civile. În caz de încetare sau 

suspendare a raporturilor de serviciu/muncă a membrilor Colegiului Ministerului, atribuţiile acestora 

se exercită de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective sau de locţiitorii titulari ai acestora, 

sau de persoanele care asigură interimatul funcţiei de conducere, fără emiterea unei noi hotărîri de 

Guvern. 

    Colegiul Ministerului se întruneşte în şedinţe trimestriale sau în funcţie de necesităţi. 

    Colegiul Ministerului examinează probleme de importanţă majoră din domeniile de competenţă 

ale Ministerului, audiază rapoartele de activitate ale conducătorilor subdiviziunilor şi autorităţilor 

administrative din subordinea Ministerului, efectuează controlul asupra executării deciziilor sale. 

    La şedinţele Colegiului Ministerului pot fi invitate şi alte persoane, atunci cînd examinarea unor 

probleme prezintă interes pentru acestea. 

    Colegiul Ministerului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul său, aprobat prin 

ordinul ministrului. 

    Soluţiile identificate sau recomandările formulate în urma discuţiilor din cadrul Colegiului 

Ministerului se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor prezenţi în şedinţă şi se supun 

deciziei ministrului. 

     Corespondenţa 

    Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, viceminiştri sau de persoane cu funcţii de 

răspundere învestite cu acest drept. 

    Ministrul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului. În lipsa ministrului, dreptul 

de primă semnătură revine unuia dintre viceminiştri. 

    Viceminiştrii, precum şi alte persoane cu funcţii de răspundere, au dreptul de a semna actele 

Ministerului în temeiul ordinului ministrului sau prin împuternicire specială. 

    Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea 



alte forme. 

    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, 

veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat. 

     Colaborarea  
    Ministerul colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi structurile 

internaţionale. 

    În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea 

unor probleme specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din 

diferite domenii. 

STRUCTURA aparatului central al Ministerului Justiţiei 
    Conducerea  

    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie) 

    Direcţia generală legislaţie  

    Direcţia generală agent guvernamental  

    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană 

    Direcţia cooperare juridică internaţională 

    Direcţia apostilă  

    Direcţia profesii şi servicii juridice  

    Direcţia organizaţii necomerciale 

    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

    Direcţia economico-financiară şi administrativă  

    Direcţia control şi audit intern 

    Secţia resurse umane  

    Secţia secretariat 

    Serviciul protocol, informare şi comunicare cu mass-media 

    Serviciul e-Transformare 

    Serviciul arhivă 

LISTA autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei 

 

    Departamentul instituţiilor penitenciare 

    Oficiul central de probaţiune 

    Departamentul de administrare judecătorească  

    Serviciul stare civilă 

    Centrul de informaţii juridice  

    Centrul de armonizare a legislaţiei    

    Centrul naţional de expertize judiciare 

    Direcţia de justiţie a Găgăuziei 

LISTA întreprinderilor monitorizate de Ministerul Justiţiei 
    Î. S. „Camera Înregistrării de Stat” 

    Î. S. Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa” 

 

 

cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

    În temeiul Legii Republicii  Moldova cu privire la Guvern, Guvernul Republicii Moldova 

HOTĂRĂŞTE: 



     

Ministerului Justiţie. Principii generale 

     Ministerul Justiţiei este organul central al administraţiei publice de specialitate, care exercită 

conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, asigură realizarea politicii de stat 

în sfera justiţiei şi în activitatea sa se subordonează Guvernului.  În activitatea sa Ministerul Justiţiei 

se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern, alte legi şi hotărîri 

ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de 

prezentul regulament.   În limitele competenţei sale Ministerul Justiţiei organizează promovarea 

politicii Guvernului, realizarea hotărîrilor şi dispoziţiilor sale şi controlează executarea lor în 

instituţiile din subordine. 

    Sarcinile principale ale Ministerului Justiţiei sînt: 

    asigurarea realizării politicii de stat în domeniul justiţiei; 

    coordonarea activităţii privind realizarea reformei judiciare şi de drept;  

   asigură elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul justiţiei; 

   contribuirea la asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor; 

    elaborarea proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului în domeniul justiţiei, efectuarea expertizei 

juridice şi avizarea proiectelor legilor şi altor acte normative prezentate Guvernului; perfecţionarea 

legislaţiei şi pregătirea propunerilor privind codificarea ei; contribuirea la ridicarea calităţii 

proiectelor actelor normative elaborate de ministere şi departamente; crearea şi dezvoltarea 

sistemului de stat al informaţiei juridice;  

    asigurarea executării hotărîrilor instanţelor judecătoreşti şi altor organe, precum şi a sancţiunilor 

de drept penal şi activităţii de probaţiune; 

    contribuirea la asigurarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea instanţelor judecătoreşti; 

    asigurarea procedurilor de înregistrare în limitele competenţelor stabilite de legislaţie; 

    realizarea activităţii de armonizare a legislaţiei cu recomandările Consiliului Europei. 

    monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei pe plan naţional prin întocmirea rapoartelor 

periodice privind situaţia armonizării legislaţiei şi a implementării planurilor naţionale anuale de 

armonizare a legislaţiei. 

  Numărul de personal şi structura aparatului central ale Ministerului Justiţiei se aprobă de Guvern. 

Ministerul Justiţiei, organele şi instituţiile acestuia formează sistemul ministerului. Ministerul 

Justiţiei este persoană juridică, dispune de conturi în instituţiile bancare (inclusiv valutare), ştampilă 

cu Stema de Stat şi cu denumirea sa. 

 Funcţiile Ministerului Justiţiei 

     În conformitate cu  sarcinile ce-i revin, Ministerul Justiţiei exercită următoarele funcţii: 

- pregăteşte proiecte de legi şi proiecte de hotărîri ale Guvernului în domeniul justiţiei, avizează 

şi efectuează expertiza juridică la proiectele de legi şi alte acte normative prezentate 



Guvernului, efectuează expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative 

departamentale ce vizează drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor sau cele cu caracter 

interdepartamental; 

   

- elaborează, ţinînd cont de propunerile ministerelor şi departamentelor, proiectele planurilor de 

perfecţionare a legislaţiei;  

- coordonează activitatea de examinare şi racordare a legislaţiei naţionale în conformitate cu 

expertizele Consiliului Europei, examinează practica aplicării legislaţiei Uniunii Europene în 

domeniul justiţiei şi elaborează, în modul stabilit,  propuneri de perfecţionare a legislatiei 

naţionale; 

 examinează conformitatea legislaţiei interne cu prevederile legislaţiei comunitare, sesizînd 

organul competent asupra contradicţiilor; 

-  
creează şi actualizează în permanenţă baza de date privind conţinutul legislaţiei comunitare; 

-  
organizează şi ţine evidenţa deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît; 

-  
pregăteşte şi transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova rezumatele 

deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv partea dispozitivă a 

acestora, pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît. 

-  înfăptuieşte munca de sistematizare şi codificare a legislaţiei, pregăteşte propuneri cu privire 

la modificarea ei; 

-  coordonează activitatea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în vederea 

elaborării proiectelor de legi şi alte acte normative, acordîndu-le ajutor metodic la elaborarea 

proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului;  

- întocmeşte şi pregăteşte pentru editare culegeri de legi, coduri, prezintă propuneri privind 

editarea literaturii juridice; 

-  înfăptuieşte republicarea actelor normative, asigurînd corectitudinea lor; 

- acumulează, sistematizează şi păstrează actele normative, pe baza cărora  se formează şi este 

ţinut Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova; 

- asigură Parlamentul, Guvernul, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, 

organele publice locale, instanţele judecătoreşti, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu 

informaţie juridică, prestează persoanelor juridice şi fizice servicii legate de informaţia 

juridică; 

-  asigură şi coordonează activitatea în domeniul realizării reformei judiciare şi de drept; 

-  întreprinde măsuri menite să creeze condiţiile necesare activităţii instanţelor judecătoreşti; 

asigură activitatea organizatorică, materială şi financiară; 

-  organizează gestiunea statistică judiciară şi analizează datele statistice, pregăteşte relatări 

despre statistica judiciară; 

-  asigură exercitarea legislaţiei privind executarea sentinţelor privative de libertate, organizează 

paza, transferul sub escortă şi escortarea condamnaţilor, întreprinde măsuri ce asigură 

activitatea instituţiilor penitenciare; determină structura organizatorică şi atribuţiile 

Departamentului instituţiilor penitenciare, formează rezerva de cadre; 

-  realizează controlul asupra exercitării legislaţiei în vigoare privind înregistrarea de stat a 

actelor de stare civilă; 

     în limitele competenţei sale: 



-  eliberează şi retrage licenţele pentru exercitarea profesiei de avocat; 

- aprobă Regulamentul Comisiei pentru licenţierea profesiei de avocat; ţine registrul licenţelor 

pentru exercitarea profesiei de avocat şi aprobă forma licenţelor; 

- publică anual listele avocaţilor, avocaţilor stagiari şi avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

din oficiu; 

- înregistrează şi ţine registrul birourilor de avocaţi şi aprobă forma registrului acestora; 

- determină, în comun cu autorităţile interesate, mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor 

care acordă asistenţă juridică din oficiu; 

    în limitele competenţei sale: 

    eliberează şi retrage licenţele pentru activitatea notarială; 

    supraveghează şi efectuează controlul activităţii notariale şi al modului de întocmire a actelor 

notariale; 

    aprobă, în condiţiile Legii cu privire la notariat, actele normative necesare pentru desfăşurarea 

activităţii notariale; 

    contribuie la asigurarea practicii notariale unice şi a analizei statistice a actelor notariale, precum şi 

elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce reglementează 

activitatea notarială tuturor instituţiilor care realizează activitate notarială; 

stabileşte numărul necesar de notari publici şi notari stagiari; 

    ţine Registrul de Stat al Notarilor; 

    selectează şi atestează cadrele notariale; 

    ţine registrul gajului; 

    ţine arhiva notarială de stat; 

    ţine evidenţa dosarelor succesorale şi a testamentelor; 

 

    în limitele competenţei sale: 

    supraveghează şi efectuează controlul activităţii interpreţilor şi traducătorilor; 

    ţine Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor; 

    publică extrase din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi; 

       eliberează şi retrage licenţele pentru activitatea de executor judecătoresc; 

    elaborează şi aprobă actele normative necesare organizării şi funcţionării sistemului de executare 

silită; 

    supraveghează şi efectuează controlul activităţii executorilor judecătoreşti; 

    deţine Registrul executorilor judecătoreşti; 

    stabileşte şi actualizează anual numărul executorilor judecătoreşti.    

     înregistrează partidele şi alte organizaţii social-politice şi efectuează controlul asupra respectării 

de către acestea a legislaţiei în vigoare, suspendează activitatea acestora în cazul încălcării 

prevederilor statutare şi a legislaţiei, ţine registrul partidelor politice şi înregistrează simbolica 

acestora; participă la examinarea cauzelor de către instanţele de judecată privind suspendarea sau 

lichidarea partidelor şi organizaţiilor social-politice, precum şi intentează din proprie iniţiativă astfel 

de cauze în condiţiile legii; 

     înregistrează asociaţiile obşteşti, fundaţiile, asociaţiile de patronat şi efectuează controlul 

corespunderii  activităţii  acestora scopurilor şi sarcinilor statutare; 



    iniţiază în instanţa de judecată suspendarea activităţii sau lichidarea acestor organizaţii în cazul 

comiterii încălcărilor legislaţiei; 

    asigură desfăşurarea activităţii Comisiei de Certificare pe lîngă Ministerul Justiţiei şi executarea 

hotărîrilor acesteia; 

     înregistrează cultele religioase şi părţile lor componente, precum şi simbolurile acestora; aprobă 

regulamentele instanţelor de disciplină bisericească; ţine registrul cultelor religioase şi al părţilor lor 

componente; acţionează în instanţa de judecată în vederea suspendării sau încetării activităţii cultelor 

religioase sau a părţilor lor componente; asigură legătura dintre organele de stat şi cultele religioase 

şi părţile lor componente în probleme referitoare la instituţiile religioase; înaintează propuneri, în 

modul stabilit, referitoare la încheierea acordurilor şi convenţiilor de cooperare cu orice cult religios 

sau cu părţile componente ale acestuia; avertizează cultele religioase şi părţile lor componente despre 

necesitatea înlăturării încălcărilor Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente; 

asigură coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali;     

 asigură finanţarea asistenţei juridice, acordate de către avocaţii numiţi din oficiu şi controlează 

utilizarea mijloacelor repartizate conform destinaţiei; 

     asigură activitatea Reprezentantului Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru 

Drepturile Omului, precum şi a reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi Curtea Constituţională;    

 

    organizează cercetări ştiinţifice în domeniul criminologiei şi al expertizei judiciare; conduce 

activitatea instituţiilor de expertiză judiciară; organizează, în comun cu Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, cu instituţiile ştiinţifice, ministerele şi departamentele de 

resort, conferinţe şi consfătuiri ştiinţifice privind problemele dezvoltării ştiinţei juridice; 

    prezintă, în modul stabilit, propuneri vizînd încheierea tratatelor internaţionale între Republica 

Moldova şi alte state cu privire la asistenţa juridică şi poartă tratativele respective; încheie acorduri 

privind colaborarea juridică cu organele respective ale statelor străine şi organizaţiile internaţionale; 

organizează îndeplinirea tratatelor privind asistenţa juridică, precum şi a altor tratate, acorduri şi 

convenţii internaţionale în partea ce ţine de competenţa Ministerului Justiţiei; pregăteşte propuneri 

privind aderarea Republicii  Moldova la actele internaţionale în domeniul dreptului, furnizează, la 

cererea organizaţiilor internaţionale, informaţii privind legislaţia, practica judiciară şi notarială; 

colaborează cu organismele internaţionale în domeniul justiţiei; 

-   este responsabil de aplicarea apostilei pe actele oficiale, date prin lege în competenţa sa; 

-    creează rezerve de cadre ale Ministerului Justiţiei, organizează activitatea de perfecţionare a 

colaboratorilor Ministerului Justiţiei, consultanţilor, şefilor de cancelarie din instanţele judecătoreşti, 

cadrelor din instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei, participă la elaborarea programelor 

didactice pentru pregătirea şi ridicarea nivelului profesional al cadrelor; 

-elaborează propuneri privind asigurarea materială şi socială a lucrătorilor Ministerului Justiţiei şi 

instituţiilor din subordine; 

  - asigură instanţele judecătoreşti, organizaţiile şi instituţiile din subordine cu acte normative, 

comentarii, îndrumări şi literatură juridică, necesare pentru exercitarea obligaţiunilor profesionale; 

   - înfăptuieşte, din contul bugetului de stat, asigurarea tehnico-materială a instanţelor judecătoreşti; 



prezintă Guvernului şi organelor administraţiei publice locale recomandări privind aprovizionarea 

instanţelor judecătoreşti cu încăperi de serviciu, mijloace de transpot şi alt utilaj necesar; 

    - finanţează, în modul stabilit, aparatul central, Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu 

statut special Găgăuzia, precum şi asigură controlul şi prezentarea dărilor de seamă de către 

instanţele judecătoreşti şi instituţiile din subordine; 

 - examinează propuneri, cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor, adresate Ministerului Justiţiei, şi 

întreprinde  măsuri  în vederea soluţionării lor; 

- exercită controlul asupra procesului de iniţiere de către autorităţile administraţiei publice centrale a 

elaborării proiectelor privind introducerea în legislaţie a modificărilor şi completărilor ce rezultă din 

hotărîrile Curţii Constituţionale. 

    - participă la elaborarea concepţiilor, strategiilor, programelor şi a planurilor naţionale în domeniul 

justiţiei, monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale elaborate de 

minister; 

      - asigură racordarea politicilor în domeniul justiţiei la priorităţile şi necesităţile de integrare 

europeană ale ţării. 

     Drepturile Ministerului Justiţiei 

   
 În scopul îndeplinirii sarcinilor încredinţate, Ministerul Justiţiei are dreptul: 

-  să primească de la organele centrale de specialitate şi alte autorităţi administrative, de la 

instituţii ştiinţifice şi de învăţămînt avize asupra proiectelor de legi, elaborate de Ministerul 

Justiţiei, hotărîrilor Guvernului şi altor documente, precum şi avize asupra statutelor şi 

regulamentelor organizaţiilor obşteşti;  

- să instituie din reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, 

instituţiilor şi organizaţiilor, de comun acord cu conducătorii acestora, comisii (grupuri de 

lucru) pentru elaborarea proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului vizînd domeniul justiţiei; 

-  să antreneze la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei (inclusiv prin 

contract) experţi, consilieri, consultanţi din ţară şi de peste hotare; 

-  să dea explicaţii şi recomandări organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 

privind  tehnica  elaborării proiectelor de acte normative; 

-  să recepţioneze de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la alte 

instituţii şi organizaţii interesate informaţia necesară asupra proiectelor de acte normative 

elaborate de acestea, să sistematizeze informaţia şi să prezinte Guvernului proiectele 

planurilor pentru perfecţionarea legislaţiei; 

-  să coordoneze şi să numească executanţii lucrărilor de testare, estimare şi evaluare a bazelor 

de date şi programelor computerizate de prelucrare a informaţiilor juridice; 

-  să presteze servicii juridico-informaţionale contra plată persoanelor juridice şi fizice; 

-  să prezinte Guvernului propuneri cu privire la numirea organelor centrale de specialitate 

concrete ale administraţiei publice responsabile de elaborarea proiectelor de acte normative 

inclusiv a unor proiecte de acte normative ce urmează a fi elaborate întru executarea 

hotărîrilor Curţii Constituţionale; 

- să creeze, să  reorganizeze şi să lichideze, în modul stabilit, structurile din subordonarea 

Ministerului Justiţiei. 



 

 Organizarea activităţii Ministerului Justiţiei 

     În fruntea Ministerului Justiţiei se află ministrul, numit în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

    Ministrul justiţiei are locţiitori, numiţi în funcţie şi destituiţi din funcţie de Guvern la propunerea 

ministrului. Locţiitorii ministrului se supun nemijlocit ministrului şi organizează activitatea şi 

lucrările de procedură ale Ministerului Justiţiei, în limitele împuternicirilor ce le revin. 

     În cadrul Ministerului Justiţiei se formează un colegiu, compus din ministru (preşedinte), prim-

viceministru şi viceministru, alţi colaboratori ai Ministerului Justiţiei şi şeful Direcţiei de justiţie a 

Găgăuziei (Gagauz-Yeri). Componenţa personală a colegiului se aprobă de către Guvern. 

     Ministrul justiţiei: 

     conduce unipersonal sfera de activitate, ce i-a fost încredinţată, şi poartă răspundere pentru 

îndeplinirea sarcinilor ce-i revin Ministerului Justiţiei, pentru folosirea raţională a mijloacelor 

bugetare, păstrarea mijloacelor financiare şi valorilor materiale, autenticitatea indiciilor evidenţei şi 

celor din dările de seamă; 

    repartizează atribuţiile între locţiitorii ministrului; 

    stabileşte gradul de responsabilitate a viceminiştrilor, a conducătorilor de departamente, direcţii şi 

secţii ale Ministerului Justiţiei pentru conducerea domeniilor de activitate ale Ministerului Justiţiei, 

pentru activitatea instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei; 

    participă, în calitate de membru, în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, beneficiază de 

alte drepturi în condiţiile legii; 

     la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei numeşte şi eliberează din funcţie şeful Direcţiei de 

justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri); 

     prezintă,  în modul stabilit, spre examinare Guvernului  proiecte de acte normative elaborate de 

minister; 

    formează comisiile pentru licenţierea profesiei de avocat, de executor judecătoresc şi licenţierea 

activităţii notariale; 

     angajează în serviciu şi eliberează din funcţie conducătorii de departamente, direcţii şi secţii, alţi 

colaboratori ai ministerului şi cadre de conducere ale instituţiilor din subordine; 

    stimulează şi aplică sancţiuni disciplinare conducătorilor de departamente, direcţii  şi secţii, altor 

colaboratori ai Ministerului Justiţiei, lucrătorilor de conducere ai instituţiilor din subordine;   

    numeşte notarii în funcţie, suspendă activitatea acestora şi îi eliberează din funcţie; aplică sancţiuni 

disciplinare notarilor; stabileşte competenţa teritorială a notarilor;  

   învesteşte în funcţie executorii judecătoreşti, suspendă şi încetează activitatea acestora, aplică 

sancţiuni disciplinare în cazurile stabilite de lege; 

  
  angajează în serviciu, înaintează în grad, retrage din grad şi trece în rezervă prin ordin efectivul 

militar al Departamentului instituţiilor penitenciare; 



     convoacă şedinţele colegiului Ministerului Justiţiei şi le prezidează; 

    introduce în structura aprobată a aparatului central al Ministerului Justiţiei modificări, determinate 

de necesitatea folosirii noilor forme de organizare şi a tehnicii administrării eficiente, în limitele 

fondului de retribuire a muncii stabilit de Guvern şi numărul maxim de lucrători ai organului de 

administraţie; 

     aprobă regulamente ale departamentelor, direcţiilor şi secţiilor Ministerului Justiţiei şi altor 

instituţii din subordine; 

    aprobă structura, statele de funcţii şi devizul de cheltuieli ale Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei; 

    semnează, în modul stabilit, tratate şi acorduri internaţionale cu privire la asistenţa juridică; 

     îndeplineşte alte împuterniciri ce-i sînt stabilite prin lege. 

    În lipsa ministrului  justiţiei  funcţiile acestuia le îndeplineşte unul dintre viceminiştri. 

 În baza şi întru îndeplinirea legilor, decretelor şi ordonanţelor Preşedintelui Republicii Moldova, a 

hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, Ministerul Justiţiei emite ordine şi alte acte, organizează şi 

controlează executarea lor.  

    Ordinele şi alte acte ale Ministerului Justiţiei, organizarea expertizelor judiciare, realizarea 

statisticii judiciare şi alte chestiuni date în competenţa sa sînt executorii pentru ministere, 

departamente, serviciile de stat, inspectorate, organele executive ale administraţiei publice locale, 

întreprinderi, instituţii şi organizaţii. 

    În caz de necesitate, Ministerul Justiţiei emite, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale 

administraţiei publice, ordine şi alte acte. 

   Colegiul Ministerului Justiţiei examinează problemele principale ce ţin de activitatea Ministerului 

Justiţiei, ia în dezbatere informaţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, rapoartele conducătorilor, 

dările de seamă ale conducătorilor unităţilor structurale ale ministerului şi altor instituţii din 

subordine, discută problemele selectării şi formării cadrelor, verifică îndeplinirea hotărîrilor, 

proiectelor celor mai importante ordine şi altor acte ale Ministerului Justiţiei. 

STRUCTURA  

aparatului central al Ministerului Justiţiei  

    Conducerea  

    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)  

    Direcţia generală legislaţie  

    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană 

    Direcţia agent guvernamental 

    Direcţia apostilă  

    Direcţia notariat şi avocatură  



    Direcţia organizaţii necomerciale 

    Direcţia executori judecătoreşti  

    Direcţia economico-financiară şi administrativă  

    Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

    Secţia resurse umane  

    Secţia  

LISTA  

instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei  

    Departamentul instituţiilor penitenciare 

    Departamentul de administrare judecătorească  

    Serviciul Stare Civilă 

    Centrul de Informaţii Juridice  

    Centrul de armonizare a legislaţiei     

    Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei 

    Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4 Curtea Constituţională. 

 

1. Dispoziții generale, atribuțiile și principiile de activitate a Curții Constituționale. 

2. Statutul judeccătorului Curții Constituționale. 

3. Exercitarea jurisdicției Constituționale. 

4. Aparatul personalului de specialitate și administrative. 

 

1. Dispoziții generale, atribuțiile și principiile de activitate a Curții Constituționale. 

 

 Curtea Constituţională - autoritate de jurisdicţie constituţională.  Curtea Constituţională este 

unica  autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova. Curtea Constituţională este 

independentă şi se supune numai Constituţiei. 

     Curtea Constituţională: 

    a) garantează supremaţia Constituţiei; 

    b) asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi 

putere judecătorească; 

    c) garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. 

    Curtea Constituţională se conduce în activitatea sa de Constituţie, de prezenta lege, Codul 

Jurisdicţiei Constituţionale. 

       Curtea Constituţională activează în baza principiilor: 

    a) independenţei; 

    b) colegialităţii; 

    c) legalităţii; 

    d) publicităţii. 

 

     Atribuţiile Curții  Constituţionale: 

 

    a) exercită la sesizare controlul constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărîrilor 

Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi dispoziţiilor 

Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

    b) interpretează Constituţia; 

    c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei; 

    d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane; 

    e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează 

mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova; 

    f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui 

Republicii Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii 

Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile; 



   g) rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de 

Justiţie; 

    h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid. 

 

 Competenţa Curţii Constituţionale este prevăzută de Constituţie şi nu poate fi contestată de 

nici o autoritate publică. Durata mandatului Curţii Constituţionale nu este limitată. Judecătorul Curţii 

Constituţionale poate deţine această funcţie pe durata a două mandate. Curtea Constituţională se 

compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. 

     Doi judecători sînt numiţi de Parlament, doi de Preşedintele Republicii Moldova şi doi de 

Consiliul Superior al Magistratului. Pe lîngă Curte Constituţională se formează Secretariatul, care are 

sarcina de asigurare a activităţii Curţii. Pe lîngă Curtea Constituţională  poate funcţiona un Consiliu 

ştiinţific consultativ. 

 

 

 

     Preşedintele Curţii Constituţionale. Preşedintele Curţii Constituţionale este ales prin vot secret, 

pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor Curţii.Numărul de candidaţi  la 

funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale este nelimitat. Dacă la primul tur de scrutin candidaţii 

nu întrunesc majoritatea de voturi, se va proceda la al doilea tur de scrutin şi va fi ales preşedinte 

judecătorul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Dacă la cel de-al doilea tur de scrutin 

candidaţii întrunesc acelaşi  număr de voturi, preşedintele va fi ales prin tragerea la sorţi între 

candidaţi. Curtea Constituţională alege un judecător care va exercita funcţiile Preşedintelui în timpul 

absenţei acestuia. 

    Atribuţiile Preşedintelui Curţii Constituţionale 

    Preşedintele Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii: 

    a) convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia; 

    b) coordonează activitatea Curţii Constituţionale şi  repartizează cauzele spre soluţionare; 

    c) reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice din ţară şi străinătate; 

    d) constată cazurile de încetare a mandatului judecătorului, prevăzute în prezenta lege, şi sesizează 

autoritatea publică ce  l-a numit ca să numească un judecător pentru postul devenit vacant; 

    e) exercită conducerea generală a Secretariatului Curţii Constituţionale, angajează şi eliberează din 

funcţie lucrătorii Secretariatului, în condiţiile acordului de muncă; 

    f) depune spre aprobare la Curtea Constituţională regulamentul Secretariatului Curţii, 

organigrama, statul lui de funcţii, regulamentul Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lîngă Curtea 

Constituţională, aprobă regulamentul compartimentelor Secretariatului; 

    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de Codul Jurisdicţiei Constituţionale, de 

alte acte legislative. 

     Preşedintele Curţii Constituţionale este ordonatorul mijloacelor financiare ale Curţii, în limita 

bugetului aprobat. Preşedintele Curţii Constituţionale emite ordine şi dispoziţii. 

 

     Obligativitatea executării cererilor Curţii  Constituţionale. Autorităţile publice, alte persoane 

juridice, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, sînt obligate să comunice 

informaţiile, să prezinte, în termen de 15 zile, documentele şi actele pe care le deţin, cerute de Curtea 

Constituţională pentru executarea atribuţiilor sale. Neexecutarea celor expuse mai sus sau executarea 

lui necorespunzătoare, precum şi neprezentarea la şedinţele plenare din motive considerate de Curte 

ca fiind neîntemeiate, se sancţionează în conformitate cu Codul Jurisdicţiei Constituţionale. 

    Curtea Constituţională prezintă anual autorităţilor competente de a numi judecători rapoarte 

privind exercitarea jurisdicţiei. 

 

2.STATUTUL DE JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE 

 

    

     Numirea. Judecător al Curţii Constituţionale poate fi persoana care deţine cetăţenia Republicii 



Moldova, are domiciliul în ţară, are pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o 

vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţămîntul juridic superior sau în activitatea 

ştiinţifică.  Limita de vîrstă pentru numire în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este de 70 

de ani. Numirea se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al candidatului. În cazul 

în care candidatul ocupă o funcţie incompatibilă cu aceea de judecător al Curţii Constituţionale sau 

este membru al unui partid sau al unei alte organizaţii politice, acordul trebuie să cuprindă 

angajamentul candidatului de a demisiona, la data depunerii jurămîntului, din funcţia pe care o ocupă 

şi de a-şi suspenda activitatea în partid sau în altă organizaţie politică.  

    Jurămîntul.  La intrarea în exercitarea funcţiei, judecătorul Curţii Constituţionale depune în faţa 

Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliului Superior al Magistratului următorul 

jurămînt: 

    "Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Constituţionale, să apăr 

orînduirea constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi numai 

Constituţiei". 

    Judecătorul  îşi exercită funcţia de la data depunerii jurămîntului. 

      

    Judecătorii Curţii Constituţionale sînt independenţi în exercitarea mandatului şi se supun numai 

Constituţiei.Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau 

opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 

     Judecătorul Curţii Constituţionale este inamovibil pe durata mandatului.Mandatul de judecător al 

Curţii Constituţionale se suspendă şi se ridică numai în cazul stabilit de prezenta lege.În caz de 

ridicare a mandatului, judecătorul este eliberat din funcţie, în condiţiile prezentei legi. Judecătorul 

Curţii Constituţionale poate demisiona din proprie iniţiativă. 

     Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau 

privată retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 

   Judecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor 

de infracţiune flagrantă, trimis în judecată contravenţională sau penală fără încuviinţarea prealabilă a 

Curţii Constituţionale. Competenţa de judecată pentru infracţiunile şi delictele administrative 

săvîrşite de judecătorul Curţii Constituţionale aparţine Curţii Supreme de Justiţie. Intentarea  de 

acţiune penală şi cererea încuviinţării trimiterii în judecată ţin de competenţa Procurorului General. 

 De la data încuviinţării trimiterii în judecată, judecătorul Curţii Constituţionale este suspendat de 

drept din funcţie. În caz de condamnare definitivă, mandatul judecătorului este ridicat,  în condiţiile 

prezentei legi. 

 

    Judecătorul Curţii Constituţionale este obligat: 

    a) să-şi îndeplinească  atribuţiile cu imparţialitate şi în respectul Constituţiei; 

    b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii 

în probleme de competenţa Curţii Constituţionale;  

    c) la adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau negativ; 

    d) să comunice Preşedintelui Curţii Constituţionale activitatea incompatibilă cu atribuţiile pe care 

le exercită; 

    e) să nu permită  folosirea  funcţiei sale în scop de  propagandă de orice fel; 

    f) să se abţină de la orice acţiune contrară statutului de judecător. 

    g) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate. 

     

  Vacanţa funcţiei. Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează şi se declară vacanţa 

funcţiei în caz de: 

    a) expirare a mandatului; 

    b) demisie; 

    c) ridicare a mandatului; 

    d) deces. 



    Încetarea mandatului şi vacanţa funcţiei în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) al legii 

privind Curtea Constituțională  se declară prin dispoziţie a Preşedintelui Curţii Constituţionale, iar în 

cazul prevăzut la lit. c)  aceiași legi de către Curtea Constituţională. 

     

    Mandatul judecătorului Curţii  Constituţionale încetează prin ridicarea imunităţii judecătorului în 

caz de: 

    a) imposibilitate a exercitării funcţiei de judecător din motive de sănătate timp îndelungat şi 

neîntrerupt (mai mult de 4 luni); 

    b) încălcare a jurămîntului şi a obligaţiilor funcţiei; 

    c) condamnare de către instanţa judecătorească pentru săvîrşirea unei infracţiuni; 

    d) incompatibilitate. 

     Asupra ridicării imunităţii judecătorului şi încetării exercitării funcţiei în cazurile prevăzute în 

lege decide Curtea Constituţională. Controlul asupra semnalelor de încălcare a jurămîntului sau a 

obligaţiunilor funcţionale de către judecători se efectuează de un complet din 2 judecători, numiţi 

prin dispoziţie a Preşedintelui Curţii Constituţionale. 

     

     În cazul încetării mandatului judecătorului conform art.18 al legii privind Curtea Constituțională, 

Preşedintele Curţii sesizează autoritatea competentă în termen de cel mult 3 zile de la data declarării 

vacanţei funcţiei, solicitîndu-i să numească un nou judecător. Autoritatea competentă numeşte 

judecătorul în termen de 15 zile de la data sesizării Preşedintelui Curţii Constituţionale. 

 

 Gradul de calificare, salariul, indemnizaţiile, pensile. Judecătorii Curţii Constituţionale, specialişti 

cu o pregătire juridică superioară şi o înaltă competenţă profesională, beneficiază, pe viaţă, din 

momentul desemnării în această funcţie, de gradul superior de calificare a judecătorilor. Preşedintele 

Curţii Constituţionale este asimilat cu Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie în indemnizaţii şi 

pensie. Judecătorii Curţii Constituţionale sînt asimilaţi cu vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie 

în indemnizaţii şi pensie. Salarizarea Preşedintelui şi judecătorilor Curţii Constituţionale se 

efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, din mijloacele bugetului Curţii 

Constituţionale. Judecătorul Curţii Constituţionale care s-a retras din componenţa ei după atingerea 

limitei de vîrstă pentru această funcţie sau din cauza imposibilităţii  îndelungate şi neîntrerupte (mai 

mult de 4 luni) din motive de sănătate de a-şi exercita atribuţiile are dreptul la o îndemnizaţie de 

concediere egală cu un salariu anual al funcţiei. Curtea Constituţională are dreptul de a acorda 

judecătorului care demisionează o indemnizaţie de concediere egală cu cel mult 3 salarii lunare ale 

funcţiei.  Modul de asigurare cu pensii a judecătorului Curţii Constituţionale se stabileşte în 

condiţiile legii. Cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere se suportă 

după cum urmează: 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de 

la bugetul de stat. 

Garanţiile de executare a mandatului. Pe perioada de executare a mandatului de judecător al Curţii 

Constituţionale contractul de muncă la serviciul anterior se suspendă.După expirarea mandatului, 

judecătorului Curţii Constituţionale i se rezervă funcţia anterioară, iar dacă ea este lichidată i se oferă 

o funcţie echivalentă la aceeaşi unitate sau la alta.Cu persoana care urmează să exercite funcţia 

anterioară a judecătorului se încheie un contract de muncă pe un termen anumit, care se reziliază la 

revenirea judecătorului. Astfel se va proceda şi în cazul  în care funcţia anterioară a judecătorului este 

ocupată prin alegere sau concurs. Durata de executare a mandatului de judecător se include în 

vechimea în muncă totală şi neîntreruptă, în specialitatea precedentă.  Judecătorul care la data 

exprimării mandatului a atins limita de vîrstă şi are vechimea în muncă necesară pensionării este 

pensionat din funcţia de judecător, în condiţiile legii. Judecătorul  are dreptul la concediu anual plătit 

pe durata de 36 de zile lucrătoare (luîndu-se drept bază săptămîna de muncă de 6 zile), la concediu 

neplătit pentru interesele personale. 

 

 



3. EXERCITAREA JURISDICŢIEI CONSTITUȚIONALE 

 

     Plenul Curţii Constituţionale.  Curtea Constituţională exercită jurisdicţia în şedinţe plenare (plen.). 

     Plenul Curţii  Constituţionale, pe lîngă execitarea jurisdicţiei, conduce activitatea Curţii în 

ansamblu. Cvorumul pentru plenul Curţii Constituţionale este de două treimi din numărul 

judecătorilor Curţii. Curtea Constituţională este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost 

numiţi cel puţin 4 judecători din partea tuturor autorităţilor competente. 

 

      Sesizarea Curţii Constiţionale.Curtea Constituţională exercită jurisdicţia la sesizarea făcută de 

subiecţii stabiliţi de prezenta lege, în condiţiile Codului Jurisdicţiei Constituţionale.  Sesizarea 

trebuie să fie motivată şi să corespundă cerinţelor prevăzute în Codul Jurisdicţiei Constituţionale. 

Sesizarea  este semnată de şeful organului în al cărui nume  este făcută. Modelul sesizării  şi modul 

depunerii ei sînt prevăzute de  Codul Jurisdicţiei Constituţionale. 

    Subiecţii cu drept de sesizare 

    Dreptul de sesizare îl au: 

    a) Preşedintele Republicii Moldova; 

    b) Guvernul; 

    c) ministrul justiţiei; 

    d) Curtea Supremă de Justiţie; 

    f) Procurorul General; 

    g) deputatul în Parlament; 

    h) fracţiunea parlamentară; 

    i) avocatul parlamentar; 

  j) Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) - în cazurile supunerii controlului 

constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova a hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, ce îngrădesc împuternicirile Găgăuziei. 

   

    Acţiunea actului sesizat 

 Acţiunea actelor normative prevăzute de lege, sesizate în modul corespunzător la Curtea 

Constituţională, care afectează sau se referă la domeniile stabilite de lege  poate fi suspendată pînă la 

soluţionarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărîri definitive. 

 

     Se poate dispune suspendarea acţiunii:  

    1) actelor care afectează sau se referă la următoarele domenii:  

    a) suveranitatea şi puterea de stat; 

    b) drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 

    c) democraţia şi pluralismul politic; 

    d) separaţia şi colaborarea puterilor; 

    e) principiile fundamentale privind proprietatea; 

    f) unitatea poporului şi dreptul de identitate; 

    g) securitatea economică sau financiară a statului; 

    h) alte domenii pentru care Curtea Constituţională consideră necesară suspendarea acţiunii actului 

contestat, în vederea evitării prejudiciilor şi consecinţelor negative iminente; 

 

    Actelor cu caracter individual emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau de 

Guvern, care se referă la persoanele oficiale de stat exponente ale unui interes public şi/sau politic 

deosebit. Curtea Constituţională va examina cererea de suspendare a actului normativ contestat cel 

tîrziu în a doua zi lucrătoare după înregistrarea sesizării. Decizia de suspendare a acţiunii actului 

contestat se adoptă de plenul Curţii Constituţionale cu votul a cel puţin 3 judecători. În caz de 

imposibilitate a convocării plenului Curţii, decizia de suspendare se emite printr-o dispoziţie a 

Preşedintelui Curţii Constituţionale, cu confirmarea ulterioară obligatorie de către plenul Curţii 

Constituţionale.  Decizia de suspendare a actului normativ contestat intră în vigoare la data adoptării, 



urmînd a fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul suspendării acţiunii 

actului normativ contestat, Curtea Constituţională va examina, în fond, sesizarea într-un termen 

rezonabil, care nu va depăşi 15 zile de la înregistrare. În caz de necesitate, Curtea Constituţională 

poate decide, argumentat, prelungirea termenului de 15 zile cu încă maximum 15 zile. 

 

    Actele Curţii Constituţionale. Curtea Constituţională adoptă hotărîri, decizii şi emite avize. 

    Hotărîrile şi avizele se adoptă în numele Republicii Moldova. După adoptare, actele Curţii 

Constituţionale se pronunţă în plen. Hotărîrile şi avizele Curţii Constituţionale se publică  în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decursul a 10 zile de la data adoptării. Actele Curţii 

Constituţionale nu sînt supuse nici unei căi de atac, sînt definitive şi intră în vigoare la data adoptării. 

La decizia Curţii, unele acte intră în vigoare la data publicării sau la data indicată în ele. 

 Actele Curţii Constituţionale sînt semnate de Preşedintele Curţii sau de judecătorul care îl 

înlocuieşte. Hotărîrile Curţii Constituţionale produc efect numai pentru viitor. Actele Curţii se adoptă 

cu votul majorităţii judecătorilor. În cazul în care la adoptarea hotărîrii privind constituţionalitatea 

actului normativ sau a tratatului internaţional se înregistrează paritate de voturi, actul normativ sau 

tratatul internaţional se prezumă constituţional, iar cauza se sistează. În alte cazuri de paritate a 

voturilor se consideră că hotărîrea, decizia sau avizul nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei se 

sistează, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.d), e), f) şi h) al legii cu privire la Curtea 

Constituțională, cînd examinarea cauzei se amînă. Votarea se face deschis. La decizia plenului Curţii 

Constituţionale, unele acte pot fi votate în mod secret.  Judecătorul nu este în drept să se eschiveze 

sau să se abţină de la votare. Opinia separată a judecătorului poate fi anexată, la cerere, la actul 

adoptat. 

   Actele Curţii Constituţionale sînt acte oficiale şi executorii, pe întreg teritoriul ţării, pentru toate 

autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.  Actele normative sau unele părţi ale 

acestora declarate neconstituţionale devin nule şi nu se aplică din momentul adoptării hotărîrii 

respective a Curţii Constituţionale. Consecinţele juridice ale actului normativ sau ale unor părţi ale 

acestuia declarate neconstituţionale sînt înlăturate conform legislaţiei în vigoare. 

  Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, 

prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea sau abrogarea 

actului normativ sau a unor părţi ale acestuia declarate neconstituţionale. Proiectul de lege respectiv 

va fi examinat de Parlament în mod prioritar. Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul, în 

termen de 2 luni de la data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, modifică şi completează sau 

abrogă actul sau unele părţi ale acestuia declarate neconstituţionale şi, după caz, emite sau adoptă un 

act nou.  Actele emise întru executarea actelor normative sau a unor părţi ale acestora declarate 

neconstituţionale devin nule şi se abrogă.  Observaţiile (constatările) Curţii Constituţionale privind 

lacunele (omisiunile) reglementărilor normative, datorate nerealizării unor prevederi constituţionale, 

indicate în adresă, urmează să fie examinate de instanţa vizată, care în termen de cel mult 3 luni, va 

informa Curtea Constituţională despre rezultatele examinării.  

    Neexecutarea, executarea necorespunzătoare, împiedicarea executării actelor Curţii Constituţionale 

atrag după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare. 

     

    Şedinţele Curţii Constituţionale sînt  publice, dar Preşedintele poate dispune şedinţă secretă în 

cazul în care publicitatea poate dăuna securităţii statului şi ordinii publice. Procedura  şi lucrările de 

secretariat în Curtea Constituţională se efectuează în limba de stat. Documentele prezentate într-o 

altă limbă se traduc în limba de stat şi se aduc la cunoştinţă publică. Participanţii  la şedinţă alolingvi 

pot să  vorbească, să dea explicaţii prin interpret. 

Curtea Constituţională examinează numai chestiuni ce ţin de competenţa ei. Sînt supuse controlului 

constituţionalităţii numai actele normative adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei adoptate la 

29 iulie 1994. Curtea Constituţională examinează în exclusivitate probleme de drept. Curtea 

Constituţională  trebuie să soluţioneze sesizarea în termen de 6 luni de la data primirii materialelor. 

 Procedura de jurisdicţie Constituţională este stabilită  în Codul Jurisdicţiei Constituţionale. 

 

4.APARATUL PERSONALULUI DE SPECIALITATE ŞI ADMINISTRATIV 



 

    Secretariatul Curţii Constituţonale. Secretariatul Curţii Constituţionale acordă Curţii asistenţă 

informaţională, organizatorică, ştiinţifică şi de altă natură, organizează audienţa cetăţenilor, 

examinează în prealabil sesizările Curţii Constituţionale a căror soluţionare de către judecătorii Curţii 

nu este neapărată, acordă ajutor judecătorilor la pregătirea dosarelor pentru examinare.  Secretariatul 

Curţii Constituţionale este condus de un şef. Regulamentul Secretariatului Curţii Constituţionale, 

organigrama şi statul lui de funcţii se aprobă de Curtea Constituţională. Personalul Secretariatului 

Curţii Constituţionale este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, 

care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii. 

    

    Judecătorii-asistenţi.  Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale sînt asistaţi în activitatea 

lor de 6 judecători-asistenţi.  Judecătorii-asistenţi trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să 

aibă domiciliul în ţară, pregătire juridică superioară şi o vechime de cel puţin 10 ani în activitatea 

juridică sau în învăţămîntul juridic superior. Ei sînt angajaţi în funcţie, prin concurs, pe termenul de 

pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani. Comisia de examinare se numeşte de Preşedintele 

Curţii Constituţionale, din 3 judecători, şeful Secretariatului şi alţi funcţionari ai Curţii. Judecătorii-

asistenţi  sînt asimilaţi cu judecătorii Curţii de Apel şi au acelaşi statut ca şi  judecătorii din alte 

instanţe judecătoreşti. Judecătorii-asistenţi depun jurămîntul  în faţa plenului Curţii Constituţionale în 

condiţiile prevăzute la articolul 12 alineatele (1), (4) şi (6) din Legea cu privire la statutul 

judecătorului. Depunerea jurămîntului se consemnează într-un proces-verbal,semnat de Preşedintele 

Curţii Constituţionale şi de persoana care a depus jurămîntul. Judecătorilor-asistenţi, în funcţie de 

vechimea în muncă şi de experienţa profesională, li se conferă, pe viaţă, gradul II şi gradul I de 

calificare a judecătorilor. Gradele de calificare se conferă judecătorilor - asistenţi la şedinţa plenară a 

Curţii Constituţionale, după atestarea lor în modul stabilit. Judecătorii-asistenţi beneficiază de 

imunitate. Lor li se aplică prevederile articolului 16 al legii cu privire la Curtea Constituțională. 

 

   Consiliul ştiinţific consultative. Pe lîngă Curtea Constituţională poate fi format un consiliu 

ştiinţific-consultativ din savanţi şi specialişti practicieni în domeniul dreptului. Regulamentul 

Consiliului se aprobă de Curtea Constituţională. 

    

 Curtea Constituţională are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Bugetul 

Curţii Constituţionale se aprobă de Parlament, la propunerea Plenului Curţii Constituţionale, şi se 

include în bugetul de stat. 

     În sala de şedinţe a Curţii Constituţionale se află Stema de Stat Drapelul de Stat şi Constituţia 

Republicii Moldova. Judecătorii Curţii Constituţionale la şedinţe poartă robă, al cărui model este 

aprobat de Curtea Constituţională. Judecătorilor Curţii Constituţionale şi personalului de specialitate 

şi administrativ li se înmînează legitimaţie. Modelul legitimaţiei şi modul de înmînare sînt prevăzute 

de Regulamentul Secretariatului. Legitimaţia judecătorilor Curţii Constituţionale este înmînată de 

Preşedintele Republicii Moldova. 

    Curtea Constituţională are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa. 

    Sediul Curţii Constituţionale este în municipiul Chişinău. Şedinţele în plen ale Curţii 

Constituţionale au loc la sediul ei.  Paza sediului Curţii Constituţionale, iar după caz şi a 

Preşedintelui Curţii, este asigurată în condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 5 Avocaţii parlamentari. 

 

1. Natura juridică și statutul de avocat parlamentar. 

2. Atribuțiile avocaților parlamentari. 

3. Centru pentru drepturile omului modul de organizare și de funcționare. 

 

 

   1.Natura juridică și statutul de avocat parlamentar. 

 

    Confirmînd adeziunea  la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi la alte acte juridice 

internaţionale cu privire la drepturile omului, luînd în considerare că, în conformitate cu Statutul 

O.N.U., statul este obligat să stimuleze respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, ţinînd cont de 

necesitatea de a garanta tuturor cetăţenilor Republicii Moldova dreptul la apărarea drepturilor şi 

libertăţilor lor constituţionale, Parlamentul adoptă prezenta lege. 

    Activitatea avocatului parlamentar este menită să asigure garantarea respectării drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, 

organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu 

funcţii de răspundere de toate nivelurile. Avocaţii parlamentari contribuie la apărarea drepturilor 

omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerea în drepturi a omului, la perfecţionarea 

legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului, la instruirea juridică a populaţiei prin 

aplicarea procedeelor menţionate în prezenta lege.   Avocat parlamentar poate fi orice cetăţean al 

Republicii Moldova licenţiat în drept, care are o înaltă competenţă profesională, o vechime de cel 

puţin 5 ani în activitatea juridică sau în învăţămîntul juridic superior şi o reputaţie ireproşabilă. 

     Parlamentul numeşte 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, unul dintre care este specializat în 

problemele de protecţie a drepturilor copilului. Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor 

copilului îşi exercită atribuţiile pentru garantarea respectării drepturilor şi a libertăţilor 

constituţionale ale copilului şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi 

locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile, a prevederilor Convenţiei 

ONU cu privire la drepturile copilului. 

 

      Avocaţii parlamentari sînt numiţi în funcţie cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.Propunerile 

privind candidaturile avocaţilor parlamentari sînt înaintate în Parlament de către Preşedintele 

Republicii Moldova, de cel puţin 20 de deputaţi ai Parlamentului, în decursul ultimei luni a 

mandatului avocaţilor parlamentari desemnaţi anterior. Comisia parlamentară pentru drepturile 



omului prezintă Parlamentului un aviz argumentat asupra fiecărei candidaturi.Avocaţii parlamentari 

sînt numiţi în funcţie pentru un mandat de 5 ani. Avocaţii parlamentari deţin funcţii de demnitate 

publică obţinute prin numire. Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de avocat parlamentar mai 

mult decît două mandate consecutive. În cazul încetării mandatului avocatului parlamentar în 

temeiurile prevăzute la art.9 al legii cu privire la avocații parlamentari, se va numi un nou avocat 

parlamentar în cel mult 2 luni. Avocatul parlamentar continuă să se afle în exerciţiul funcţiunii pînă 

la preluarea funcţiei de către succesorul său, cu excepţia cazurilor cînd îşi încetează exerciţiul 

funcţiunii înainte de termen sau este eliberat din funcţie în temeiurile prevăzute la art.9 al legii cu 

privire la avocații parlamentari. 

     La intrarea în funcţie, avocatul parlamentar depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt: 

    "Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios atribuţiile de avocat parlamentar, să apăr drepturile şi 

libertăţile omului, călăuzindu-mă de Constituţie şi de legile Republicii Moldova, de actele juridice 

internaţionale cu privire la drepturile omului la care Republica Moldova este parte." 

    Mandatul avocatului parlamentar începe din momentul depunerii jurămîntului. La încadrarea în 

serviciu şi ulterior în fiecare an, avocatul parlamentar este obligat să depună, în condiţiile legii, 

declaraţie cu privire la venituri şi proprietate. Avocatul parlamentar nu poate deţine nici o funcţie 

electivă sau publică, nu poate practica alte activităţi retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi 

ştiinţifice. Avocatul parlamentar nu are dreptul să desfăşoare activitate politică, să fie membru al 

vreunui partid sau al unei alte organizaţii social-politice. În decurs de 10 zile de la data depunerii 

jurămîntului, avocatul parlamentar este obligat să înceteze orice activitate incompatibilă cu statutul 

său şi să suspende apartenenţa sa la oricare partid sau altă organizaţie social-politică. 

 

     Mandatul avocatului parlamentar încetează în caz de: 

    a) demisie; 

    b) imposibilitate de a exercita mandatul din motiv de sănătate, conform certificatului medical; 

    c) retragere a încrederii de către Parlament; 

    d) expirare a mandatului; 

    e) deces. 

 

    În caz de demisie sau de expirare a mandatului, avocatului parlamentar i se garantează locul de 

muncă anterior, iar în lipsa acestui loc de muncă (în caz de lichidare, de reorganizare a unităţii, de 

reducere a statelor de personal etc.) i se acordă, cu consimţămîntul lui, un loc de muncă echivalent la 

aceeaşi unitate sau la alta. Demisia, imposibilitatea de a exercita mandatul din motiv de sănătate sau 

decesul se constată în şedinţă plenară a Parlamentului prin adoptarea unei hotărîri în care se ia act de 

apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului. 

 

    Propunerea de retragere a încrederii poate fi înaintată de Preşedintele Republicii Moldova ori de 

cel puţin 20 de deputaţi în Parlament în următoarele cazuri: 

    a) încălcare a obligaţiilor prevăzute la art.26 al legii cu privire la avocații parlamentari; 

    b) rămînere definitivă a unei sentinţe de condamnare; 

    b
1
) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către 

avocatul parlamentar a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea 

dispoziţiilor legale privind conflictul de interese; 

    c) nerespectare a cerinţelor stabilite la art.8 alin.(3) al legii cu privire la avocații parlamentari. 

 

     Comisia pentru drepturile omului prezintă Parlamentului un aviz argumentat privind propunerea 

înaintată. Hotărîrea privind retragerea încrederii de către Parlament se adoptă cu votul a două treimi 

din deputaţii aleşi, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(4) lit.b) al legii cu privire la avocații 
parlamentari  în care hotărîrea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.   

   În exerciţiul mandatului, avocaţii parlamentari se călăuzesc de Constituţie, de prezenta lege, de alte 

legi ale Republicii Moldova, precum şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului de Convenţia 

ONU cu privire la drepturile copilului, de pacte şi alte tratate la care Republica Moldova este parte.În 



caz de neconcordanţă între pactele şi tratatele privind drepturile fundamentale ale omului la care 

Republica Moldova este parte şi legile interne, prioritate au normele internaţionale.  În exerciţiul 

mandatului, avocaţii parlamentari sînt independenţi faţă de deputaţii Parlamentului, Preşedintele 

Republicii Moldova, autorităţile publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de răspundere de 

toate nivelurile.În activitatea lor, avocaţii parlamentari se conduc de principiile legalităţii, 

transparenţei, echităţii sociale, democraţiei, umanismului, accesibilităţii, după cum le dictează 

conştiinţa.Distribuirea domeniilor de activitate ale avocaţilor parlamentari are loc prin decizie a lor, 

luată de comun acord, şi se aprobă prin ordin al directorului Centrului pentru Drepturile Omului.    

Împreună cu funcţionarii Centrului, avocaţii parlamentari formează o instituţie independentă, numită 

Centrul pentru Drepturile Omului. 

  Personalitatea avocatului parlamentar este inviolabilă pe toată durata mandatului.Inviolabilitatea 

avocatului parlamentar se extinde asupra locuinţei şi localului său de serviciu, asupra mijloacelor de 

transport şi de telecomunicaţie folosite de el, asupra corespondenţei, documentelor şi averii 

personale.  Avocaţii parlamentari nu pot fi traşi la răspundere penală sau administrativă, nu pot fi 

reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi, supuşi controlului personal fără acordul prealabil al Parlamentului, 

cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ATRIBUŢIILE AVOCAŢILOR PARLAMENTARI 

 

     Avocaţii parlamentari examinează sesizările cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi 

apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul ei, denumiţi în continuare 

petiţionari, ale căror drepturi şi libertăţi au fost  încălcate în Republica Moldova. Prin derogare de la 

prevederile legii, avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului examinează petiţii 

privind protecţia drepturilor copilului şi, în limitele competenţei, este în drept să acţioneze din 

proprie iniţiativă. 

  Cererile sînt prezentate avocatului parlamentar în scris în limba de stat sau într-o altă limbă în 

conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 

 Cererile adresate avocatului parlamentar sînt scutite de taxa de stat. Avocaţii parlamentari 

examinează, de asemenea, cererile remise de către deputaţii Parlamentului, în cazul cînd subiectul 

sesizării ţine de competenţa lor. Avocaţii parlamentari examinează cererile privind deciziile sau 

acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor şi 

întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu funcţii de 

răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei petiţionarului, au încălcat drepturile şi libertăţile 

sale constituţionale. 

     Nu  fac obiectul activităţii avocaţilor parlamentari plîngerile al căror mod de examinare este 

prevăzut de legislaţia de procedură penală, legislaţia de procedură civilă, legislaţia cu privire la 

contravenţiile administrative şi de legislaţia muncii. 

  Cererea adresată avocatului parlamentar se depune pînă la expirarea unui an din ziua 

încălcării presupuse a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale petiţionarului sau din ziua cînd 

petiţionarul a aflat despre presupusa încălcare. Cererea trebuie să fie semnată de petiţionar, 

indicîndu-se numele, prenumele (prenumele şi patronimicul), domiciliul acestuia. În cazul  în care 

aceste date lipsesc, cererea  se consideră anonimă şi nu se examinează. Cererea adresată avocatului 

parlamentar din partea unei persoane aflate într-un loc de detenţie nu va fi controlată de administraţia 

penitenciarului şi va fi trimisă adresantului în decurs de 24 de ore. 

     După primirea cererii, avocatul parlamentar este  în drept: 

    a) să accepte cererea spre examinare; 



    b) să respingă cererea, explicînd petiţionarului procedura pe care acesta este în drept să o 

folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile; 

      c) să remită cererea organelor competente pentru a fi examinată în conformitate cu Legea cu 

privire la petiţionare; 

  În termen de 10 zile, avocatul parlamentar înştiinţează petiţionarul că cererea lui este acceptată spre 

examinare, este remisă organelor competente sau este respinsă, indicînd motivele respingerii. 

Refuzul de a accepta cererea spre examinare nu poate fi atacat.Sesizarea repetată se acceptă spre 

examinare numai în cazul apariţiei unor circumstanţe noi. 

   În cazul cînd există informaţii veridice privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, în cazurile de o importanţă socială deosebită sau în cazul 

cînd este necesar de a apăra interesele unor persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele 

juridice de apărare, avocatul parlamentar este în drept să acţioneze din proprie iniţiativă, luînd, în 

limitele competenţei sale, măsurile corespunzătoare. Avocatul parlamentar este în drept să deschidă 

din proprie iniţiativă un proces în legătură cu faptele depistate de încălcare a drepturilor şi libertăţilor 

omului. 

     Primind cererea spre examinare, avocatul parlamentar este în drept să solicite concursul organelor 

şi persoanelor cu funcţii de răspundere respective în organizarea controlului circumstanţelor care 

urmează a fi elucidate şi să controleze faptele expuse în cerere. 

    Controlul nu poate fi încredinţat organului sau persoanei cu funcţii de răspundere ale cărei decizii 

sau acţiuni (inacţiuni) sînt atacate. 

     Avocatul parlamentar, fiind mediator, face tot posibilul pentru a soluţiona plîngerile prin 

concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile.Concilierea poate avea loc în orice 

etapă de examinare a cererii şi,  la solicitarea părţilor, se poate finaliza prin semnarea unui acord 

corespunzător.Concilierea părţilor constituie temei pentru încetarea procesului intentat în legătură cu 

sesizarea. 

        În scopul asigurării protecţiei persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse 

crude, inumane sau degradante, avocatul parlamentar, membrii consiliului consultativ şi alte 

persoane care îi însoţesc efectuează periodic vizite preventive în locurile unde se află sau se pot afla 

persoane private de libertate, plasate la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu 

acordul ori consimţămîntul său tacit. Se interzice ordonarea, aplicarea, permiterea sau tolerarea 

oricărui  tip de sancţiune, precum şi prejudicierea în alt mod a unei persoane sau organizaţii, pentru 

comunicarea oricărei informaţii, veridice sau false, avocatului parlamentar, membrilor consiliului 

consultativ şi altor persoane care îi însoţesc în exercitarea funcţiei de prevenire a aplicării torturii sau 

a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. În sensul prezentei legi, prin privare 

de libertate se înţelege orice formă de plasare a persoanei într-un loc de detenţie de stat sau privat, la 

ordinul oricărui organ judiciar, administrativ sau al altui organ, în calitate de pedeapsă, sancţiune, 

măsură procesuală de constrîngere, măsură de siguranţă, precum şi ca rezultat al dependenţei faţă de 

o îngrijire acordată sau în baza oricărui alt motiv, loc pe care persoana respectivă nu are dreptul să-l 

părăsească din proprie iniţiativă. 

 Centrul pentru Drepturile Omului creează un consiliu consultativ în scopul acordării de 

consultanţă şi de asistenţă în exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de mecanism 

naţional de prevenire a torturii. În componenţa acestuia, în mod obligatoriu, trebuie să fie incluşi 

reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului. 

 Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului consultativ se aprobă de 

către directorul Centrului, în baza avizului Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului.  

 În componenţa consiliului consultativ pot fi incluse persoane care dispun de competenţă 

profesională şi o bună reputaţie. La selectarea acestora se va ţine cont de asigurarea echilibrului de 

gen şi de reprezentarea grupurilor etnice şi minoritare din societate. 

     Pentru exercitarea independentă a funcţiei de prevenire a torturii, membrii consiliului consultativ 

beneficiază de drepturile prevăzute la art.24 lit.b)–d),  f) şi  g) al legii cu privire la avocații 
parlamentari. 

     Membrii consiliului consultativ nu au dreptul să dezvăluie informaţii confidenţiale şi date cu 



caracter personal despre o persoană privată de libertate fără acordul acesteia, în situaţia în care 

informaţiile au fost obţinute în cadrul vizitelor preventive. 

 

 În procesul examinării cererii şi controlului, din proprie iniţiativă, al semnalelor despre încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi al efectuării vizitelor preventive în locurile unde se află 

sau se pot afla persoane private de libertate, avocatul parlamentar este în drept: 

 

    a) să aibă acces liber la toate autorităţile publice centrale şi locale, să asiste la şedinţele lor, 

inclusiv la şedinţele organelor colegiale ale acestora; 

    b) să aibă acces liber la instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, 

asociaţii obşteşti, în comisariate de poliţie şi locurile de detenţie din cadrul acestora, în instituţii 

penitenciare, în izolatoare de detenţie provizorie, în unităţi militare, în centre de plasament al 

imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, în instituţii care acordă asistenţă socială, medicală sau 

psihiatrică, în şcoli speciale pentru minori cu devieri de comportament şi în alte instituţii similare; 

    c) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele cu funcţii 

de răspundere de toate nivelurile informaţiile, documentele şi materialele necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor; 

    c
1
) să aibă acces nelimitat la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie ale 

persoanelor private de libertate; 

    d) să primească explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere de  toate  nivelurile asupra 

chestiunilor ce urmează a fi  elucidate  în procesul; 

    e) să sesizeze instituţiile de stat respective pentru a efectua investigaţii de expertiză şi a pregăti 

rapoarte asupra chestiunilor ce urmează a fi examinate; 

    f) să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri personale, fără martori, iar în caz de necesitate, prin 

intermediul traducătorului, cu persoana aflată în  locurile specificate la lit.b), precum şi cu oricare 

altă persoană care, în opinia sa, ar putea oferi informaţiile necesare; 

    g) să atragă, la efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane 

private de libertate, specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, 

psihologi, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti; 

    h) să colaboreze cu mijloacele de informare în masă, precum şi cu asociaţiile obşteşti care 

activează în domeniul protecţiei drepturilor omului atît în ţară, cît şi peste hotare. 

 

     În exercitarea atribuţiilor sale, avocatul parlamentar are dreptul la audienţă peste rînd la 

conducători şi la alte persoane cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale 

organelor de drept, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, 

asociaţiilor obşteşti, comisariatelor de poliţie şi locurilor de detenţie din cadrul acestora, instituţiilor 

penitenciare, izolatoarelor de detenţie provizorie, unităţilor militare, centrelor de plasament al 

imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, instituţiilor care acordă asistenţă socială, medicală sau 

psihiatrică, şcolilor speciale pentru minori cu devieri de comportament şi ale altor instituţii similare. 

     Persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile sînt obligate să prezinte avocatului 

parlamentar materialele şi documentele solicitate, oricare altă informaţie, necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor acestuia, în cel mult 10 zile de la data solicitării, dacă în solicitare nu se prevede un alt 

termen. 

 

     Avocatul parlamentar este obligat: 

    a) să fie corect şi amabil în relaţiile cu petiţionarii şi cu alte persoane; 

    b) să garanteze nedivulgarea secretului de stat şi a altor informaţii şi date ocrotite de lege; 

    c) să nu divulge informaţiile confidenţiale, precum şi datele cu caracter personal, care i-au fost 

comunicate în cadrul activităţii sale, decît cu consimţămîntul persoanei la care acestea se referă; 

    d) să se abţină de la orice acţiuni neconforme cu demnitatea de avocat parlamentar. 

 

     Ignorarea obligaţiilor menţionate  poate constitui temei pentru retragerea încrederii. 



     În situaţiile în care se constată unele încălcări ale drepturilor petiţionarului, avocatul parlamentar 

prezintă organului sau persoanei cu funcţii de răspundere respective ale cărei decizii sau acţiuni 

(inacţiuni), după părerea sa, încalcă drepturile şi libertăţile constituţionale ale omului un aviz care va 

conţine recomandări privind măsurile ce urmează a fi luate pentru repunerea imediată în drepturile 

încălcate a petiţionarului şi încunoştinţează despre aceasta petiţionarul. În cazul în care avocatul 

parlamentar nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze organului 

superior pentru luarea măsurilor de executare a recomandărilor cuprinse în aviz. 

     În activitatea sa de prevenire a torturii şi a altor tratamente şi pedepse crude, inumane sau 

degradante, avocatul parlamentar va prezenta autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere 

corespunzătoare recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele 

private de libertate, a condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. În cazul în care avocatul 

parlamentar nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ 

ierarhic superior pentru luarea măsurilor corespunzătoare în vederea executării recomandărilor 

cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică, inclusiv să divulge numele persoanelor 

autorizate să acţioneze în numele acelei autorităţi. 

 

    Organul sau persoana cu funcţii de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în 

termen de o lună şi să comunice avocatului parlamentar în scris despre măsurile luate. 

 

     În baza rezultatelor examinării cererii, avocatul parlamentar, de asemenea, este în drept: 

 

a) să adreseze în instanţa de judecată o cerere în apărarea intereselor petiţionarului ale 

cărui  drepturi  şi  libertăţi constituţionale au fost încălcate; 

 

    b) să intervină pe lîngă organele corespunzătoare cu un demers pentru intentarea unui proces 

disciplinar sau penal în privinţa persoanei cu funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au 

generat lezarea considerabilă a drepturilor şi libertăţilor omului; 

     

  c) să intenteze proces administrativ împotriva persoanelor care au săvîrşit contravenţia prevăzută la 

articolul 174 
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din Codul cu privire la contravenţiile administrative. 

  d) să sesizeze persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asupra cazurilor de neglijenţă 

în lucru, de încălcare a eticii de serviciu, de tărăgănare şi birocratism. 

     Avocatul parlamentar încunoştinţează petiţionarul despre măsurile luate în corespundere cu 

prevederilelegii.Dacă, în urma examinării cererii, s-a constatat că faptele expuse în ea nu s-au 

adeverit şi nu au fost încălcate drepturile şi libertăţile constituţionale ale petiţionarului, avocatul 

parlamentar ia o decizie argumentată privind respingerea cererii. Decizia de respingere a cererii nu 

poate fi atacată. 

 

     În baza analizei datelor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor 

şi în baza rezultatelor examinării cererilor, precum şi în urma efectuării vizitelor preventive în 

locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, avocatul parlamentar este în drept: 

    a) să prezinte Parlamentului propuneri în vederea perfecţionării legislaţiei  în vigoare în domeniul 

asigurării drepturilor şi libertăţilor omului; 

    b) să remită autorităţilor publice centrale şi locale obiecţiile şi propunerile sale de ordin general 

referitoare la asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, la îmbunătăţirea 

activităţii aparatului administrativ. 

     În cazul în care se constată încălcări în masă sau grave ale drepturilor şi libertăţilor constituţionale 

ale omului, avocatul parlamentar are dreptul să prezinte un raport la una din şedinţele Parlamentului, 

precum şi să propună instituirea unei comisii parlamentare care să cerceteze aceste fapte. 

Avocaţii  parlamentari au dreptul să asiste şi să ia cuvîntul la şedinţele Parlamentului şi ale 



Guvernului. Avocaţii parlamentari au dreptul să sesizeze Curtea Constituţională în vederea 

controlului constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii 

Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, asupra corespunderii  lor principiilor general 

acceptate şi actelor juridice internaţionale cu privire la drepturile omului. Imixtiunea în activitatea 

avocaţilor parlamentari cu scopul de a influenţa deciziile acestora asupra unor sesizări concrete, 

ignorarea intenţionată de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile a sesizărilor şi 

neîndeplinirea recomandărilor avocaţilor parlamentari, precum şi împiedicarea sub oricare altă formă 

a activităţii acestora atrag după sine răspundere în conformitate cu legislaţia. Avocaţii parlamentari 

desfăşoară activitate de propagare a cunoştinţelor în domeniul apărării drepturilor  şi libertăţilor 

constituţionale ale omului. În acest scop, avocaţii parlamentari pregătesc şi difuzează în rîndul 

populaţiei materiale informative despre drepturile omului, colaborează cu asociaţiile obşteşti 

neguvernamentale şi cu organizaţiile care practică activitate de apărare a drepturilor omului în ţară şi 

peste hotare, precum şi cu mass-media. Avocatul parlamentar face publice, în mod periodic, 

rapoartele întocmite în urma vizitelor în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de 

libertate, precum şi răspunsurile autorităţilor corespunzătoare. 

     La începutul fiecărui an, pînă la data de 15 martie,Centrul pentru Drepturile Omului prezintă 

Parlamentului un raport despre respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în decursul 

anului precedent. Raportul va conţine un capitol consacrat situaţiei privind respectarea drepturilor 

copilului. 

 Concomitent, în Parlament se discută informaţia despre activitatea Centrului pentru Drepturile 

Omului, prezentată de Comisia pentru drepturile omului, şi propunerile  în vederea îmbunătăţirii 

acestei activităţi. 

 Raportul  anual al Centrului pentru Drepturile Omului se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

 

 

 

 

3.CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI.MODUL DE ORGANIZARE ŞI DE 

FUNCŢIONARE. 

 

      Centrul pentru Drepturile Omului este persoană juridică, dispune de ştampilă şi formulare ce au 

imprimate denumirea centrului şi imaginea stemei de stat a Republicii Moldova. 

      Personalul Centrului pentru Drepturile Omului asigură asistenţa organizatorică, informaţională, 

ştiinţifico-analitică şi de altă natură a activităţii avocaţilor parlamentari. Personalul Centrului pentru 

Drepturile Omului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 

4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care 

desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.  Structura şi finanţarea 

Centrului pentru Drepturile Omului sînt reglementate de regulamentul respectiv aprobat de 

Parlament. 

         Directorul Centrului pentru Drepturile Omului este desemnat de Parlament din rîndul avocaţilor 

parlamentari, la propunerea Preşedintelui Parlamentului.  Directorul Centrului pentru Drepturile 

Omului efectuează conducerea generală a Centrului: coordonează activitatea avocaţilor parlamentari, 

numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale 

funcţionarilor publici, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile 

de muncă ale personalului contractual, defineşte îndatoririle lor, organizează pregătirea rapoartelor 

anuale, reprezintă Centrul în ţară şi în străinătate. În absenţa directorului Centrului pentru Drepturile 

Omului, prin ordinul acestuia, se desemnează un avocat parlamentar, care va asigura interimatul 

funcţiei de director. 

 Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului reprezintă Centrul pentru 

Drepturile Omului în relaţiile cu alte autorităţi şi cu instituţii din ţară şi din străinătate care 



promovează şi asigură protecţia drepturilor copilului.  În exercitarea atribuţiilor, avocatul parlamentar 

pentru protecţia drepturilor copilului este asistat de Serviciul pentru protecţia drepturilor copilului, 

subdiviziune specializată în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului, care funcţionează în baza 

regulamentului acestuia. 

  În chestiunile ce ţin de, asistenţa socială, medicală şi de altă natură, avocatul parlamentar se 

asimilează cu judecătorul Curţii Supreme de Justiţie. Centrul pentru  Drepturile Omului dispune de 

buget propriu, care face parte din bugetul de stat. Proiectul bugetului Centrului  pentru Drepturile 

Omului, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor, se aprobă  de către Parlament concomitent cu 

bugetul de stat. 

      Avocaţii parlamentari primesc în audienţă petiţionari conform orarului stabilit de ei, dar nu mai 

rar decît de trei  ori  pe lună. Primirea în audienţă are loc în municipiul Chişinău, în alte municipii şi 

oraşe, conform unui grafic aprobat. 

     În scopul acordării asistenţei consultative avocaţilor parlamentari, pe lîngă Centrul pentru 

Drepturile Omului poate fi creat un consiliu de experţi din specialişti în domeniul drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale omului. 

     Sediul permanent al Centrului pentru Drepturile Omului se află în municipiul Chişinău.În alte 

municipii şi oraşe pot fi create reprezentanţe ale Centrului pentru Drepturile Omului ca subdiviziuni 

teritoriale, care îndeplinesc următoarele atribuţii: 

    a) primesc zilnic în audienţă cetăţeni în sediul reprezentanţei; 

    b) organizează, potrivit unui orar, audienţa cetăţenilor din teritoriu; 

    c) informează mass-media locală şi populaţia asupra problemelor referitoare la drepturile şi 

libertăţile omului; 

    d) analizează situaţia din teritoriu a respectării drepturilor omului şi prezintă lunar Centrului raport 

despre această situaţie; 

    e) informează neîntîrziat avocaţii parlamentari despre cazurile de încălcări care necesită intervenţia 

lor operativă; 

    f) îndeplinesc, în baza unui mandat al avocaţilor parlamentari, unele din atribuţiile acestora, şi 

anume: 

    - participă la examinarea unor cauze în instanţe competente; 

    - efectuează periodic vizite preventive în locurile unde sînt sau pot fi persoane private de libertate; 

    - au întrevederi şi convorbiri cu persoana reţinută sau arestată; 

    g) în urma activităţii desfăşurate, înaintează Centrului propuneri, inclusiv propuneri de 

îmbunătăţire a lucrului reprezentanţei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 6 ARBITRAJUL 

 

 

1. Conceptul și natura juridică al arbitrajului, principiile de activitate. 

2. Convenția de arbitraj, condițiile înaintate față de arbitri. 

3. Procedura arbitrală. 

3.1 Sesizarea instituției arbitrale; 

3.2 Condițiile procedurii arbitrale; 

3.3 Hotărîrea arbitrală 

4. Arbitrajul commercial internațional. 

4.1 Noțiuni generale, convenția de arbitraj; 

4.2 Componența și competența Tribunalului Arbitral; 

4.3 Procedura: pronunțarea, încetarea, contestarea, recunoașterea și executarea hotărârii. 

 

 

 

 

1. Conceptul și natura juridică al arbitrajului, principiile de activitate. 

 

 

 

     Arbitrajul poate decide asupra unui litigiu care a apărut din raporturile de drept civil în sens larg 

dintre părţile cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă litigiul a fost trimis, cu acordul părţilor, spre 

soluţionare în arbitraj, cu excepţia litigiilor în materii în care legea nu permite soluţionarea lor pe 

calea arbitrajului.  Dacă printr-un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte se prevede 

un alt mod de constituire şi de funcţionare a arbitrajului decît cel stabilit de legea cu privire la arbitraj 

nr. 23-XVI din 22.02.2008, se vor aplica prevederile tratatului internaţional. 

       Reeșind din concepția juridică și teoretică evedențiem următoarele noțiuni specifice  ale 

arbitrajului: 

   arbitraj - cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz 

aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj; 



    arbitru  - persoană fizică aleasă de părţi sau numită în modul stabilit de părţi pentru soluţionarea 

prin arbitraj a litigiului; 

   instanţă de judecată competentă - instanţă de judecată de drept comun în litigiile ce fac obiectul 

competenţei judecătoriilor în conformitate cu competenţa jurisdicţională şi competenţa generală 

stabilite de legislaţia procedurală civilă; 

    convenţie de arbitraj - acord în a cărui bază părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate litigiile 

sau o parte din litigii, care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport 

juridic contractual sau necontractual. Convenţia de arbitraj poate fi exprimată sub formă de clauză 

arbitrală inserată în contract ori sub formă de acord independent; 

    litigiu - conflict izvorît din raporturi juridice civile, inclusiv patrimoniale, dintre părţi, din raporturi 

obligaţionale contractuale şi necontractuale, cum ar fi: vînzarea-cumpărarea, prestarea de servicii, 

executarea de lucrări şi altele asemenea sau din raporturi de proprietate şi din alte drepturi reale, 

inclusiv din dreptul de proprietate intelectuală; 

    clauză compromisorie - clauză prin care părţile convin ca eventualele litigii născute din contractul 

în care este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate prin arbitraj, arătîndu-se instituţia de 

arbitraj. Valabilitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care  

este inserată; 

    compromis - înţelegere între părţi ca un litigiu izvorît cu certitudine între ele să fie soluţionat prin 

arbitraj, indicîndu-se, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi instituţia de arbitraj. 

 

      Arbitrabilitatea,  poate face obiectul unei convenţii arbitrale orice drept patrimonial. O convenţie 

arbitrală cu privire la drepturi nepatrimoniale poate avea efecte juridice în măsura în care părţile sînt 

îndreptăţite să încheie o tranzacţie cu privire la obiectul acelui litigiu. Pretenţiile care ţin de dreptul 

familiei, pretenţiile izvorîte din contractele de locaţiune (chirie) a încăperilor de locuit, inclusiv 

litigiile cu privire la încheierea, validitatea, încetarea şi calificarea unor astfel de contracte, pretenţiile 

şi drepturile patrimoniale cu privire la locuinţe nu pot face obiectul unei convenţii arbitrale. 

   Legea cu privire la arbitraj nr.23-XVI din 22.02.2008  nu aduce atingere nici unei legi în a cărei 

virtute unele litigii nu pot fi supuse arbitrajului decît sub anumite condiţii. 

 

    Principiile de bază ale arbitrajului sînt: 

 

    a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

    b) legalitatea; 

    c) libertatea convenţiilor în arbitraj; 

    d) constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor; 

    e) contradictorialitatea; 

    f) respectarea dreptului la apărare; 

    g) confidenţialitatea. 

 

    Arbitrajul se organizează şi se desfăşoară potrivit convenţiei de arbitraj.Părţile pot stabili, 

respectînd ordinea publică şi bunele moravuri, precum şi dispoziţiile imperative ale legii, prin 

convenţie de arbitraj sau prin act scris încheiat ulterior, fie direct, fie cu referire la o anumită 

reglementare avînd ca obiect arbitrajul, normele de constituire a arbitrajului; numirea, revocarea şi 

înlocuirea arbitrilor; termenul şi locul arbitrajului; normele de procedură pe care arbitrajul trebuie să 

le urmeze în soluţionarea litigiului; normele cheltuielilor arbitrale şi repartizarea acestor cheltuieli, 

conţinutul şi forma hotărîrii arbitrale; alte norme privind buna desfăşurare a arbitrajului. 

  Arbitrajul este o instituţie învestită cu funcţia de a soluţiona litigii care apar între persoane fizice 

şi/sau juridice.  Arbitrajul poate fi instituţionalizat  ca organ permanent pe lîngă camere de comerţ, 

burse, uniuni, asociaţii sau alte organizaţii, unde funcţionează  în baza unor regulamente adoptate de 

acestea, faptul instituţionalizării urmînd să fie comunicat Curţii Supreme de Justiţie. Nu pot fi create 

arbitraje pe lîngă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Pentru soluţionarea unui anumit 

litigiu, părţile în litigiu pot institui arbitraj ad-hoc. Modul de instituire a arbitrajului ad-hoc se 

stabileşte prin acord al părţilor şi nu va fi în contradicţie cu art.12-15 al legii cu privire la arbitraj 



nr.23-XVI din 22.02.2008 . În condiţiile prezentei legi, pot activa, de asemenea, arbitraje generale şi 

speciale, interne şi internaţionale. Arbitrajul extraconvenţional  poate fi prevăzut în mod valabil într-

o dispoziţie pentru cauză de moarte sau în alt act unilateral care nu se bazează pe nici un acord. 

 

 

 

2. Convenția de arbitraj, condițiile înaintate față de arbitri. 

 

    

    Convenţia de arbitraj este un acord prin care părţile convin să supună arbitrajului toate litigiile sau 

anumite litigii ce ar putea să apară între ele cu privire la un raport juridic contractual sau 

necontractual. Convenţia de arbitraj se încheie numai în scris, sub sancţiunea nulităţii. Ea poate avea 

forma unei clauze compromisorii inserate  în contractul principal sau forma unei înţelegeri de sine 

stătătoare, denumite compromis. În acordul privind soluţionarea litigiilor prin arbitraj, părţile trebuie 

să indice modul de numire a arbitrilor, cazul de numire a unui arbitru de către o persoană 

împuternicită,  locul examinării litigiului şi să accepte regulile de arbitraj.   

 

    Competenţa instanţelor de judecată în cazurile de judecată arbitrală: 

 

        Instanţa de judecată unde este intentată acţiunea privind litigiul care constituie obiectul unei 

convenţii de arbitraj, la solicitarea unei părţi făcută nu mai tîrziu de prima sa declaraţie asupra 

fondului litigiului, scoate cererea de pe rol şi trimite litigiul spre soluţionare în arbitraj, cu excepţia 

cazului în care instanţa de judecată constată că acea convenţie este nulă, nevalabilă sau nesusceptibilă 

de executare.  Invocarea convenţiei de arbitraj la o etapă mai tîrzie a procedurii rămîne fără efect, cu 

excepţia cazului în care partea a avut un motiv legal de a nu o invoca şi a invocat-o imediat ce 

motivul a încetat să existe.  În cazul în care părţile în proces au încheiat o convenţie de arbitraj şi una 

dintre ele o invocă în instanţă de judecată, aceasta din urmă îşi verifică competenţa. Instanţa va reţine 

spre soluţionare cauza dacă: 

    a) pîrîtul şi-a formulat apărarea în fond fără nici o rezervă, întemeiată pe convenţia de arbitraj; 

    b) convenţia de arbitraj este lovită de nulitate, şi-a pierdut valabilitatea ori este nesusceptibilă de 

executare;   

    c) arbitrajul nu poate fi constituit din cauze vădit imputabile pîrîtului. 

  Instanţa de judecată, la cererea uneia dintre părţi, îşi va declina competenţa dacă va constata 

existenţa unei convenţii de arbitraj. În caz de conflict de competenţă, hotărăşte instanţa de judecată 

ierarhic superioară.  Partea pierde dreptul să invoce convenţia de arbitraj în instanţă de judecată 

pentru a stopa procesul judiciar iniţiat dacă: 

    a) s-a opus cererii de arbitraj a celeilalte părţi; 

    b) nu a numit arbitrul în termen; 

    c) nu a plătit în termen partea sa de cheltuieli arbitrale. 

 În cazul în care litigiul este trimis spre soluţionare în arbitraj ad-hoc, oricare dintre părţile în litigiu 

poate sesiza instanţa de judecată care ar fi fost competentă să soluţioneze litigiul în fond în primă 

instanţă, dacă nu exista convenţia de arbitraj, pentru a înlătura piedicile care apar în procesul de 

organizare şi desfăşurare a procedurii arbitrale.  

   Instanţa de judecată poate, la orice etapă a procedurii arbitrale, inclusiv la etapa iniţierii acestei 

proceduri, să ia decizii privind aplicarea măsurilor de asigurare la cererea unei părţi, în conformitate 

cu prevederile Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. 

 

Condițiile înaintate arbitrilor 

 

  Poate fi arbitru orice persoană fizică avînd capacitate deplină de exerciţiu care şi-a dat 

consimţămîntul să arbitreze şi care, după părerea părţii în cauză, este competentă în a soluţiona 

litigiul. Nu poate fi arbitru persoana care: 



 

    a) se află sub tutelă sau curatelă; 

    b) are antecedente penale nestinse; 

    c) a pierdut statutul de judecător, avocat, notar, procuror, de ofiţer de urmărire penală sau de 

lucrător al organelor de drept pentru săvîrşirea de acţiuni incompatibile cu activitatea sa profesională; 

    d) nu poate fi aleasă (numită) în această calitate datorită statutului funcţiei sale, stabilit de lege. 

 

   Părţile sînt libere să stabilească numărul de arbitri şi modul lor de numire. Dacă părţile nu au 

stabilit numărul de arbitri, litigiul se judecă de către 3 arbitri, cîte unul numit de fiecare parte, iar al 

treilea - supraarbitrul (preşedintele completului) - desemnat de cei doi arbitri. Părţile sau arbitrii pot 

decide ca în calitate de supraarbitru să fie desemnat unul dintre arbitrii numiţi de părţi.  Dacă există 

mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pîrîţi, părţile care au interese comune pot numi un singur arbitru. 

Este nulă clauza convenţiei de arbitraj care prevede dreptul uneia dintre părţi de a numi arbitrul în 

locul celeilalte părţi sau de a avea mai mulţi arbitri decît cealaltă parte.Lista arbitrilor este aprobată 

de organul pe lîngă care s-a înfiinţat arbitrajul, în modul stabilit de acest organ, şi are un caracter de 

recomandare. În principiu, partea poate numi în calitate de arbitru orice persoană care întruneşte 

exigenţele prevăzute de lege.  Dacă renunţă să-şi exercite împuternicirile din motive neîntemeiate, 

arbitrul este radiat din lista arbitrilor instituţiei arbitrale. 

 

 

    Numirea şi înlocuirea arbitrilor 

 

 

     Arbitrii sînt numiţi sau înlocuiţi potrivit convenţiei de arbitraj. În caz de vacanţă, pentru orice 

cauză, recuzare, abţinere, renunţare, împiedicare, deces al arbitrului, se va proceda la înlocuirea 

acestuia potrivit dispoziţiilor stabilite pentru numirea lui.  În cazul în care arbitrul unic sau, după caz, 

arbitrii nu au fost numiţi prin convenţie de arbitraj şi nici nu s-a prevăzut modalitatea de numire, 

partea care vrea să recurgă la arbitraj  trimite o notificare scrisă părţii adverse, prin care aceasta din 

urmă este invitată să numească arbitrul.  Notificarea prevăzută mai sus trebuie să se refere la 

convenţia de arbitraj, să enunţe succint pretenţiile şi temeiurile lor (obiectul litigiului), să indice 

numele, domiciliul şi datele profesionale ale arbitrului unic propus sau numit de partea care vrea să 

recurgă la arbitraj.  Partea notificată trebuie să trimită, la rîndul ei, în termen de 15 zile de la primirea 

notificării, răspuns la propunerea de numire a arbitrului. Partea care a notificat cealaltă parte despre 

numirea arbitrului nu poate revoca fără consimţămîntul celeilalte părţi numirea astfel făcută. Dacă 

partea opusă nu numeşte în termen un arbitru, instanţa de judecată, în cazul arbitrajului ad-hoc, sau 

preşedintele arbitrajului, în cazul arbitrajului instituţionalizat, trebuie să numească un arbitru la 

cererea primei părţi. Numirea unui arbitru de către o parte nu limitează dreptul acesteia de a invoca 

incompetenţa arbitrajului.  

 

     Acceptarea împuternicirilor de arbitru trebuie făcută în scris şi comunicată părţilor în termen de 5 

zile de la data primirii propunerii de numire. În termen de 10 zile de la ultima acceptare, cei doi 

arbitri vor proceda la numirea supraarbitrului. Dacă cei doi arbitri numiţi omit să desemneze un al 

treilea arbitru în termenul menţionat, instanţa de judecată, în cazul arbitrajului ad-hoc, sau 

preşedintele arbitrajului, în cazul arbitrajului instituţionalizat, trebuie să numească arbitrul la cererea 

părţii. În cazul în care un arbitru urmează a fi numit de către o persoană împuternicită de părţi în 

convenţia de arbitraj, dar asemenea numire nu a fost făcută în decursul a 15 zile de la data la care 

partea a cerut persoanei împuternicite să numească arbitrul, instanţa de judecată, în cazul arbitrajului 

ad-hoc, sau preşedintele arbitrajului, în cazul arbitrajului instituţionalizat, trebuie să numească 

arbitrul la cererea părţii. 

  

     Procedura stabilită  va fi urmată şi în cazul în care părţile trebuie să numească un arbitru de 

comun acord, însă nu au căzut de acord în decursul a 30 de zile de la data la care partea opusă a 

primit de la prima parte notificarea despre desemnarea arbitrului.  Dacă părţile nu se pot înţelege 



privitor la numirea unui arbitru unic ori dacă o parte nu numeşte arbitrul, ori dacă cei doi arbitri nu 

cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, partea care vrea să se recurgă la arbitraj poate cere 

preşedintelui arbitrajului să procedeze la numirea arbitrului sau, după caz, a supraarbitrului.  

  Dacă acceptă numirea sa în calitate de arbitru, persoana este obligată să dezvăluie pînă la 

acceptare orice circumstanţă de natură să ridice îndoieli justificate asupra imparţialităţii sau 

independenţei sale ori de natură să contravină convenţiei părţilor. Începînd cu data numirii sale şi pe 

parcursul întregii proceduri arbitrale, arbitrul este obligat să dezvăluie fără întîrziere părţilor 

asemenea circumstanţe,  cu excepţia cazului cînd le-a informat anterior despre acestea. Un arbitru nu 

poate fi recuzat decît dacă există o circumstanţă de natură să ridice îndoieli justificate asupra 

imparţialităţii sau independenţei sale sau dacă acesta nu posedă calificările convenite de părţi. O 

parte nu poate recuza arbitrul pe care l-a numit sau la a cărui numire a participat decît pentru o  cauză 

despre care a luat cunoştinţă după numire sau după participare la numire.  Părţile sînt libere să 

convină asupra procedurii de recuzare a unui arbitru. 

  

    Dacă părţile nu au convenit , partea care are intenţia să recuzeze un arbitru trebuie să expună în 

scris instituţiei arbitrale cauzele recuzării în decursul a 15 zile de la data la care a luat cunoştinţă 

despre constituirea arbitrajului sau de la data la care instituţia arbitrală a luat cunoştinţă de 

circumstanţele vizate mai sus. Dacă arbitrul recuzat nu se retrage din oficiu sau dacă cealaltă parte nu 

acceptă recuzarea, arbitrajul, inclusiv arbitrul recuzat, trebuie să se pronunţe asupra recuzării.  

     Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii convenite între părţi , partea care solicită 

recuzarea poate, în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării despre decizia de respingere a 

recuzării, să solicite instanţei de judecată să decidă printr-o încheiere asupra recuzării. Această 

încheiere nu este supusă căilor de atac. În timp ce cererea de recuzare este pendinte în faţa instanţei 

de judecată, arbitrajul, inclusiv arbitrul recuzat, poate continua procedura arbitrală şi emite hotărîrea 

arbitrală. 

 Arbitrii sînt răspunzători de daune în condiţiile legii dacă: 

    a) după acceptare, renunţă în mod nejustificat la împuternicirile lor; 

    b) nu participă fără motiv justificat la judecarea litigiului ori nu pronunţă hotărîrea în termenul 

stabilit în hotărîrea arbitrală; 

    c) nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicînd sau divulgînd date de care iau 

cunoştinţă în calitatea de arbitru fără a avea  autorizarea părţilor; 

    d) încalcă în mod flagrant obligaţiile ce le revin. 

     În cazul  arbitrajului organizat pe lîngă o instituţie permanentă, toate atribuţiile ce revin instanţei 

de judecată în temeiul dispoziţiilor prezentului capitol le exercită această instituţie conform 

regulamentului său, dacă acest regulament nu prevede altfel. 

     Împuternicirile arbitrului încetează în caz de autorecuzare sau de recuzare , în caz de deces, de 

incapacitate de a participa la examinarea litigiului şi în alte temeiuri în care arbitrul nu participă la 

examinarea litigiului în decursul unei perioade nejustificat de îndelungate.  Împuternicirile arbitrului 

încetează odată cu adoptarea hotărîrii în litigiul examinat. 

 

 

 

3. Procedura arbitrală. 

      3.1Sesizarea instituției arbitrale; 

3.2 Condițiile procedurii arbitrale; 

3.3 Hotărîrea arbitrală 

 

 

 

 

     Sesizarea instituţiei arbitrale 



 

     Partea care se consideră vătămată într-un drept al său poate să depună în scris instituţiei arbitrale o 

cerere de arbitraj. 

     Cererea de arbitraj va cuprinde: 

    a) numele şi domiciliul, pentru persoanele fizice,  denumirea şi sediul, pentru persoanele juridice, 

sau reşedinţa părţilor; 

    b) numele persoanei care reprezintă partea în litigiu;  

    c) referinţa la convenţia de arbitraj;  

    d) motivele de fapt şi de drept, precum şi probele pe care se întemeiază cererea; 

    e) obiectul şi valoarea cererii, precum şi indicarea calculului prin care s-a ajuns la determinarea 

acestei valori; 

    f) numele şi domiciliul persoanei numite în calitate de arbitru; 

    g) semnătura părţii. 

     La cererea de arbitraj se anexează procura, eliberată conform prevederilor legale, care confirmă 

împuternicirile reprezentantului în instituţia arbitrală, copia de pe contract în care este inserată 

convenţia de arbitraj şi, după caz, copia de pe compromis. 

 

    

     Procedura arbitrală se consideră începută la data recepţionării cererii de arbitraj.Dacă părţile nu au 

convenit altfel, arbitrajul trebuie să pronunţe hotărîrea în cel mult 6 luni  de la data constituirii sale.    

     Părţile stabilesc locul desfăşurării procedurii arbitrale. În lipsa unui acord în acest sens încheiat în 

termenul stabilit de arbitraj, locul arbitrajului va fi stabilit de instituţia arbitrală, luîndu-se în 

considerare atît circumstanţele cazului, cît şi accesibilitatea pentru părţi. Dacă nici părţile, nici 

instituţia arbitrală nu au stabilit locul arbitrajului, se va considera loc al arbitrajului locul pronunţării 

hotărîrii (sentinţei) arbitrale.  

   În termenul convenit de părţi ori stabilit de instituţia arbitrală, în cel mult 30 de zile de la primirea 

copiei de pe cererea de arbitraj, pîrîtul face o referinţă, în care expune excepţiile privind cererea 

reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în 

modul corespunzător.  

   Excepţiile şi alte mijloace de apărare pe care pîrîtul nu le-a menţionat în referinţă trebuie ridicate, 

sub sancţiunea decăderii, cel tîrziu la data primului termen de înfăţişare. În cazul în care procedura 

arbitrală are loc în baza înscrisurilor, documentelor şi altor dovezi scrise, prezentate de părţi, fără 

dezbateri orale, pîrîtul trebuie să ridice excepţiile în cel mult 15 zile de la data depunerii referinţei.  

La o dată ulterioară, pîrîtul este decăzut din dreptul de a prezenta excepţii.  

  Dacă are pretenţii împotriva reclamantului derivînd din acelaşi raport juridic, pîrîtul poate 

face acţiune reconvenţională, care se soluţionează concomitent sau ulterior cererii de arbitraj. În 

cazul în care invocă obiecţii faţă de circumstanţele înaintate de reclamant, pîrîtul poate introduce 

referinţă. Acţiunea reconvenţională se depune în termenul de depunere a referinţei sau cel  tîrziu la 

data primului termen de înfăţişare şi trebuie să întrunească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală. 

    Intentarea acţiunii reconvenţionale se face potrivit regulilor generale de intentare a acţiunii. 

     Pîrîtul trimite reclamantului şi fiecărui arbitru copia de pe referinţă sau, după caz, de pe acţiunea 

reconvenţională, de pe înscrisurile anexate la ea.  

 

 

 

3.2 Condițiile procedurii arbitrale 

 

 

     Arbitrajul trebuie să fie imparţial şi să abordeze cauza arbitrală într-o manieră practică şi 

expeditivă.  Procedura arbitrală trebuie să asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărîrii arbitrale, 

egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. 

    Măsurile de asigurare a procedurii  arbitrale.  Comunicarea între părţi sau către părţi a 

înscrisurilor litigiului, a citaţiilor, a hotărîrilor arbitrale şi a încheierilor de şedinţă se face prin 



scrisoare recomandată, cu recipisă de predare sau cu confirmare de primire, excepţie făcînd  cazul în 

care s-a convenit asupra unei alte metode de comunicare. Informaţiile şi înştiinţările pot fi făcute prin 

orice  alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis. 

    Înscrisurile pot fi înmînate şi personal părţilor contra semnătură. Dovezile de comunicare se depun 

la dosar. 

     Pregătirea litigiului pentru dezbatere.  După expirarea termenului de depunere a referinţei, 

instituţia arbitrală verifică stadiul litigiului pentru dezbatere şi, dacă consideră necesar, dispune 

măsurile corespunzătoare pentru completarea dosarului. După verificarea stabilită , instituţia arbitrală 

fixează, după caz, termenul pentru dezbaterea litigiului şi dispune citarea părţilor. Între data primirii 

citaţiei şi data începerii dezbaterilor trebuie să existe un interval de cel puţin 15 zile. Părţii trebuie să 

i se asigure posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate documentele şi materialele legate de litigiu 

înaintate arbitrajului de cealaltă parte sau de  alte persoane.  Arbitrajul trebuie să asigure părţilor, în 

măsura necesarului, posibilitatea prezentării, în scris şi oral, a pretenţiilor, argumentelor şi probelor. 

     Măsurile de asigurare a obiectului litigiului.  Înaintea arbitrajului sau pe parcursul lui, orice parte 

poate cere instanţei de judecată competente să încuviinţeze măsurile asigurătorii şi măsurile cu 

privire la obiectul litigiului ori să constate anumite împrejurări de fapt. 

    La cererea prevăzută  se anexează în copie cererea de arbitrare sau, în lipsa acesteia, dovada 

notificării prevăzute, precum şi convenţia de arbitraj. 

     Încuviinţarea  măsurilor prevăzute  vor fi aduse la cunoştinţa instituţiei arbitrale de către partea 

care le-a solicitat. În cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii, constatarea unor anumite împrejurări 

de fapt pot fi încuviinţate şi de instituţia de arbitraj. În caz de neacceptare, executarea acestor măsuri 

o dispune instanţa de judecată. 

    Şedinţa arbitrajului.  La dezbaterea litigiului, părţile pot participa personal sau prin reprezentanţi 

şi pot fi asistate de orice persoană.Faptul că partea citată legal nu s-a prezentat la dezbatere nu 

împiedică dezbaterea litigiului, cu excepţia cazului cînd partea lipsă invocă, cel tîrziu în preziua 

dezbaterii,  motive temeinice de amînare, informînd cealaltă parte şi arbitrii. Amînarea poate fi cerută 

numai o singură dată. Litigiul este examinat, de regulă, în şedinţă închisă. Examinarea litigiului în 

şedinţă deschisă se permite numai cu încuviinţarea ambelor părţi.Traducerea documentelor este 

asigurată de părţi. Acestea pot conveni asupra limbii de lucru în proces. Dezbaterile arbitrale se 

consemnează în încheierea şedinţei. Orice dispoziţie a instituţiei arbitrale va fi consemnată în 

încheiere şi va fi motivată. Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierii şi al tuturor 

actelor din dosar. Supraarbitrul stabileşte ordinea audierilor şi conduce dezbaterile.  După dezbateri 

orale, arbitrajul ia hotărîri.  Arbitrajul poate lua hotărîre în cauza arbitrală în bază de înscrisuri, 

documente şi de alte dovezi scrise, prezentate de părţi, fără dezbateri orale ale cauzei, dacă aşa au 

prevăzut părţile sau dacă ele au renunţat la dezbateri orale. 

    Procesul-verbal al şedinţei 

    Dezbaterile arbitrale se conse.mnează în procesul-verbal al şedinţei. 

    Orice dispoziţie a instituţiei arbitrale se consemnează în proces-verbal şi va fi motivată. 

     procesul-verbal trebuie să cuprindă: 

    a) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei; 

    b) cererile şi susţinerile părţilor; 

    c) motivele măsurilor dispuse; 

    d) dispozitivul; 

    e) semnăturile arbitrilor. 

 

3.3 Hotărea arbitrală 
 

   Dreptul aplicabil fondului litigiului şi  competenţa deciderii  asupra litigiului;  arbitrajul 

soluţionează litigiul în conformitate cu normele de drept pe care părţile le-au ales ca fiind aplicabile 

fondului litigiului, stabilite în contract sau în alt acord al părţilor. Arbitrajul aplică normele de drept 

ale Republicii Moldova,  ale altor state, precum şi uzanţele comerciale în astfel de litigii. 

   Arbitrajul are dreptul să hotărască asupra competenţei sale de a decide asupra litigiului şi, în 

legătură cu aceasta, asupra validităţii convenţiei de arbitraj. Constatarea nulităţii contractului nu 



implică de plin drept nulitatea convenţiei de arbitraj inserate în contract. Decizia prin care arbitrajul 

se declară competent nu poate fi atacată în instanţă de judecată decît concomitent cu hotărîrea finală 

asupra fondului litigiului. 

 

     Hotărîrea arbitrală asupra problemelor remise arbitrajului spre soluţionare în fond se decide prin 

hotărîre. În cazul în care arbitrajul încetează să efectueze procedura arbitrală fără a decide asupra 

problemelor remise spre soluţionare, o astfel de încetare are loc prin hotărîre. Dacă părţile au încheiat 

o tranzacţie asupra litigiului, arbitrajul poate, la cererea părţilor, să o confirme prin hotărîre. Alte 

dispoziţii ale arbitrajului care nu sînt inserate în hotărîre se emit sub formă de încheiere.  Dacă o 

parte renunţă la pretenţie, arbitrajul o scoate de pe rol, cu excepţia cazului în care partea opusă îi 

solicită să se pronunţe asupra pretenţiei.  În toate cazurile, pronunţarea hotărîrii trebuie să fie 

precedată de deliberare în secret cu participarea tuturor arbitrilor în persoană, fiecare semnînd 

hotărîrea.Dacă arbitrajul este compus din 3 arbitri, hotărîrea se ia cu majoritate de voturi. Dacă o 

opinie nu întruneşte majoritatea de voturi, cea a supraarbitrului prevalează. Arbitrul care face opinie 

separată asupra litigiului o anexează, invocînd motivele de rigoare.Hotărîrea se remite părţilor în cel 

mult 10 zile de la pronunţare. Hotărîrea arbitrală remisă părţilor are efectele unei hotărîri 

judecătoreşti definitive.  

 Forma şi conţinutul hotărîrii 

     Hotărîrea se emite în scris şi se semnează de toţi membrii completului de arbitraj sau, după caz, de 

arbitrul unic, indicîndu-se motivul lipsei uneia dintre semnături. 

     Hotărîrea arbitrală trebuie să cuprindă: 

    a) componenţa arbitrajului, data şi locul pronunţării sale; 

    b) numele şi domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea şi sediul,  pentru persoanele juridice, 

sau reşedinţa părţilor; 

    c) referinţa la convenţia de arbitraj în al cărei temei s-a procedat la arbitraj; 

    d) obiectul litigiului; 

    e) motivele de fapt şi de drept ale hotărîrii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care stau la 

baza soluţiei; 

    f) semnăturile arbitrilor; 

    g) alte prevederi. 

 

     La cererea oricărei părţi, arbitrajul trebuie să ia o hotărîre de interpretare a dispoziţiilor din 

hotărîrea arbitrală în termen de 30 zile de la data adoptării hotărîrii. 

 

    Greşelile tipografice, de calcul sau alte greşeli similare ori omisiuni din hotărîre pot fi rectificate, 

printr-o încheiere,  la cererea oricărei părţi sau din oficiu de către arbitri, în termenul prevăzut.  

     Hotărîrea de completare, hotărîrea de interpretare şi încheierea de corectare a greşelilor se dau cu 

citarea părţilor. Aceste acte fac parte integrantă a hotărîrii arbitrale. O parte poate solicita instanţei 

arbitrale rectificarea hotărîrii arbitrale sau pronunţarea unei hotărîri adiţionale doar cu notificarea 

celeilalte părţi.   

 

     Părţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor de completare, interpretare sau corectare a hotărîrii 

arbitrale.  Dosarul se păstrează la instituţia permanentă de arbitraj sau, în cazul arbitrajului ad-hoc, la 

instanţa de judecată care ar fi fost competentă să decidă în cauză dacă nu exista convenţia de arbitraj. 

     Rectificarea şi interpretarea hotărîrii. Dacă, în hotărîrea sa, arbitrajul nu s-a pronunţat asupra unui 

capăt de cerere, oricare dintre părţi sau dintre arbitri, din oficiu, poate solicita, în termen de 15 zile de 

la data primirii sau, după caz, de la data pronunţării hotărîrii, completarea acesteia.  În cazul în care 

se pronunţă asupra unui capăt de cerere susţinut în procedura arbitrală, dar neinclus în hotărîrea 

arbitrală, instituţia arbitrală adoptă o hotărîre adiţională. 

 

     Hotărîrea arbitrală poate fi contestată de orice parte printr-o cerere în anulare adresată instanţei de 

judecată competente în termen de 3 luni din ziua primirii hotărîrii arbitrale de către partea care a 

depus cererea de anulare.  Instanţa de judecată va pronunţa o încheiere cu privire la desfiinţarea totală 



sau parţială a hotărîrii arbitrale sau la refuzul de a o desfiinţa, în condiţiile Codului de procedură 

civilă al Republicii Moldova. Procedura de contestare a hotărîrilor arbitrale este reglementată de 

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. 

 

    Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a arbitrajului, remuneraţia arbitrilor, cheltuielile de 

administrare a probelor, remuneraţia experţilor şi a traducătorilor, cheltuielile de deplasare şi alte 

cheltuieli sînt suportate potrivit înţelegerii dintre părţi.  Dacă între părţi nu există o înţelegere privind 

cheltuielile de arbitraj, acestea sînt suportate de partea care a pierdut litigiul, în funcţie de admiterea 

integrală sau parţială a cererii. În cazul în care arbitrajul a fost organizat pe lîngă o instituţie 

permanentă, cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc potrivit regulamentului respectivei 

instituţii. 

        Hotărîrea arbitrală este obligatorie, urmînd să fie executată benevol, imediat sau în termenul 

indicat în ea, de partea împotriva căreia s-a pronunţat. Partea cîştigătoare poate cere eliberarea titlului 

executoriu asupra hotărîrii arbitrale. Încheierea judecătorească cu privire la eliberarea titlului 

executoriu asupra hotărîrii arbitrale sau la refuzul eliberării acestui  titlu trebuie pronunţată în 

decursul a 30 de zile de la data depunerii cererii. Procedura de eliberare a titlului executoriu asupra 

hotărîrilor arbitrale este reglementată în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.  

    Hotărîrea arbitrală asupra căreia a fost eliberat titlu executoriu se execută silit, similar modului de 

executare a unei hotărîri judecătoreşti.  

  Litigiul arbitral care se desfăşoară în Republica Moldova este considerat internaţional dacă s-a 

născut dintr-un raport de drept privat cu element de extraneitate.Prin convenţie de arbitraj se poate 

conveni asupra unui arbitraj internaţional care să aibă loc în Republica Moldova sau în o altă ţară. 

    Modul de constituire şi de funcţionare a arbitrajului comercial internaţional este reglementat în 

Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional. 

 

 

 

4. Arbitrajul comercial internaţional  

  În prezenta  sînt luate în considerare prevederile tratatelor internaţionale cu privire la arbitrajul 

comercial internaţional la care Republica Moldova este parte, precum şi ale Legii model din 1985 

privind arbitrajul comercial internaţional, adoptată de Comisia ONU pentru Dreptul Comercial 

Internaţional, aprobată de Adunarea Generală a ONU şi propusă spre utilizare în legislaţiile 

naţionale.  

   

4.1  

  Arbitrajul se consideră internaţional dacă:  

a) părţile unei convenţii de arbitraj îşi au, la momentul încheierii acesteia, locul de afaceri în diferite 

state;  

b) în afara teritoriului statului în care părţile îşi au locul de afaceri este situat:  

- locul arbitrajului prevăzut în convenţia de arbitraj sau determinat în conformitate cu ea;  

- locul în care urmează să fie executată o parte substanţială a obligaţiilor din raporturile comerciale 

sau locul cu care obiectul litigiului are legătura cea mai strînsă;  



c) părţile au convenit în mod expres ca obiectul convenţiei de arbitraj să aibă legătură cu cel puţin 2 

state.  

 În sensul sus arătat:  

a) dacă o parte a convenţiei de arbitraj are mai multe locuri de afaceri, se va considera loc de afaceri 

cel care are o relaţie mai strînsă cu convenţia de arbitraj;  

b) dacă o parte nu are loc de afaceri, se consideră loc de afaceri domiciliul sau reşedinţa părţii.  

 Prin acord al părţilor, se remit spre soluţionare în arbitraj comercial internaţional:  

a) litigiile care decurg din raporturi contractuale civile şi din alte raporturi juridice izvorîte din 

executarea contractelor comerciale internaţionale şi din alte relaţii economice internaţionale, dacă 

sediul a cel puţin unei părţi se află în afara Republicii Moldova;  

b) litigiile apărute între întreprinderi cu investiţii străine şi asociaţii, organizaţii internaţionale fondate 

pe teritoriul Republicii Moldova, litigiile dintre participanţii lor, precum şi litigiile dintre aceştia şi 

alte subiecte de drept ale Republicii Moldova.  

 Noţiuni principale şi interpretări  

arbitraj - cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte 

(arbitraj ad-hoc), cît şi de către instituţii permanente de arbitraj;  

tribunal arbitral - arbitru unic sau complet de arbitri;  

instanţă de judecată - organ din sistemul judecătoresc al Republicii Moldova;  

convenţie de arbitraj - acord în a cărui bază părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate litigiile sau 

o parte din litigiile care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport juridic 

contractual sau necontractual.  

a) cuvîntul "comercial" lămureşte raporturi ce decurg din toate relaţiile comerciale, contractuale şi 

necontractuale; relaţiile comerciale cuprind următoarele, nelimitîndu-se la ele: contracte de livrare 

sau de schimb de bunuri şi servicii; acorduri de distribuţie; reprezentanţe comerciale sau agenţii 

comerciale; factoring; leasing; construcţie a obiectivelor industriale; consulting; engineering de 

afaceri; licenţiere; investiţii; finanţare; servicii bancare; asigurări; acorduri de exploatare sau de 

concesiune; întreprinderi mixte şi alte forme de cooperare industrială sau comercială; transport de 

mărfuri şi de pasageri pe calea aeriană, maritimă, feroviară şi rutieră;  

b) în cazul în care o prevederea, cu excepţia celor din art.28 legii cu privire la arbitrajul commercial 

internațional, acordă părţilor libertatea de a lua decizie referitor la o anumită problemă, această 

libertate include şi dreptul părţilor de a autoriza un terţ, inclusiv o instituţie, să ia o asemenea decizie;  

c) în cazul în care o prevedere a prezentei legi se referă la ceea ce părţile au convenit sau pot conveni 

ori se referă în orice altă formă la un acord al lor, acest acord include orice reguli de arbitrare 

prevăzute în textul său;  

d) în cazul în care o prevedere se referă la o acţiune, această prevedere se aplică şi acţiunii 

reconvenţionale, iar în cazul în care face referire la obiecţiile împotriva acţiunii, această prevedere se 

referă şi la obiecţiile împotriva acţiunii reconvenţionale.  



   Recepţionarea comunicărilor scrise , dacă părţile nu au convenit altfel:  

a) orice comunicare scrisă se consideră recepţionată dacă a fost remisă destinatarului personal sau la 

întreprinderea, domiciliul, reşedinţa ori la adresa poştală a acestuia. Dacă nici unul din locurile 

menţionate nu pot fi identificate după cercetări rezonabile, comunicarea scrisă se consideră 

recepţionată dacă a fost expediată la ultimul sediu sau domiciliu cunoscut, la ultima reşedinţă sau 

adresă poştală cunoscută, printr-o scrisoare recomandată sau în orice alt mod care atestă încercarea 

de a remite comunicarea; b) comunicarea se consideră recepţionată la data remiterii conform legii.   

 Renunţarea la dreptul de a înainta obiecţii .Dacă o parte, cunoscînd că o prevedere a prezentei 

legi de la care părţile pot deroga sau că o condiţie a convenţiei de arbitraj nu a fost respectată, 

continuă totuşi să participe la procedura arbitrală fără a înainta imediat obiecţii împotriva unei 

asemenea abateri şi dacă pentru înaintarea obiecţiilor este stabilit un anumit termen, atunci, după 

expirarea acestui termen, se consideră că partea a renunţat la dreptul de a înainta obiecţii.  

   

   

  CONVENŢIA DE ARBITRAJ  

 Convenţia de arbitraj este acordul prin care părţile supun arbitrajului toate litigiile sau anumite litigii 

care au apărut sau care ar putea să apară între ele cu privire la un raport juridic determinat, 

contractual sau necontractual. Convenţia de arbitraj poate avea forma unei clauze compromisorii într-

un contract sau a unei convenţii separate.  Convenţia de arbitraj trebuie să fie scrisă.  Convenţia de 

arbitraj are formă scrisă dacă conţinutul ei este consemnat în orice formă, indiferent de faptul că 

aceasta sau contractul au fost încheiate oral, prin acţiuni concludente sau prin alte mijloace.  Condiţia 

încheierii în scris a unei convenţii de arbitraj este întrunită într-o comunicare electronică dacă 

informaţia care se conţine în ea este accesibilă pentru referinţele ulterioare (subsecvente). 

Comunicare electronică înseamnă orice comunicare pe care părţile o fac prin intermediul mesajului 

de date. Acesta din urmă înseamnă informaţie generată, trimisă, primită sau salvată prin mijloace 

electronice, magnetice, optice sau similare, inclusiv schimb de date electronice, poştă electronică (e-

mail), telegramă, telex sau telecopie, dar nelimitîndu-se la acestea.  O convenţie de arbitraj este scrisă 

dacă constă într-un schimb de cerere de arbitrare şi de referinţă în care existenţa sa este pretinsă de o 

parte şi nu este contestată de cealaltă parte.  Trimiterea într-un contract la un document ce conţine o 

clauză compromisorie valorează ca o convenţie de arbitraj scrisă dacă trimiterea este capabilă de a 

face clauza parte din contract.  Un viciu de formă al convenţiei de arbitraj poate fi înlăturat în 

procedură arbitrală prin depunerea unei referinţe dacă cel tîrziu odată cu referinţa nu este făcută 

obiecţie cu privire la viciu.  

 Convenţia de arbitraj şi intentarea acţiunii în judecată asupra fondului litigiului  

Instanţa de judecată în care este intentată acţiune în litigiul ce constituie obiectul unei convenţii de 

arbitraj scoate cererea de pe rol, la solicitarea unei părţi, nu mai tîrziu de prima ei declaraţie asupra 

fondului litigiului, şi trimite părţile în arbitraj, cu excepţia cazului în care instanţa de judecată 

constată că acea convenţie este nulă, nevalabilă sau nesusceptibilă de executare.  În cazul intentării 

acţiunii , procedura arbitrală poate fi totuşi începută sau continuată şi poate fi pronunţată hotărîrea 

arbitrală, în timp ce conflictul de competenţă urmează a fi soluţionat în instanţă de judecată. Este 

compatibilă cu convenţia de arbitraj cererea, adresată de o parte în instanţă de judecată pînă la 

procedura arbitrală sau în timpul desfăşurării ei, privind luarea măsurilor asigurătoare şi adoptarea 

unei încheieri în vederea luării unor asemenea măsuri.  

   



4.2 Compnența și competența Tribunalului Arbitral. 

 Numărul de arbitri -părţile sînt libere să stabilească numărul de arbitri. Dacă părţile nu au stabilit 

numărul de arbitri, vor fi desemnaţi 3 arbitri.  Nici o persoană nu poate fi privată de dreptul de a fi 

desemnată arbitru din cauza cetăţeniei sale, cu excepţia cazului cînd părţile au convenit altfel.  Părţile 

sînt libere să convină asupra procedurii de desemnare a arbitrului sau arbitrilor cu condiţia respectării 

prevederilor legii.   În lipsa înţelegerii :  

a) la constituirea tribunalului arbitral din 3 arbitri, fiecare parte desemnează cîte un arbitru, iar cei doi 

arbitri astfel desemnaţi numesc un al treilea arbitru. Dacă o parte nu desemnează arbitrul în termen de 

30 de zile de la primirea solicitării celeilalte părţi de a-l numi sau dacă cei doi arbitri desemnaţi nu 

vor putea numi în termen de 30 de zile din data numirii lor un al treilea arbitru, acesta este numit, la 

cererea oricărei părţi, de autoritatea indicată  în lege. 

b) în cazul constituirii unui tribunal arbitral dintr-un singur arbitru, dacă părţile nu au reuşit să 

convină asupra arbitrului, acesta va fi numit, la cererea oricărei părţi, de autoritatea indicată în 

decursul a 15 zile din data primirii cererii.  

 Dacă, în cursul desfăşurării procedurii de desemnare a arbitrului de către părţi, o parte nu respectă 

această procedură sau dacă părţile ori cei doi arbitri nu pot ajunge la un acord comun în conformitate 

cu această procedură, sau dacă un terţ, inclusiv o instituţie, nu îndeplineşte una din funcţiile atribuite 

lui conform acestei proceduri, atunci orice parte poate cere autorităţii indicate să ia măsurile necesare 

în cazul în care acordul privind procedura de desemnare a arbitrilor nu prevede alte modalităţi de 

asigurare a desemnării.  

 Decizia asupra oricărei chestiuni conferite, autorităţii menţionate mai sus nu poate fi atacată. La 

numirea arbitrului, această autoritate ia în considerare toate exigenţele înaintate de părţi faţă de 

calificarea arbitrului, precum şi considerentele care pot asigura desemnarea unui arbitru independent 

şi imparţial, iar în caz de numire a unui arbitru unic sau a celui de-al treilea arbitru, este preferabil ca 

cetăţenia arbitrului ce urmează a fi desemnat să difere de cea a părţilor.  

Temeiurile de recuzare a arbitrului  

 În cazul în care este notificată despre o eventuală numire a ei în calitate de arbitru, persoana trebuie 

să informeze asupra tuturor circumstanţelor de natură a genera îndoieli justificate cu privire la 

imparţialitatea sau independenţa sa. Arbitrul, din momentul desemnării sale şi pe toată durata 

procedurii arbitrale, este obligat să informeze părţile despre aceste circumstanţe dacă nu le-a informat 

anterior.  

 Arbitrul poate fi recuzat doar dacă există circumstanţe de natură a ridica îndoieli justificate asupra 

independenţei sau imparţialităţii lui sau dacă el nu posedă calificarea convenită de părţi. Partea este 

în drept să recuzeze arbitrul pe care l-a desemnat sau la a cărui desemnare a participat doar pentru 

motive de care a luat cunoştinţă după desemnare.  

   

 Procedura de recuzare a arbitrului  

 Părţile sînt libere să convină asupra procedurii de recuzare a arbitrului. În lipsa înţelegerii 

consemnate, partea care intenţionează să declare recuzarea arbitrului trebuie să informeze în scris 

tribunalul arbitral în termen de 15 zile din data la care a luat cunoştinţă de constituirea acestuia sau 

din data survenirii circumstanţelor menţionate mai sus , notificînd în scris tribunalul arbitral despre 



motivele recuzării. Dacă arbitrul căruia îi este înaintată recuzarea nu se retrage singur sau dacă 

cealaltă parte nu este de acord cu recuzarea lui, asupra cererii de recuzare se pronunţă tribunalul 

arbitral.  Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii stabilite de părţi sau procedurii 

stabilite , partea interesată poate, în termen de 30 de zile din data respingerii cererii de recuzare, să 

solicite autorităţii indicate  adoptarea unei decizii privind recuzarea, care nu poate fi atacată. Pînă la 

luarea deciziei de către aceste autorităţi, tribunalul arbitral, inclusiv arbitrul căruia îi este înaintată 

recuzarea, poate continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărîrea arbitrală.  

 

   

 

Dreptul tribunalului de a decide asupra propriei competenţe . Tribunalul arbitral poate să decidă 

asupra competenţei sale, precum şi asupra oricăror obiecţii referitor la existenţa sau validitatea 

convenţiei de arbitraj. În acest scop, clauza arbitrală prevăzută în contract trebuie să fie interpretată 

ca o convenţie distinctă de alte clauze contractuale. Hotărîrea tribunalului arbitral privind nulitatea 

contractului nu atrage de plin drept nulitatea clauzei arbitrale.  Declaraţia privind incompetenţa 

tribunalului arbitral în soluţionarea litigiului poate fi făcută cel tîrziu la momentul prezentării 

obiecţiilor la acţiune. Faptul că o parte a desemnat arbitrul sau că a participat la desemnarea lui nu o 

privează de dreptul de a face o asemenea declaraţie. Depăşirea competenţei de către tribunalul 

arbitral trebuie să fie invocată îndată după ce cauza care, în opinia părţii, depăşeşte competenţa 

tribunalului arbitral este pusă în procedură arbitrală. În toate aceste cazuri, tribunalul arbitral poate 

admite declaraţia privind depăşirea competenţei făcută mai tîrziu dacă întîrzierea este justificată. 

Tribunalul arbitral poate să decidă asupra declaraţiei menţionate mai sus ca asupra unei chestiuni 

preliminare sau în hotărîrea privind fondul litigiului. Dacă tribunalul arbitral decide, ca o chestiune 

preliminară, că este competent, orice parte, în decursul a 30 de zile din data primirii comunicării 

despre decizie, poate cere curţii de apel competente să se pronunţe în această privinţă, decizia 

neputînd fi atacată. Pînă la luarea deciziei de către această autoritate, tribunalul arbitral poate 

continua procedura arbitrală şi poate pronunţa hotărîrea.  

Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral poate să dispună, la cererea unei părţi, după ce a 

ascultat cealaltă parte, măsuri asigurătoare şi măsuri provizorii, pe care le consideră necesare cu 

privire la obiectul litigiului, pe motiv că executarea pretenţiei ar putea fi zădărnicită ori împiedicată 

în mod considerabil sau că o daună ireparabilă ar fi iminentă. Tribunalul arbitral poate să dispună, cu 

titlul de măsură asigurătoare şi de măsură provizorie, oricărei părţi să depună garanţia 

corespunzătoare. Decizia cu privire la măsurile prevăzute mai sus  trebuie să fie emisă în scris. 

Fiecărei părţi a procedurii arbitrale trebuie să i se trimită cîte un exemplar semnat.  La cererea unei 

părţi a procedurii arbitrale, instanţa de judecată poate încuviinţa executarea unei măsuri prevăzute 

mai sus. Dacă măsura este una asigurătoare neprevăzută în dreptul intern al Republicii Moldova, 

instanţa de judecată, la cererea părţii, după ce a ascultat partea opusă, poate încuviinţa executarea 

unei astfel de măsuri asigurătoare, prevăzute de dreptul intern, similare măsurii dispuse de judecata 

arbitrală. În asemenea caz, instanţa de judecată poate substitui, la cerere, măsura dispusă de 

tribunalul arbitral pentru a asigura realizarea scopului ei.  

 Instanţa de judecată refuză executarea măsurii prevăzute dacă aceasta:  

a) suferă de un viciu care ar constitui temei pentru desfiinţarea unei hotărîri arbitrale interne;  

b) este incompatibilă cu o măsură solicitată sau aplicată anterior de către o instanţă de judecată sau cu 

o măsură solicitată anterior unei instanţe judecătoreşti străine, care rămîne a fi recunoscută;  



c) este o măsură asigurătoare neprevăzută de dreptul intern al Republicii Moldova şi nici o măsură 

potrivită prevăzută de dreptul intern nu a fost solicitată.  

  Instanţa de judecată poate să asculte partea opusă înaintea emiterii încheierii de încuviinţare a 

executării măsurii prevăzute de lege. Dacă nu a fost ascultată înainte de emiterea încheierii, partea 

opusă poate face apel. În ambele cazuri, partea opusă poate doar invoca existenţa unui temei pentru 

refuzul încuviinţării executării în conformitate cu legea. În această procedură, instanţa de judecată nu 

poate decide asupra unor cereri de despăgubire.  

 La cererea unei părţi, instanţa de judecată ridică încuviinţarea executării măsurilor prevăzute  dacă:  

a) termenul de aplicare a măsurii dispuse de tribunalul arbitral a expirat;  

b) tribunalul arbitral a limitat sau a ridicat măsura prevăzută;  

c) raporturile şi circumstanţele în care a fost încuviinţată o măsură prevăzută  s-au schimbat astfel 

încît menţinerea măsurii nu mai este necesară;  

d) în conformitate cu norma de drept, a fost depusă o garanţie care face inutilă executarea măsurii.  

 Dacă se adevereşte că dispunerea unei măsuri în conformitate cu legea a fost nejustificată de la 

început, partea care a cerut executarea ei este obligată să despăgubească cealaltă parte pentru 

prejudiciul cauzat prin executarea măsurii sau prin depunerea de către cealaltă parte a unei garanţii 

pentru a înlătura executarea măsurii. Pretenţia de despăgubire poate fi înaintată în procedură arbitrală 

pendinte.  

   

 

PROCEDURA ARBITRALĂ.  

Părţile trebuie să fie tratate egal, fiecare din ele avînd toate posibilităţile de a-şi susţine poziţia.  

Stabilirea regulilor de procedură  în condiţiile legii, părţile sînt libere să convină asupra procedurii pe 

care o va urma tribunalul arbitral în soluţionarea litigiului.  În lipsa acordului stabilit , tribunalul 

arbitral poate, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare procedura şi să soluţioneze litigiul în modul 

în care îl consideră corespunzător. Atribuţiile conferite tribunalului arbitral includ dreptul de a 

determina admisibilitatea, pertinenţa şi importanţa fiecărei probe.  

 Locul arbitrajului . Părţile sînt libere să convină asupra locului arbitrajului. În lipsa unui acord în 

acest sens, locul arbitrajului este stabilit de tribunalul arbitral, luîndu-se în considerare circumstanţele 

cazului, factorul comodităţii pentru părţi.  Tribunalul arbitral poate să se întrunească în orice loc pe 

care îl consideră potrivit, dacă părţile nu au convenit altfel, pentru consultări între arbitri, ascultare a 

părţilor, a martorilor sau a experţilor, pentru examinare a bunurilor şi înscrisurilor.  

Începutul procedurii arbitrale .Procedura arbitrală referitoare la un litigiu concret începe la data 

recepţionării cererii de arbitrare de către pîrît, dacă părţile nu au convenit altfel.  

 Limba procedurii arbitrale .  Părţile sînt libere să stabilească limba sau limbile care vor fi utilizate 

în cadrul procedurii arbitrale. Dacă părţile nu au convenit în acest sens, tribunalul arbitral stabileşte 

ce limbă sau limbi vor fi utilizate în cadrul procedurii arbitrale. Acest acord sau această decizie se 

referă la orice declaraţie scrisă a părţii, la orice audiere, hotărîre, decizie sau la o altă comunicare a 



tribunalului arbitral.  Tribunalul arbitral poate dispune ca orice probă scrisă să fie însoţită de 

traducere în limba sau în limbile convenite între părţi ori stabilite de tribunalul arbitral.   

 Cererea de arbitraj şi referinţa . În termenul convenit între părţi ori stabilit de tribunalul arbitral, 

reclamantul trebuie să invoce circumstanţele care justifică pretenţiile sale din acţiune, chestiunile 

litigioase şi obiectul cererii, iar pîrîtul trebuie să invoce obiecţiile sale faţă de aceste chestiuni, dacă 

părţile nu au convenit altfel. Concomitent cu declaraţiile lor, părţile pot prezenta toate actele pe care 

le consideră pertinente sau pot face trimitere la înscrisuri sau la alte dovezi pe care le vor prezenta 

ulterior tribunalului. Dacă părţile nu au convenit altfel, fiecare parte poate să modifice ori să 

completeze pretenţiile sau obiecţiile în cursul desfăşurării procedurii arbitrale, dacă tribunalul arbitral 

nu consideră inoportun să permită o asemenea modificare ori completare, dată fiind întîrzierea cu 

care se face.  

   

Procedura orală şi procedura scrisă .  Tribunalul arbitral decide, cu condiţia respectării oricărui alt 

acord dintre părţi, dacă procedura se va desfăşura oral, atît la prezentarea probelor, cît şi la susţineri, 

sau numai în bază de înscrisuri şi de alte materiale. Cu excepţia cazului în care părţile au convenit 

asupra desfăşurării în scris a procedurii arbitrale, tribunalul arbitral va organiza, la solicitarea unei 

părţi, procedură arbitrală în formă orală la etapa respectivă a procedurii arbitrale. Părţile trebuie să fie 

informate în timp util despre orice audiere şi despre orice şedinţă a tribunalului arbitral în scopul 

examinării mărfii, altor bunuri sau înscrisuri.  Toate declaraţiile, înscrisurile sau alte informaţii pe 

care o parte le-a prezentat tribunalului arbitral trebuie să fie comunicate şi celeilalte părţi. De 

asemenea, orice concluzie a expertului sau orice înscris cu caracter probator, pe care tribunalul 

arbitral le ia în considerare la pronunţarea hotărîrii, trebuie să fie comunicate părţilor.  

  Desemnarea expertului de către tribunalul arbitral . Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul 

arbitral poate:  

a) desemna unul sau mai mulţi experţi care să-i prezinte un raport asupra chestiunilor specifice pe 

care le-a prevăzut;  

b) cere părţilor să prezinte expertului orice informaţie pertinentă ori să permită acestuia accesul la 

orice acte pertinente, la alte bunuri pentru examinarea lor.  

 Dacă părţile nu au convenit altfel, iar una dintre părţi solicită sau tribunalul arbitral consideră 

necesar, expertul trebuie, după prezentarea raportului său oral sau scris, să participe la examinarea 

litigiului, unde părţile au posibilitatea să-i adreseze întrebări şi să prezinte specialişti care să-şi 

expună opiniile referitor la chestiunile în litigiu.  

  Tribunalul arbitral sau o parte cu aprobarea tribunalului arbitral poate să adreseze în instanţa de 

judecată competentă a Republicii Moldova cerere de acordare a asistenţei la obţinerea probelor. 

Instanţa de judecată poate executa această solicitare în limitele competenţei sale şi în conformitate cu 

regulile stabilite pentru obţinerea probelor şi darea delegaţiilor judecătoreşti.  

PRONUNŢAREA HOTĂRÎRII ŞI ÎNCETAREA PROCEDURII ARBITRALE  

 Dreptul aplicabil fondului litigiului.  Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în conformitate cu 

normele de drept pe care părţile le-au ales ca drept aplicabil fondului litigiului. Orice desemnare a 

legii sau a sistemului de drept al unui stat este interpretată, cu excepţia unei stipulaţii contrare 

exprese, ca o referire la dreptul material al statului respectiv şi nu la normele lui conflictuale.  Dacă 

părţile nu au convenit asupra legii aplicabile fondului litigiului, tribunalul arbitral aplică legea 



stabilită de normele conflictuale pe care le consideră aplicabile în speţă.  Tribunalul arbitral judecă în 

echitate sau în calitate de mediator amiabil numai dacă părţile l-au autorizat expres în acest sens.  În 

toate cazurile, tribunalul arbitral adoptă hotărîre în conformitate cu clauzele contractului, ţinînd cont 

de uzanţele comerciale aplicabile tranzacţiei respective.  

 Adoptarea hotărîrii de către tribunalul arbitral .În cazul soluţionării litigiului de către un tribunal 

arbitral constituit din mai mulţi arbitri, orice decizie a lui se ia cu o majoritate de voturi dacă părţile 

nu au convenit altfel. Preşedintele tribunalului arbitral poate decide asupra chestiunilor de procedură 

dacă părţile sau membrii tribunalului arbitral l-au împuternicit în acest sens.  

  Forma şi conţinutul hotărîrii arbitrale . Hotărîrea arbitrală se emite în scris şi se semnează de 

arbitrul unic sau de arbitri. În cazul soluţionării litigiului de către un tribunal arbitral compus din mai 

mulţi arbitri, sînt suficiente semnăturile majorităţii membrilor acestuia, cu condiţia indicării 

motivelor absenţei celorlalte semnături.  Hotărîrea arbitrală va conţine motivele pe care se 

întemeiază, cu excepţia cazurilor cînd părţile au convenit ca motivele să nu fie menţionate sau cînd 

hotărîrea arbitrală a fost emisă în condiţii convenite de părţi, conform art.30. În hotărîre se indică 

concluziile privind acceptarea sau respingerea acţiunii, taxa arbitrală, cheltuielile de soluţionare a 

litigiului şi distribuirea acestor cheltuieli între părţi.  În hotărîrea arbitrală se indică data pronunţării 

ei şi locul arbitrajului. Se consideră că hotărîrea a fost pronunţată la locul arbitrajului.  După 

pronunţarea hotărîrii arbitrale, fiecărei părţi i se expediază ori i se înmînează cîte o copie, semnată de 

arbitri în conformitate cu  legea.   

 Încheierea procedurii arbitrale .  Procedura arbitrală se încheie odată cu pronunţarea hotărîrii 

arbitrale finale sau cu emiterea încheierii de către tribunalul arbitral în conformitate cu legea.  

Tribunalul arbitral pronunţă încheierea procedurii arbitrale în cazul în care:  

a) reclamantul îşi retrage pretenţiile, cu excepţia cazului cînd pîrîtul ridică obiecţii, iar tribunalul 

arbitral recunoaşte că pîrîtul are un interes legitim ca litigiul să fie soluţionat în mod definitiv;  

b) părţile au convenit asupra încheierii procedurii arbitrale;  

c) tribunalul arbitral constată că, din anumite motive, continuarea procedurii a devenit inutilă sau 

imposibilă.  

Mandatul tribunalului arbitral se încheie odată cu încetarea procedurii arbitrale.  

CONTESTAREA HOTĂRÎRII ARBITRALE  

 Cererea de desfiinţare ca mijloc exclusiv de contestare a hotărîrii arbitrale . Hotărîrea arbitrală poate 

fi contestată în instanţă de judecată numai prin depunerea unei cereri de desfiinţare, în conformitate 

cu prevederile capitolului XLIII din Codul de procedură civilă.  

 Instanţa de judecată specificată poate desfiinţa hotărîrea arbitrală dacă:  

a) partea care a înaintat cererea de desfiinţare a hotărîrii prezintă probe că:  

- una din părţile convenţiei de arbitraj, se află în incapacitate sau convenţia de arbitraj nu este 

valabilă conform legii aplicabile alese de părţi sau, în lipsa desemnării de către părţi a legii 

aplicabile, convenţia nu este valabilă conform legislaţiei Republicii Moldova;  

- nu a fost informată în modul corespunzător despre desemnarea arbitrului ori despre procedura 

arbitrală sau nu a putut prezenta explicaţii din alte motive justificate;  



- hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut în convenţia de arbitraj ori care 

nu se înscrie în condiţiile convenţiei de arbitraj sau hotărîrea conţine decizii privind chestiuni ce 

depăşesc limitele convenţiei de arbitraj. Dacă dispoziţiile în chestiunile cuprinse în convenţia de 

arbitraj pot fi separate de dispoziţiile care nu se înscriu în ea, poate fi desfiinţată numai partea din 

hotărîrea arbitrală care conţine dispoziţii referitor la chestiunile ce nu se înscriu în convenţia de 

arbitraj;  

- constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu corespund convenţiei părţilor, numai 

dacă această convenţie nu contravine oricărei dispoziţii ale prezentei legi de la care părţile nu pot 

deroga, iar în lipsa unei atare convenţii nu corespund prezentei legi;  

b) va constata că:  

- în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, obiectul litigiului nu este susceptibil de 

soluţionare pe calea arbitrajului;  

- hotărîrea arbitrală contravine ordinii publice a Republicii Moldova.  

 Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale poate fi înaintată în cel mult 3 luni de la data primirii 

acestei hotărîri de către partea care depune cererea, iar dacă cererea este înaintată conform legii, de la 

data pronunţării hotărîrii de către tribunalul arbitral.  În caz de adresare în instanţă de judecată a 

cererii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, instanţa este în drept, dacă consideră necesar şi dacă o 

solicită una din părţi, să amîne pe un anumit timp examinarea chestiunii referitoare la desfiinţarea 

hotărîrii arbitrale pentru a oferi tribunalului arbitral posibilitatea de a relua procedura arbitrală sau de 

a întreprinde alte acţiuni care, potrivit opiniei tribunalului arbitral, vor permite înlăturarea temeiurilor 

de desfiinţare a hotărîrii arbitrale.   

RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÎRII ARBITRALE STRĂINE  

 Recunoaşterea şi executarea hotărîrii arbitrale străine.  Hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în care a 

fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi, la depunerea în instanţă de judecată competentă 

a unei cereri scrise, se execută de plin drept. Partea care solicită recunoaşterea sau executarea 

hotărîrii arbitrale străine este obligată să prezinte în judecată hotărîrea arbitrală în original sau în 

copie legalizată. Dacă hotărîrea arbitrală şi convenţia de arbitraj sînt expuse într-o limbă străină, 

partea este obligată să le prezinte în traducere în limba moldovenească, legalizată în modul stabilit de 

lege.  

 Refuzul de a recunoaşte şi de a executa hotărîrea arbitrală. Recunoaşterea sau executarea hotărîrii 

arbitrale, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, poate fi refuzată numai în următoarele cazuri:  

a) la cererea părţii împotriva căreia este invocată hotărîrea dacă aceasta prezintă instanţei de judecată 

probe că:  

- o parte a convenţiei de arbitraj, se află în incapacitate sau convenţia de arbitraj nu este valabilă 

conform legii căreia părţile au subordonat-o ori, în lipsa unei indicaţii în acest sens, conform legii 

ţării în care a fost pronunţată hotărîrea;  

- nu a fost informată în modul corespunzător despre desemnarea arbitrilor ori despre procedura 

arbitrală sau, din orice alt motiv justificat, nu a putut să prezinte explicaţii;  

- hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia de arbitraj sau care 

nu se înscrie în prevederile convenţiei, sau care conţine decizii asupra unor chestiuni ce depăşesc 



prevederile convenţiei de arbitraj. Dacă dispoziţiile hotărîrii arbitrale referitoare la chestiunile 

cuprinse în convenţia de arbitraj pot fi delimitate de cele care nu sînt incluse în ea, partea hotărîrii 

care conţine dispoziţii referitoare la chestiunile cuprinse în convenţia de arbitraj poate fi recunoscută 

şi executată;  

- constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu corespund convenţiei părţilor ori, în 

lipsa unei asemenea convenţii, nu sînt conforme legislaţiei statului în care a avut loc arbitrajul;  

- hotărîrea nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost desfiinţată ori executarea ei a fost amînată 

de o instanţă de judecată competentă a ţării în care sau conform legii căreia a fost pronunţată 

hotărîrea;  

b) dacă instanţa de judecată constată că:  

- în conformitate cu legea Republicii Moldova, obiectul litigiului nu este susceptibil de soluţionare 

prin arbitraj;  

- recunoaşterea sau executarea hotărîrii arbitrale contravine ordinii publice a Republicii Moldova.  

 Dacă desfiinţarea hotărîrii arbitrale străine sau suspendarea executării ei este cerută instanţei 

competente , instanţa competentă în faţa căreia este invocată recunoaşterea sau executarea hotărîrii 

poate, dacă va considera oportun, să amîne statuarea şi, la cererea părţii care solicită recunoaşterea şi 

executarea hotărîrii, poate să oblige cealaltă parte să ofere garanţiile corespunzătoare.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 7 Avocatura 

 

1. Noțiuni generale, reglamentarea activității și principiile avocaturii. 

2. Cerințile înaintate avocaților pentru exercitarea profesiei de avocat. 

2.1 Admiterea în profesia de avocat. 

2.2 Licențierea profesiei de avocat. 

2.3 Formele de organizare a activității. 
3. Organelle de autoadministrare ale avocaților. 

4. Drepturile, obligațiile și garanțiile avocaților. 

5. Răspunderea disciplinară. Organizarea și remunirarea activității avocaților. 

 

 

    

  1.  Noțiuni generale, reglamentarea activității și principiile avocaturii. 

 

    Profesia de avocat este exercitată de persoane calificate şi abilitate, conform legii, să pledeze şi să 

acţioneze în numele clienţilor lor, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanţe judecătoreşti sau 

să consulte şi să reprezinte în materie juridică clienţii lor. Profesia de avocat este liberă şi 

independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului 

profesiei de avocat. Activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător. 

 Reglementarea activităţii de avocat constă în:                

    a) stabilirea condiţiilor de bază şi a modului de acordare a asistenţei juridice profesionale 

persoanelor fizice şi juridice în Republica Moldova; 

    b) determinarea formelor de organizare a activităţii de avocat; 

    c) stabilirea genurilor de asistenţă juridică; 

    d) stabilirea garanţiilor pentru activitatea de acordare a asistenţei juridice profesionale; 

    e) stabilirea modului de admitere în profesia de avocat. 

     

Principiile avocaturii 

    Avocatura se bazează pe următoarele principii: 



    a) asigurarea dreptului la apărare garantat de Constituţie; 

    b) libertate şi independenţă în activitatea de avocat; 

    c) democratism şi colegialitate în raporturile dintre avocaţi; 

    d) apartenenţă benevolă la asociaţiile profesionale de avocaţi; 

    e) asigurarea legalităţii şi umanismului. 

    

       Cadrul juridic al activităţii de avocat se constituie din Constituţia Republicii Moldova, prezenta 

lege, alte legi care reglementează activitatea menţionată din statutul profesiei de avocat, precum şi 

din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Dreptul la asistenţă juridică calificată. Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul 

pentru a fi consultată şi reprezentată de acesta în materie juridică. Statul asigură accesul la asistenţa 

juridică calificată tuturor persoanelor în condiţiile prezentei legi.  Persoanele fizice şi juridice sînt în 

drept să beneficieze, în modul stabilit, de asistenţa juridică a oricărui avocat  în bază de acord al 

părţilor. În cazurile prevăzute de lege, plata pentru asistenţa juridică calificată se achită de la bugetul 

de stat. Pornind de la starea materială a persoanei, avocatul îi poate acorda acesteia asistenţă juridică 

în mod gratuit. Avocaţii din Republica Moldova sînt în drept să îndeplinească unele delegaţii sau să 

exercite profesia de avocat în alte state, dacă aceasta este prevăzut de legislaţia statului respectiv.    

Exercitarea profesiei de avocat de către avocaţii din alte state. Avocaţii din alte state pot exercita 

profesia de avocat pe teritoriul Republicii Moldova dacă întrunesc condiţiile prevăzute de lege, cu 

excepţia condiţiei privind deţinerea cetăţeniei. Avocatul din alt stat poate desfăşura activitate pe 

teritoriul Republicii Moldova dacă certifică calitatea de avocat în statul său de origine şi este înscris 

în registrul special ţinut de Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, denumită în 

continuare Uniunea Avocaţilor. Avocatul din alt stat nu poate reprezenta interesele persoanelor fizice 

sau juridice în instanţele de judecată şi în relaţiile cu alte autorităţi publice decît în arbitrajul 

comercial internaţional. În cazul cînd interesele clientului o cer, precum şi la solicitarea acestuia, 

avocatul din alt stat poate asista avocatul din Republica Moldova. Avocatul din alt stat poate 

desfăşura activitate în cadrul cabinetului avocatului sau în cadrul biroului asociat de avocaţi în bază 

de contract. Registrul avocaţilor din alte state care au dreptul să exercite profesia de avocat pe 

teritoriul Republicii Moldova se publică pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor.    

Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în  condiţiile, volumul şi modul de acordare de către 

avocaţi a asistenţei juridice garantate de stat se stabilesc prin Legea cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat. 

 

     Genurile de asistenţă juridică calificată.  Avocaţii acordă persoanelor fizice şi juridice 

următoarele genuri de asistenţă juridică calificată: 

    a) oferă consultaţii şi explicaţii, expun concluzii cu privire la problemele juridice, prezintă 

informaţii verbale şi în scris referitoare la legislaţie; 

    b) întocmesc documente cu caracter juridic; 

    c) reprezintă interesele lor în instanţele de judecată;    

    d) reprezintă interesele lor în materie juridică în relaţiile cu autorităţile publice, notarii publici, 

executorii judecătoreşti şi cu alte persoane fizice şi juridice;   

   e) participă la urmărirea penală şi la dezbateri judiciare în cauzele penale în calitate de apărător sau 

reprezentant al victimei, al părţii civile, al părţii civilmente responsabile şi al martorilor. 

 

Acordarea asistenţei juridice calificate prevăzute de legea avocaturii  de către o persoană fizică sau 

juridică care nu are calitatea de avocat se pedepseşte, dacă legea nu prevede altfel. 

 Avocaţii acordă persoanelor fizice şi juridice şi alte genuri de asistenţă juridică, neinterzise de lege, 

atît în cazul unor delegaţii unice, cît şi în cazul delegaţiilor pe termen lung. În procedura de acordare 

a asistenţei juridice, avocatul poate adeveri copii şi extrase din acte şi poate certifica semnăturile de 

pe actele necesare pentru acordarea asistenţei juridice. Avocatul nu poate efectua aceste acţiuni 

pentru sine, pentru membrii familiei sale, pentru rude sau afini. Acţiunile specificate în lege se 

certifică prin semnătura şi ştampila avocatului, cu indicarea datei şi menţionarea corespunderii cu 

originalul. 



    Calitatea serviciilor de asistenţă juridică, acordată de avocat trebuie să corespundă bunelor practici 

profesionale în materie juridică, normelor materiale şi procedurale şi să rezulte dintr-o conduită 

profesională şi corectă. 

 

2.Cerințile înaintate avocaților pentru exercitarea profesiei de avocat. 

 

2.1 Admiterea în profesia de avocat. 

2.2 Licențierea profesiei de avocat. 

2.3 Formele de organizare a activității. 
 

 

Cerinţe pentru exercitarea profesiei de  avocat.  Profesia de avocat poate fi exercitată de persoana 

care are cetăţenia Republicii Moldova, are capacitate deplină de exerciţiu, are diplomă de licenţiat în 

drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de 

avocat după susţinerea examenului de calificare.  Sînt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de 

examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani 

vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din 

funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi 

drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi 

procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului. 

  Persoana care a depus cerere de eliberare a licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat nu 

se consideră persoană cu reputaţie ireproşabilă şi cererea ei nu se admite în cazul în care: 

    a) a fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave 

săvîrşite cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale; 

    b) nu au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea altor infracţiuni; 

    c) anterior a fost exclusă din avocatură sau i s-a retras licenţa pentru acordarea asistenţei juridice 

din motive compromiţătoare; 

    d) a fost concediată din cadrul organelor de drept din motive compromiţătoare sau a fost eliberată, 

din aceleaşi motive, din funcţia de judecător, notar, consultant juridic sau funcţionar public; 

    e) comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului deontologic al 

avocatului;  

    f) prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, s-a stabilit un abuz prin care ea a încălcat drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului. 

     Prevederile enunțate mai sus se aplică şi avocaţilor stagiari. Avocatul dispune de ştampilă 

personală. 

 

    Activităţi incompatibile cu profesia de avocat.  Profesia de avocat este incompatibilă cu: 

    a) oricare funcţie retribuită, cu excepţia funcţiilor legate de activitatea ştiinţifică şi didactică, 

precum şi de activitatea în calitate de arbitru al judecăţii arbitrale (arbitrajului);  

    b) activitatea de întreprinzător; 

    c) activitatea de notar. 

    d) alte activităţi ce lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri. 

    Nu se admite acordarea de către avocat a asistenţei juridice de reprezentare a intereselor în 

instanţele de judecată în alt temei decît în baza contractului de asistenţă juridică înregistrat la 

cabinetul avocatului sau la biroul asociat de avocaţi. Excepţie fac cazurile de reprezentare a 

intereselor soţului/soţiei şi ale rudelor pînă la gradul al patrulea inclusiv. 

      Pentru desfăşurarea activităţii de avocat, solicitantul care a susţinut examenul de calificare 

adresează o cerere scrisă ministrului justiţiei privind eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de 

avocat. 

   După primirea licenţei, avocatul este în drept să desfăşoare activitatea de avocat doar după: 

    a) depunerea jurămîntului; 



    b) înregistrarea unei forme de organizare a activităţii de avocat în condiţiile art.29. 

      

    Suspendarea activităţii de avocat.  Activitatea de avocat se suspendă de drept: 

    a) la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate;  

    b) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări; 

    c) pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărîre judecătorească sau disciplinară; 

    d) în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 

luni de la termenul scadent, pînă la achitarea integrală a restanţei. 

    e) pînă la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. b
1
) al 

legii avocaturii. 

 

     Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 

zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a 

activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data 

suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a 

exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

     

   Încetarea activităţii de avocat.  Activitatea de avocat încetează: 

    a) prin renunţare în scris la exerciţiul profesiei;  

    b) în cazul retragerii licenţei; 

    c) în caz de deces; 

    d) în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi 

incompatibilă cu normele deontologice ale activităţii de avocat. 

 

     Avocatul a cărui activitate a încetat este obligat să restituie Consiliului Uniunii Avocaţilor, în 

termen de 10 zile, licenţa şi legitimaţia de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în 

termen de 10 zile de la data încetării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor 

care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 Avocatul stagiar . Avocat stagiar poate fi cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, care 

are capacitate deplină de exerciţiu şi o reputaţie ireproşabilă, care a promovat examenul de admitere 

la stagiu şi care a încheiat cu unul dintre avocaţi contract de efectuare a stagiului professional. 

Avocatul stagiar activează sub supravegherea avocatului îndrumător. Avocatului stagiar i se permite 

să acorde, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi 

autorităţilor publice. Avocatul stagiar poartă răspundere personală pentru calitatea asistenţei juridice 

acordate şi răspunde disciplinar în modul prevăzut la capitolul VIII al legii avocaturii. Avocatul 

stagiar se supune regimului fiscal aplicabil avocaţilor. 

  Avocatul stagiar este obligat: 

    a) să achite taxa pentru efectuarea stagiului profesional; 

    b) să urmeze cursuri de formare iniţială. Durata cursurilor de formare iniţială nu poate fi mai mică 

decît 80 de ore în decursul stagiului profesional; 

    c) să acorde asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în modul 

prevăzut la art. 52 alin. (1) al legii avocaturii şi validat de avocatul îndrumător; 

    d) să ţină dosarele de asistenţă juridică; 

    e) să păstreze secretul profesional. 

    Dosarele personale ale avocaţilor stagiari se păstrează la Consiliul Uniunii Avocaţilor. 

     

    Specialiştii . Pentru îndeplinirea unor activităţi auxiliare în procesul de acordare a asistenţei 

juridice, biroul asociat de avocaţi sau cabinetul avocatului poate angaja specialişti din diferite 

domenii, conform specificului acestor activităţi. Angajarea în calitate de specialist este imposibilă în 

cazul existenţei unuia din temeiurile specificate la art.8 alin.(4) al legii avocaturii. Specialistul nu 

dispune de drepturile avocatului şi nu poate fi admis la îndeplinirea de sine stătător a însărcinărilor de 



acordare a asistenţei juridice. Specialistul angajat este obligat să păstreze secretul profesional. 

    Condiţiile de activitate şi modul de remunerare a specialistului se stabilesc în bază de contract.   

    

2.1 ADMITEREA ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

 

 

    Admiterea la stagiul profesional se face în bază de examen, cu respectarea principiilor 

transparenţei şi egalităţii în drepturi. Modul de organizare a examenului de admitere la stagiu se 

stabileşte în statutul profesiei de avocat. La examenul de admitere la stagiu pot participa numai 

persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de avocat. 

 Examenul de admitere la stagiu este organizat de Comisia de licenţiere a profesiei de avocat. 

 Rezultatele examenelor de admitere la stagiu sînt aprobate prin hotărîre a Comisiei de licenţiere a 

profesiei de avocat. Hotărîrea privind admiterea la stagiul profesional se adoptă şi se comunică 

persoanei care a susţinut examenul de admitere la stagiu în termen de 10 zile de la data susţinerii. 

   Persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează în mod obligatoriu un stagiu 

de pregătire profesională cu durata de 18 luni, avînd, în acest timp, calitatea de avocat stagiar. 

 Condiţiile efectuării stagiului profesional, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar, ale avocatului 

îndrumător, precum şi ale baroului faţă de aceştia, sînt reglementate în statutul profesiei de avocat. 

 Stagiul profesional se desfăşoară în baza contractului încheiat între avocatul stagiar şi avocatul 

îndrumător, înregistrat la Consiliul Uniunii Avocaţilor. Avocatul îndrumător trebuie să dispună de 

birou cu un spaţiu suficient pentru asigurarea stagiului profesional, să aibă o vechime în profesia de 

avocat de cel puţin 5 ani şi o reputaţie ireproşabilă. Un avocat îndrumător poate avea concomitent cel 

mult 2 avocaţi stagiari. Stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar sau al 

concentrării, în caz de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării 

profesionale fără culpa acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului 

profesional. După efectuarea stagiului profesional, avocatul stagiar susţine examenul de calificare. 

După expirarea a 3 ani de la data finalizării stagiului profesional, avocatul stagiar poate participa la 

examenul de calificare doar cu condiţia executării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă 

de 3 luni. 

 

    Admiterea în profesia de avocat. Pentru a fi admis în profesie, avocatul stagiar susţine examenul 

de calificare în faţa Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.Persoana care nu a promovat 

examenul de calificare poate solicita admiterea repetată la examen după expirarea a 6 luni de la data 

primului examen. Avocatul stagiar respins de două ori la examenul de calificare va fi admis în 

profesie în condiţiile art. 16
1
 şi 16

2  
 al legii avocaturii. Modul de organizare a examenului de 

calificare se stabileşte în statutul profesiei de avocat. Rezultatele examenelor de calificare sînt 

aprobate prin hotărîre a Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat. Hotărîrea privind admiterea în 

profesia de avocat se adoptă şi se comunică persoanei care a susţinut examenul de calificare în 

termen de 10 zile de la data susţinerii. 

   Actele necesare pentru admiterea  în profesia de avocat  

     Pentru admiterea la stagiul profesional, solicitantul prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei 

de avocat: 

    a) cererea de primire la examenul de admitere la stagiu; 

    b) copia buletinului de identitate; 

    c) copia diplomei de licenţiat în drept sau a echivalentului acesteia; 

    d) copia carnetului de muncă, după caz; 

    e) cazierul judiciar; 

    f) certificatul medical; 

    g) avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător. 

     

  Pentru admiterea la examenul de calificare, avocatul stagiar prezintă Comisiei de licenţiere a 

profesiei de avocat: 

    a) cererea de admitere la examenul de calificare;  



    b) declaraţia despre faptul că în perioada stagiului profesional el nu a desfăşurat activităţi 

incompatibile cu profesia de avocat, specificate la art. 9 legii avocaturii; 

    c) declaraţia sub jurămînt, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii; 

    d) raportul de activitate întocmit de către avocatul stagiar conform cerinţelor stabilite în statutul 

profesiei; 

    e) referinţa eliberată de avocatul îndrumător; 

    f) legitimaţia de avocat stagiar. 

      Pentru eliberarea licenţei de exercitare a profesiei de avocat, persoanele specificate la art. 8 

alin. (3) legii avocaturii  prezintă Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat actele menţionate la 

alin. (1) lit. b)–f) din legea avocaturii, precum şi: 

    a) declaraţia sub jurămînt, la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputaţii; 

    b) scrisoarea de motivaţie; 

    c) copia diplomei de doctor în drept, după caz. 

      Prezentarea unor acte ce conţin informaţii neveridice poate servi drept temei pentru 

neadmiterea în profesia de avocat. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LICENŢIEREA PROFESIEI DE AVOCAT 

 

Eliberarea licenţei .  Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat este unicul act care confirmă 

statutul avocatului.  Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se eliberează de către Ministerul 

Justiţiei în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.   Licenţa pentru exercitarea profesiei de 

avocat se eliberează pe termen nelimitat şi este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 Hotărîrea privind refuzul de eliberare a licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat poate fi atacată 

în contencios administrativ.  Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se eliberează contra unei 

plăţi în mărime de 450 de lei, achitate în contul Ministerului Justiţiei. 

 Conţinutul licenţei.  Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat trebuie să conţină: 

    a) denumirea autorităţii de licenţiere; 

    b) seria şi numărul formularului; 

    c) menţiunea despre exercitarea profesiei de avocat; 

    d) numele şi prenumele avocatului; 

    e) codul de identificare; 

    f) numărul de înregistrare şi data eliberării licenţei; 

    g) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin aplicarea ştampilei. 

 Formularul licenţei este un document de strictă evidenţă.  Forma licenţei este aprobată de Ministerul 

Justiţiei. 

 

   Registrul licenţelor 

   Registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat eliberate se ţine de către Ministerul 

Justiţiei. Registrul licenţelor cuprinde următoarele informaţii: 

    a) numele şi prenumele avocatului; 

    b) codul de identificare;  

    c) data emiterii, de către Comisia de licenţiere a profesiei de avocat, a hotărîrii privind susţinerea 

examenului de calificare;  

    d) numărul de înregistrare al licenţei;  

    e) data eliberării licenţei;  

    f) semnătura avocatului de primire a licenţei. 

 



   Retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat.  Licenţa pentru exercitarea profesiei de 

avocat se retrage în cazul: 

    a) neexercitării repetate, în decursul unui an, a atribuţiilor, dacă anterior avocatului i s-au aplicat 

sancţiuni disciplinare; 

    a
1
) exercitării profesiei de avocat după suspendarea de drept a activităţii avocatului sau 

netransmiterii, de către avocatul a cărui activitate este suspendată, la Consiliul Uniunii Avocaţilor a 

licenţei şi a legitimaţiei în termenul stabilit; 

       b) încălcării sistematice de către avocat a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice garantate de 

stat; 

    b
1
) refuzului repetat, nemotivat, de a acorda asistenţă juridică garantată de stat la solicitarea 

oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat; 

    c) depistării circumstanţelor care adeveresc acţiunile nelegitime ale avocatului la obţinerea 

licenţei; 

    d) încălcării grave, de o singură dată, a normelor Codului deontologic al avocatului; 

    e) rămînerii definitive a sentinţei instanţei judecătoreşti de condamnare a avocatului; 

    f) pierderii, de către avocat, a cetăţeniei Republicii Moldova după obţinerea licenţei pentru 

exercitarea profesiei de avocat. 

    g) încălcării grave a prevederilor contractului de asistenţă juridică;  

    h) neindicării, în contractul de asistenţă juridică, a onorariilor încasate de la client sau indicării 

unor sume diminuate. 

      Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se retrage de către Ministerul Justiţiei în 

temeiul hotărîrii Comisiei pentru etică şi disciplină. Pentru cazul prevăzut la alin.(1) lit.b
1
) art.23 al 

legii avocaturii, licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat se retrage de Ministerul Justiţiei, la 

propunerea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi după consultarea 

opiniei Comisiei pentru etică şi disciplină. Hotărîrea privind retragerea licenţei pentru exercitarea 

profesiei de avocat poate fi atacată în contencios administrativ. 

 Jurămîntul avocatului.  Avocatul depune următorul jurămînt: 

   "Eu, avocatul (numele, prenumele), jur să-mi aduc aportul la apărarea drepturilor, libertăţilor şi 

intereselor legitime ale omului, să-mi îndeplinesc conştiincios şi onest îndatoririle de avocat, să 

păstrez secretul profesional şi, prin comportamentul meu, să nu compromit onoarea profesională a 

avocatului."  Textul jurămîntului este semnat de avocat. 

 

       Dosarul personal al avocatului se păstrează la Consiliul Uniunii Avocaţilor. Dosarul personal 

include copia licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat, textul jurămîntului, precum şi copiile 

hotărîrilor emise de Comisia de licenţiere a profesiei de avocat şi de Comisia pentru etică şi 

disciplină.    Consiliul Uniunii Avocaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la data admiterii în 

profesia de avocat în condiţiile art.11 al legii avocaturii, include avocatul în Lista avocaţilor care au 

dreptul de a exercita profesia de avocat.Consiliul Uniunii Avocaţilor publică anual, nu mai tîrziu de 

data de 25 decembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Lista avocaţilor care au dreptul de 

a exercita profesia de avocat. Lista avocaţilor se publică şi pe pagina oficială de Internet Uniunii 

Avocaţilor. Concomitent copia se remite Ministerului Justiţiei. Avocatul a cărui activitate a încetat se 

exclude, de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, din Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita 

profesia de avocat. 

 

 

2.3 FORMELE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE AVOCAT 

 

     Formele de organizare.  Profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din 

următoarele forme: 

    a) cabinet al avocatului; 

    b) birou asociat de avocaţi. 

  Avocatul poate fi fondator doar al unui cabinet sau al unui birou asociat de avocaţi. 

Denumirea cabinetului avocatului include numele şi prenumele acestuia. Biroul asociat de avocaţi 



poate avea denumire. Dizolvarea cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi se 

efectuează în conformitate cu legislaţia civilă. Cabinetul avocatului şi biroul asociat de avocaţi ţin 

registrul contractelor de asistenţă juridică încheiate de către avocaţi şi avocaţii stagiari cu clienţii lor. 

Cabinetul avocatului şi biroul asociat de avocaţi activează în condiţii juridice şi economice egale şi 

nu pot fi discriminate unul faţă de altul sub aspect financiar, fiscal ori de altă natură. 

     În cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat  (fondatorul cabinetului). Cabinetul 

avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. 

 Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi 

exercită profesia de sine stătător. Biroul asociat de avocaţi este persoana juridică. Biroul asociat de 

avocaţi dispune de conturi în bancă şi de ştampilă. Raporturile dintre avocaţii biroului asociat de 

avocaţi sînt reglementate în bază de contract. Biroul asociat de avocaţi este condus de un avocat ales 

de membrii biroului. 

      Cabinetele avocaţilor şi birourile asociate de avocaţi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei 

în termen de o lună de la data prezentării: 

    a) cererii de înregistrare; 

    b) declaraţiei de fondare a cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi. Forma 

declaraţiei se aprobă de către  Ministerul Justiţiei; 

    c) copiilor licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat; 

    d) copiilor actelor care confirmă adresa sediului cabinetului avocatului sau a biroului asociat de 

avocaţi; 

    e) datelor de contact (număr de telefon, adresă electronică şi poştală); 

    f) confirmării privind notificarea baroului de avocaţi despre intenţia înregistrării. 

 

 Înregistrarea cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi se efectuează prin 

introducerea datelor în registrul ţinut de Ministerul Justiţiei. În caz de modificare a numărului de 

avocaţi, de schimbare a denumirii sau a sediului, noile date se consemnează în registru.Cabinetului 

avocatului sau biroului asociat de avocaţi i se eliberează un extras din registru, care serveşte drept 

temei pentru punerea la evidenţa fiscală, pentru confecţionarea ştampilei şi deschiderea conturilor 

bancare.Refuzul de înregistrare a cabinetului avocatului sau a biroului asociat de avocaţi poate fi 

atacat în contencios administrativ. Avocatul este în drept să modifice forma de organizare a activităţii 

de avocat în condiţiile prezentei legi. 

 Asociaţiile de avocaţi. În scopul apărării drepturilor şi intereselor lor, avocaţii sînt în drept să 

se asocieze, pe principii benevole, conform legislaţiei cu privire la organizaţiile necomerciale, în 

asociaţii profesionale locale, centrale şi internaţionale, în baza calităţii de membru individual 

sau colectiv, şi să se înregistreze în modul stabilit.  Asociaţiile de avocaţi, specificate la alin.(1) 

art 30 legea avocaturii, pot acorda asistenţă materială  avocaţilor din cadrul acestor asociaţii şi 

membrilor familiilor acestora.  Asociaţiile de avocaţi centrale şi cele internaţionale pot avea 

structuri regionale. 

 

 

 

 

 

3.ORGANELE DE AUTOADMINISTRARE ALE AVOCAŢILOR 

 

 

   Organizarea şi funcţionarea organelor de autoadministrare ale avocaţilor.  Organele de 

autoadministrare ale avocaţilor sînt organizate şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în 

limitele competenţelor prevăzute de prezenta lege. Alegerea organelor de conducere ale profesiei de 

avocat se face prin vot secret. Organele de conducere colegiale adoptă hotărîri prin vot deschis. 

Deliberările şi votul constituie secret profesional. 

   Uniunea Avocaţilor. Uniunea Avocaţilor este organul de autoadministrare al avocaţilor, din care 

fac parte toţi membrii barourilor din ţară, şi are sediul în municipiul Chişinău. Uniunea Avocaţilor 



este persoană juridică, are patrimoniu şi buget propriu. Patrimoniul Uniunii Avocaţilor poate fi 

folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii. Bugetul Uniunii Avocaţilor se 

formează din: 

 

    a) contribuţiile avocaţilor; 

    b) taxele pentru examenele de admitere la stagiu şi de calificare; 

    c) taxele pentru efectuarea stagiului profesional; 

    d) amenzile achitate de avocaţi în calitate de sancţiuni disciplinare; 

    e) alte plăţi neinterzise de lege. 

     Modul de gestionare a mijloacelor acumulate în bugetul Uniunii Avocaţilor se verifică o dată la 4 

ani printr-un audit independent. 

     Organele de conducere ale Uniunii Avocaţilor sînt:  

    a) Congresul;  

    b) Consiliul Uniunii Avocaţilor; 

    c) preşedintele Uniunii Avocaţilor; 

    d) secretarul general al Uniunii Avocaţilor. 

    (6) În cadrul Uniunii Avocaţilor se constituie şi funcţionează:  

    a) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat;  

    b) Comisia pentru etică şi disciplină;  

    c) Comisia de cenzori; 

    d) secretariatul. 

 

    Congresul. Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor. Congresul se constituie din 

avocaţii delegaţi de fiecare barou, conform normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei de 

avocat, şi din membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor.Congresul se întruneşte anual în sesiune 

ordinară, fiind convocat de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Convocarea Congresului se face cu cel 

puţin o lună înainte de data stabilită, prin publicare a avizului în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova şi prin înştiinţarea în scris a barourilor, cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii 

Avocaţilor a ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate. Barourile sînt obligate să îşi 

aleagă delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de Congres. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 

1/3 din numărul barourilor sau din proprie iniţiativă, Consiliul Uniunii Avocaţilor convoacă 

Congresul în sesiune extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii 

evenimentului justificativ. Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sînt prezenţi 

2/3 din numărul membrilor. Congresul adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

Hotărîrile Congresului pot fi contestate în modul stabilit de lege. 

 

   Competenţa Congresului.  Congresul are următoarele atribuţii:  

    a) alege, dintre membrii săi, şi revocă preşedintele Uniunii Avocaţilor şi membrii Comisiei pentru 

etică şi disciplină;  

    b) elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei;  

    c) aprobă şi modifică Codul deontologic al avocatului şi statutul profesiei de avocat;  

    d) aprobă bugetul anual al Uniunii Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a acestuia; 

    e) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor; 

    f) stabileşte cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de 

calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional; 

    g) audiază şi aprobă rapoartele anuale privind activitatea Consiliului, secretarului general şi a 

comisiilor Uniunii Avocaţilor; 

    h) adopta hotărîri privind relaţiile dintre barouri;  

    i) adoptă alte hotărîri privind activitatea Uniunii Avocaţilor, prevăzute de prezenta lege. 

 

   Consiliul Uniunii Avocaţilor.  Consiliul Uniunii Avocaţilor este organul reprezentativ şi deliberativ 

al avocaţilor din ţară şi asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaţilor. Consiliul Uniunii 

Avocaţilor este format din preşedintele Uniunii Avocaţilor, decanii barourilor şi avocaţii delegaţi de 



barouri conform normei de reprezentare, stabilită în statutul profesiei de avocat. Mandatul de 

membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre 

membrii Consiliului, înlocuitorul lui execută diferenţa de mandat. Consiliul Uniunii Avocaţilor se 

întruneşte o dată în lună. Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei, 

prin înştiinţarea în scris a membrilor şi cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor 

a ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate. În situaţii excepţionale, la cererea a cel 

puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor sau din proprie iniţiativă, 

preşedintele Uniunii Avocaţilor convoacă Consiliul în şedinţă extraordinară în cel mult 5 zile de la 

data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Consiliul Uniunii Avocaţilor 

adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor. Hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaţilor pot fi 

contestate în modul stabilit de lege. 

 

    Competenţa Consiliului Uniunii  Avocaţilor. Consiliul Uniunii Avocaţilor are următoarele 

atribuţii:  

    a) asigură executarea hotărîrilor Congresului;  

    b) soluţionează, în perioada dintre sesiunile Congresului, problemele privind exercitarea profesiei 

de avocat, cu excepţia celor date în competenţa Congresului;  

    c) ţine Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat; 

    d) adoptă hotărîri în problemele privind pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor; 

aprobă programul de formare iniţială pentru avocaţii stagiari şi de formare continuă pentru avocaţi; 

aprobă lista instituţiilor care oferă servicii de instruire profesională; 

    e) formulează  recomandări privind relaţiile dintre barouri;  

    f) asigură caracterul unitar al examenelor de admitere la stagiu şi al examenelor de calificare;  

    g) înregistrează contractele privind efectuarea stagiului profesional; 

    h) soluţionează conflictele şi litigiile ce ţin de efectuarea stagiului profesional; 

    i) aprobă şi publică bunele practici profesionale pentru avocaţi şi mecanismul de asigurare a 

calităţii serviciilor de asistenţă juridică; 

    j) aprobă forma unică a inscripţiilor pe ştampilele avocaţilor şi rechizitele antetului, ţinînd cont de 

forma de organizare a activităţii de avocat; 

    k) desemnează membrii Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat din rîndul 

avocaţilor; 

    l) întocmeşte raportul anual de activitate şi îl prezintă spre aprobare Congresului; 

    m) aprobă contractele încheiate de secretarul general al Uniunii Avocaţilor a căror valoare 

depăşeşte suma de 50 mii de lei; 

    n) aprobă statul de funcţie al secretariatului; 

    o) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de Congres. 

 

   Preşedintele Uniunii Avocaţilor.  Preşedintele Uniunii Avocaţilor este ales pe un termen de 2 ani 

dintre avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă 

preşedinte al Uniunii Avocaţilor pentru cel mult 2 mandate consecutive. 

 

    Preşedintele Uniunii Avocaţilor are următoarele atribuţii:  

    a) reprezintă Uniunea Avocaţilor în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 

străinătate;  

    b) prezidează şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor; 

    c) semnează actele Consiliului Uniunii Avocaţilor;  

    d) supraveghează relaţiile dintre Uniunea Avocaţilor şi barouri, precum şi relaţiile dintre barouri;  

    e) acordă sprijin barourilor în relaţiile acestora cu autorităţile centrale şi cele locale;  

    f) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocaţilor în 

instanţele judecătoreşti, în organele de urmărire penală şi în autorităţile publice. 

     În absenţă, sau la cerere, preşedintele Uniunii Avocaţilor este înlocuit de un vicepreşedinte, pe 

care îl desemnează în acest scop din numărul membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor. 



 

    Secretarul general al Uniunii Avocaţilor.  Activitatea organizatorico-administrativă şi economico-

financiară a Uniunii Avocaţilor este asigurată de către secretarul general.Secretarul general este 

angajat în funcţie de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, în bază de concurs, pentru un termen de 5 

ani, ce poate fi prelungit o singură dată. În funcţia de secretar general poate fi angajată persoana care 

are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin 5 ani. Modul de 

organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar general se stabileşte în statutul profesiei 

de avocat. 

 

     Secretarul general are următoarele atribuţii: 

    a) poartă răspundere pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Avocaţilor; 

    b) încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Avocaţilor; 

    c) ordonează cheltuielile bugetare ale Uniunii Avocaţilor; 

    d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual 

al Uniunii Avocaţilor; 

    e)  prezintă Congresului raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor; 

    f) participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului şi la şedinţele Consiliului Uniunii 

Avocaţilor; 

    g) elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale Congresului şi ale Consiliului 

Uniunii Avocaţilor, după consultare cu Consiliul; 

    h) angajează personalul secretariatului şi conduce activitatea acestuia; 

    i) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii 

Avocaţilor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia; 

    j) îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia Congresului şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor. 

 

    Funcţia de secretar general este remunerată. Cuantumul remunerării este stabilit de Consiliul 

Uniunii Avocaţilor. Pe perioada mandatului, secretarul general nu este în drept să cumuleze alte 

funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice. 

 Comisiile Uniunii Avocaţilor.  Activitatea comisiilor Uniunii Avocaţilor este organizată de 

preşedinţii acestora, aleşi la şedinţele comisiilor din membrii acestora. Membrii comisiilor Uniunii 

Avocaţilor sînt aleşi sau delegaţi  pe un termen de 4 ani. Comisiile Uniunii Avocaţilor se convoacă în 

şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în lună.Comisiile Uniunii Avocaţilor decid 

independent asupra modului de desfăşurare a şedinţelor (deschise sau închise). La şedinţele 

comisiilor Uniunii Avocaţilor pot fi invitaţi reprezentanţi ai cabinetelor avocaţilor, ai birourilor 

asociate de avocaţi şi ai asociaţiilor de avocaţi, precum şi alte persoane. Hotărîrile comisiilor Uniunii 

Avocaţilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi sînt executorii pentru toţi avocaţii. 

Comisiile Uniunii Avocaţilor publică hotărîrile adoptate pe pagina oficială de Internet a Uniunii 

Avocaţilor. 

     Comisia de licenţiere a profesiei de  avocat. Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este 

compusă din 11 membri, aleşi în bază de concurs, dintre care 8 sînt avocaţi cu o vechime în profesie 

de cel puţin 5 ani şi 3 sînt profesori titulari de drept. Concursul pentru alegerea membrilor Comisiei 

de licenţiere a profesiei de avocat se organizează de către o comisie specială, numită în acest sens de 

Consiliul Uniunii Avocaţilor. Modul de organizare a concursului se stabileşte în statutul profesiei de 

avocat.Comisia de licenţiere a profesiei de avocat: 

 

    a) adoptă hotărîri privind admiterea la examene; 

    b) organizează examenele de admitere la stagiu şi de calificare; 

    c) aprobă rezultatele examenelor de admitere la stagiu şi adoptă hotărîri privind admiterea la 

stagiul profesional; 

    d) aprobă rezultatele examenelor de calificare şi adoptă hotărîri privind admiterea în profesie. 

     Hotărîrile Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat pot fi contestate în contencios administrativ 

în partea ce ţine de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi contestat. 



 

   Comisia pentru etică şi disciplină. Comisia pentru etică şi disciplină este compusă din 11 avocaţi, 

dintre care 6 sînt aleşi de Congres dintre avocaţi cu o vechime în profesie de cel puţin 5 ani, iar 5 sînt 

delegaţi de barouri. Comisia pentru etică şi disciplină: 

 

    a) examinează plîngerile privind acţiunile avocaţilor şi avocaţilor stagiari; 

    b) analizează cazurile de încălcare de către avocaţi şi avocaţii stagiari a disciplinei şi a normelor de 

etică profesională; 

    c) intentează proceduri disciplinare în privinţa avocaţilor şi avocaţilor stagiari;  

    d) adoptă decizii corespunzătoare în procedura disciplinară; 

    e) aprobă modelul declaraţiei sub jurămînt şi al chestionarului de evaluare a bunei reputaţii. 

     Membrii Comisiei pentru etică şi disciplină sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi să nu 

divulge informaţia aflată în procesul procedurii disciplinare intentate. 

 

   Comisia de cenzori.  Comisia de cenzori este compusă din 5 avocaţi cu o vechime în profesie de cel 

puţin 5 ani, delegaţi de barouri. Comisia de cenzori exercită controlul activităţii economico-

financiare a Uniunii Avocaţilor şi se subordonează Congresului. 

 

    Secretariatul.  În exercitarea atribuţiilor, organele de autoadministrare ale avocaţilor sînt asistate 

de personalul secretariatului. Condiţiile de angajare şi atribuţiile personalului  secretariatului se 

stabilesc în statutul profesiei de avocat. 

 

     Baroul. Baroul se constituie şi funcţionează numai în cadrul Uniunii Avocaţilor, potrivit prezentei 

legi. Se interzice constituirea de barouri şi funcţionarea acestora în afara Uniunii Avocaţilor. Actele 

de constituire şi de înregistrare a unor astfel de barouri sînt nule. Baroul activează în circumscripţia 

unei curţi de apel. Din componenţa baroului fac parte toţi avocaţii din circumscripţia respectivă. 

 Sediul baroului se află în localitatea de reşedinţă a curţii de apel.Organele de conducere ale baroului 

sînt:  

 

    a) adunarea generală;  

    b) decanul. 

 

    Adunarea general.Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în lista membrilor 

baroului din circumscripţia respectivă. Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind 

convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, 

prin înştiinţarea în scris a membrilor baroului şi prin afişarea ordinii de zi la sediul baroului. În 

situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului sau din 

proprie iniţiativă, decanul convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 10 zile de 

la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Adunarea generală este legal 

constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu este 

întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată 

în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor 

baroului. Adunarea generală adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărîrile 

adunării generale pot fi contestate în modul stabilit de lege. 

 

    Competenţa adunării generale. Adunarea generală are următoarele atribuţii:  

    a) alege şi revocă decanul şi prodecanul baroului; 

    b) alege delegaţii baroului la Congres, în componenţa Consiliului Uniunii Avocaţilor, Comisiei 

pentru etică şi disciplină şi Comisiei de cenzori; 

    c) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa. 

 

  Decanul. Decanul este ales pentru un mandat de 2 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul are 

următoarele atribuţii:  



 

    a) asigură organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii 

Avocaţilor;   

    b) reprezintă baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;  

    c) convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale;  

    d) execută hotărîrile Congresului, Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării generale;   

    e) anual, dar nu mai tîrziu de 25 decembrie, face publică Lista membrilor baroului prin afişare la 

sediul baroului şi prin plasare pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor; 

    f) sesizează Comisia pentru etică şi disciplină privind organizarea controlului profesional, 

disciplinar şi deontologic al activităţii avocaţilor;  

    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa. 

 

    În cazul absenţei temporare a decanului sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita 

atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către prodecan. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

4.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AVOCAŢILOR ȘI GARANŢIILE PROFESIEI DE 

AVOCAT. 

 

    Independenţa avocatului.  În exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune 

numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în 

alegerea poziţiei sale şi nu este obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni, în afară de client.     

    Se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. Statul asigură respectarea şi protejarea 

libertăţii în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenţii nejustificate din partea 

autorităţilor sale sau a publicului. Percheziţionarea domiciliului sau a spaţiului în care avocatul 

acordă asistenţă juridică, a transportului utilizat de acesta, ridicarea obiectelor şi documentelor ce 

aparţin avocatului, controlul şi ridicarea corespondenţei poştale şi telegrafice, interceptarea 

convorbirilor telefonice şi de alt gen nu pot fi făcute decît prin hotărîre a instanţei de judecată. 

 Avocatul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau controlului personal în timpul exercitării 

atribuţiilor profesionale, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă. În caz de reţinere a avocatului 

sau de tragere la răspundere penală, organul care a efectuat măsurile în cauză este obligat să 

informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Avocaţilor în decurs de 6 ore din momentul 

reţinerii sau tragerii la răspundere penală. Insultarea, calomnierea  avocatului, ameninţările la adresa 

acestuia, actele de violenţă comise împotriva lui în timpul exercitării atribuţiilor profesionale şi în 

legătură cu aceasta se pedepsesc conform legii. Avocatul nu poate fi interogat referitor la esenţa 

raporturilor sale cu persoana căreia îi acordă sau i-a acordat asistenţă juridică.  Instanţele 

judecătoreşti şi organele de urmărire penală îi asigură avocatului spaţiu pentru exercitarea atribuţiilor 

profesionale în incinta instituţiilor respective.  Nici o autoritate publică nu poate influenţa direct sau 

indirect şi nu poate controla contractul dintre avocat şi client. 

 

    Drepturile avocatului. Avocatul are dreptul: 

    a) să reprezinte interesele legitime ale clientului în instanţele de judecată, în organele de drept, în 

autorităţile publice, în alte organizaţii; 

    b) să ia cunoştinţă de toate materialele cauzei încredinţate din momentul încheierii contractului de 

acordare a asistenţei juridice, să facă notiţe şi copii;   

    c) să colecteze independent, să fixeze şi să prezinte informaţii referitoare la circumstanţele cauzei; 



    d) să solicite informaţii, referinţe şi copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenţei juridice 

instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sînt obligate 

să elibereze actele solicitate; 

    e) să solicite, cu acordul clientului, concluziile specialiştilor în soluţionarea problemelor care au 

apărut în legătură cu acordarea asistenţei juridice şi care necesită cunoştinţe speciale în diferite 

domenii de activitate; 

    f) să prezinte organelor competente şi mass-mediei cereri şi demersuri, să depună în modul stabilit 

contestaţii şi petiţii privind acţiunile şi deciziile prin care se încalcă drepturile clientului şi drepturile 

avocatului în exercitarea profesiei sale. 

     Nerespectarea de către persoanele cu funcţie de răspundere a prevederilor alin.(1) lit.d) art.45 

legea avocaturii atrage răspunderea stabilită de lege. La acordarea asistenţei juridice unei persoane 

reţinute, deţinute în stare de arest sau condamnate, avocatului i se asigură, la orice etapă a procesului 

penal sau administrativ, condiţiile necesare pentru întrevederi şi consultaţii, cu respectarea 

confidenţialităţii, fără a limita durata şi numărul întrevederilor şi consultaţiilor. Persoanele cu funcţie 

de răspundere ale organelor abilitate cu supravegherea persoanelor reţinute, deţinute în stare de arest 

sau condamnate sînt obligate să permită accesul liber al avocatului la aceste persoane în temeiul 

contractului de acordare a asistenţei juridice. Nerespectarea prevederilor alin.(3) şi (4) art.45 legea 

avocaturii constituie o încălcare a dreptului la apărare şi atrage răspunderea stabilită de lege.  Cererea 

avocatului privind încălcarea prevederilor alin.(3) şi (4) este examinată de instanţa de judecată. 

 Avocatul poate să se specializeze în anumite ramuri ale dreptului şi să-şi exercite profesia conform 

specializării. 

 

 

     În cadrul organelor de autoadministrare ale avocaţilor, avocatul este în drept: 

  a) să aleagă şi să fie ales în organele de autoadministrare ale avocaţilor în condiţiile prezentei legi; 

  b) să prezinte organelor de autoadministrare ale avocaţilor spre examinare demersuri referitor la 

activitatea acestora, să înainteze propuneri referitor la îmbunătăţirea condiţiilor pentru exercitarea 

profesiei sale şi să participe la examinarea lor; 

 c) să participe personal la şedinţele organelor de autoadministrare ale avocaţilor în cazurile cînd se 

examinează activitatea sau comportamentul său; 

d) să primească de la organele de autoadministrare ale avocaţilor asistenţa metodologică şi juridică 

necesară pentru exercitarea profesiei. 

 

     Obligaţiile avocatului. Avocatul este obligat:  

    a) să pledeze pentru liberul acces la justiţie, pentru un proces echitabil realizat într-un termen 

rezonabil; 

    b) să acorde asistenţă juridică conform contractului încheiat cu clientul sau cu oficiul teritorial al 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat; 

    c) să acorde asistenţă juridică garantată de stat în volumul solicitat de oficiile teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat; 

    d) să aplice, în exercitarea profesiei sale, mijloacele şi metodele prevăzute de lege pentru apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale clientului; 

    e) să ţină dosarele de asistenţă juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat; 

    f) să ţină registrul actelor certificate în condiţiile art. 7 alin. (3) legea avocaturii. Forma şi 

conţinutul registrului se aprobă de către Consiliul Uniunii Avocaţilor;  

    g) să dispună de spaţiu necesar pentru acordarea asistenţei juridice; 

    h) să informeze Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Avocaţilor, în termen de 10 zile, despre 

schimbarea datelor de contact, a sediului cabinetului sau biroului asociat de avocaţi; 

    i) să urmeze anual cursuri de formare profesională continuă, în volum de cel puţin 40 de ore, 

conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor, aceste cursuri finalizînd cu prezentarea 

unui raport;  

    j) să prezinte Consiliului Uniunii Avocaţilor, în termen de 5 zile de la scadenţă, dovada achitării 

amenzii; 



    k) să respecte normele Codului deontologic al avocatului şi prevederile statutului profesiei de 

avocat. 

 Avocatul nu este în drept să acorde asistenţă juridică persoanei dacă:  

    a) în cauza dată, el acordă sau a acordat asistenţă juridică unor persoane ale căror interese vin în 

contradicţie cu interesele persoanei în cauză; 

    b) în cauza dată, el a participat în calitate de judecător, procuror, persoană care efectuează 

urmărirea penală, expert, specialist, traducător, martor sau martor asistent; 

   c) la urmărirea penală sau la examinarea cauzei date, a participat o persoană cu care avocatul se 

află în raporturi de familie, de rudenie sau care îi este afin. 

    Avocatul nu are dreptul să acţioneze contrar intereselor legitime ale clientului, să ocupe o poziţie 

juridică fără a o coordona cu acesta (cu excepţia cazurilor cînd clientul îşi recunoaşte vina), să refuze, 

fără motive întemeiate, apărarea bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a condamnatului, la care s-a 

obligat.  Avocatul nu este în drept să declare vinovat clientul dacă acesta nu-şi recunoaşte vinovăţia. 

Recunoaşterea de către client a vinovăţiei nu privează avocatul de dreptul de a contesta acuzaţia şi de 

a cere achitarea clientului. Avocatului i se interzice să participe la proces fără a lua cunoştinţă în 

prealabil de materialele dosarului.  

 

    În cadrul organelor de autoadministrare ale avocaţilor, avocatul: 

    a) participă la lucrările Congresului şi ale adunării generale; 

    b) varsă la timp contribuţiile în bugetul Uniunii Avocaţilor; 

    c) îndeplineşte unele misiuni ale organelor de autoadministrare ale avocaţilor dacă aceasta nu 

prejudiciază exercitarea profesiei sale.  

 

    Avocatul nu este în drept să divulge informaţiile confidenţiale ce i-au fost comunicate în timpul 

acordării asistenţei juridice, precum şi să transmită, fără acordul clientului, unor terţi documentele 

legate de exercitarea delegaţiei. Obligaţia de a păstra secretul profesional nu este limitată în timp. 

 

 

5.RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ. ORGANIZAREA ȘI REMUNIRAREA ACTIVITĂȚII 

AVOCAȚILOR. 

 

 

     Răspunderea disciplinară.  Avocaţii răspund disciplinar pentru acţiunile prin care se încalcă 

prevederile prezentei legi, normele Codului deontologic al avocatului şi prevederile altor acte 

normative ce reglementează activitatea avocaturii. Petiţiile referitoare la acţiunile avocaţilor, precum 

şi informaţia cu privire la abaterile disciplinare comise de avocat în timpul exercitării atribuţiilor 

profesionale, se examinează de către Comisia pentru etică şi disciplină. În cazul existenţei unor 

temeiuri suficiente, comisia dispune efectuarea unui control. Controlul se efectuează de către 

membrii comisiei sau se pune în sarcina baroului.Comisia pentru etică şi disciplină trebuie să solicite 

avocatului căruia i-a fost intentată procedura disciplinară explicaţii în scris, acte şi altе materiale 

necesare pentru adoptarea unei decizii obiective. În cazul în care se adeveresc unele abateri comise 

de avocat, preşedintele Comisiei pentru etică şi disciplină prezintă materialele despre avocatul în 

cauză spre examinare comisiei. Examinarea de către Comisia pentru etică şi disciplină a materialelor 

ce ţin de abaterile disciplinare constituie o procedură disciplinară. Decizia Comisiei pentru etică şi 

disciplină se face publică. 

 Comisia pentru etică şi disciplină adoptă una din următoarele decizii: 

    a) privind aplicarea sancţiunii disciplinare;  

    b) privind efectuarea unui control suplimentar;  

    c) privind lipsa încălcărilor în acţiunile avocatului. 

Avocatul căruia i s-a intentat o procedură disciplinară este în drept să asiste la examinarea chestiunii 

privind tragerea lui la răspundere disciplinară şi să dea explicaţii nemijlocit Comisiei pentru etică şi 

disciplină. 



     Sancţiunile disciplinare sînt: 

     a) avertizarea; 

     b) mustrarea; 

    b
1
) amenda de la 1000 la 3000 de lei, care se face venit la bugetul Uniunii Avocaţilor. Plata 

amenzii se face în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind aplicarea sancţiunii 

disciplinare sub formă de amendă; 

     c) suspendarea activităţii de avocat (în temeiul art.12 alin.(1) lit. c) şi d) legia avocaturii; 

     d) retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat (în temeiul art.22 alin.(1) legea 

avocaturii. 

       La aplicarea sancţiunii disciplinare se ţine cont de gravitatea abaterii, de circumstanţele în care a 

fost comisă, de activitatea şi comportamentul avocatului. Decizia Comisiei pentru etică şi disciplină 

privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată în contencios administrativ. 

  Termenele de prescripţie. Procedura disciplinară nu poate fi intentată, iar cea intentată se 

clasează, dacă din momentul comiterii abaterii a trecut un an. În acest caz nu se ia în calcul perioada 

pierderii temporare de către avocat a capacităţii de muncă, aflării acestuia în concediu şi timpul 

aflării cauzei în procedură disciplinară. Sancţiunea disciplinară se aplică cel mult peste 2 luni de la 

data constatării abaterii, fără a se lua în calcul perioada  pierderii temporare de către avocat a 

capacităţii de muncă şi aflării acestuia în concediu. 

  Anularea sancţiunii disciplinare, dacă în decurs de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare 

avocatul sancţionat nu comite o nouă abatere, se consideră că acesta nu a fost supus sancţiunii 

disciplinare. Comisia pentru etică şi disciplină este în drept să anuleze sancţiunea disciplinară, pînă la 

expirarea termenului de un an, din proprie iniţiativă, la solicitarea avocatului, în temeiul demersului 

baroului sau al asociaţiei de avocaţi. 

 

ORGANIZAREA ŞI REMUNERAREA ACTIVITĂŢII DE AVOCAT. ASIGURAREA ŞI 

IMPOZITAREA 
    Avocatul acordă asistenţă juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în 

formă scrisă. Împuternicirile avocatului se confirmă prin mandat. Formularul mandatului este un 

document de strictă evidenţă. Conţinutul, forma şi modul de utilizare a mandatului se aprobă de către 

Guvern. Avocatul beneficiază de dreptul la concediu, la indemnizaţiile de asigurare socială şi la 

pensie de stat. Stabilirea şi achitarea indemnizaţiilor de asigurare socială şi asigurarea cu pensii de 

stat a avocaţilor se efectuează conform legii.Avocaţii sînt în drept să instituie, în modul stabilit de 

lege, fonduri pentru necesităţi sociale (de pensionare, de asigurare etc.). Perioada exercitării profesiei 

de avocat se include în vechimea în muncă. Pentru a asigura repararea prejudiciului material cauzat 

în procesul exercitării profesiei, avocatul este în drept  să încheie, în condiţiile legii, contract de 

asigurare de răspundere civilă. Suma minimă asigurată pentru un an de activitate se stabileşte de 

către Consiliul Uniunii Avocaţilor. 

 Avocatul este obligat să se prezinte la şedinţele de judecată în ţinută vestimentară ce corespunde 

normelor Codului deontologic al avocatului.  

Avocatul este obligat să poarte robă în faţa instanţelor judecătoreşti. Modelul robei se aprobă 

de către Consiliul Uniunii Avocaţilor. Purtarea robei în afara incintei instanţei judecătoreşti 

este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd avocatul este delegat de organele baroului să 

reprezinte profesia într-o ocazie ce impune această ţinută. 

 

 Remunerarea activităţii de avocat.  Munca avocatului este remunerată din contul onorariilor primite 

de la persoanele fizice şi juridice.  Mărimea onorariului se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate 

fi schimbată de autorităţile publice sau de instanţa de judecată. Statul asigură avocaţilor retribuirea 

asistenţei juridice acordate în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. 

Cheltuielile suportate de client în legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei juridice la 

apărarea drepturilor şi intereselor lui legitime în cauzele penale, civile şi administrative urmează a fi 

compensate integral şi proporţional cerinţelor admise (respinse) de partea adversă.  Cheltuielile 

suportate în legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei juridice în organele de urmărire penală 



şi instanţele de judecată în cauzele penale, civile şi administrative se încasează concomitent cu 

soluţionarea cauzei în fond, fără o procedură litigioasă prealabilă.  

      Avocatului i se interzice să folosească, nemijlocit sau prin intermediul unei alte persoane, 

procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobîndirii clientelei. 

  Avocatului i se interzice să folosească mijloace de reclamă sau de publicitate prin procedeele 

menţionate la alin. (1) art.56 legii avocaturii. Uniunea Avocaţilor stabileşte cazurile şi măsura în care 

avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale. 

 Statul garantează avocaţilor posibilitatea de exercitare a profesiei şi contribuie la crearea de condiţii 

favorabile în acest scop. Ministerul Justiţiei, în limitele competenţei sale: 

    a) acordă sprijin avocaţilor şi organelor lor de autoadministrare în exercitarea profesiei de avocat; 

    b) contribuie la reciclarea avocaţilor; 

    c) acordă asistenţă metodologică la solicitarea avocatului şi asociaţiilor de avocaţi; 

    d) eliberează licenţe pentru exercitarea profesiei de avocat şi ţine registrul  licenţelor; 

    d
1
) înregistrează şi ţine registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi; 

    e) aprobă documentele prevăzute de prezenta lege. 

     

Autorităţile administraţiei publice locale: 

    a) contribuie la asigurarea birourilor de avocaţi cu spaţii adaptate pentru desfăşurarea activităţii; 

    b) în caz de necesitate, acordă  birourilor şi asociaţiilor de avocaţi înlesniri, inclusiv la achitarea 

arendei spaţiilor; 

    c) realizează, în colaborare cu organele de autoadministrare ale avocaţilor, alte măsuri în scopul 

asigurării liberului acces la asistenţa juridică calificată. 

 

 

 

 

TEMA 8 Notariatul 

 

1. Dispoziții generale și principiile activității notariale. 

2. Statutul notarului și controlul activității notariale, alte persoane care pot desfășura 

activitate notarială. 

3. Reguli generale de îndeplinire a actelor notariale. Autentificarea actelor juridice. 

4. Eliberarea certificatelor, legalizarea copiilor și certificarea faptelor. 

5.  Aplicarea legislației cu privire la notariat față de cetățenii străini și apatrizi. Aplicarea 

legislației internaționale. 

 

 

 

1. Dispoziții generale și principiile activității notariale. 

 Noţiunea de notariat.  Notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să asigure, în condiţiile 

legii, ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin îndeplinirea de acte 

notariale în numele Republicii Moldova. Notariatul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei 

Republicii Moldova, prezentei legi, altor acte normative, precum şi a tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte.  Pornind de la caracterul public al notariatului, Ministerul Justiţiei 

efectuează, în conformitate cu legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii notariale.  

Activitatea notarială se realizează de notari şi de alte persoane, abilitate prin lege, prin acte notariale 

şi consultaţii notariale. Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, 

respectîndu-se imparţialitatea.  Activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi 

raportată la o astfel de activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa 

actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător. 



Actele notariale pe teritoriul Republicii Moldova se îndeplinesc de notari publici (în continuare – 

notari), de alte persoane abilitate prin lege, iar pe teritoriul statelor străine - de oficiile consulare şi 

misiunile diplomatice ale Republicii Moldova (în continuare - persoane care desfăşoară activitate 

notarială). Actul notarial, purtînd sigiliul şi semnătura persoanei care desfăşoară activitate notarială, 

este de autoritate publică, se prezumă legal şi veridic şi are forţă probantă şi executorie. 

     Actul notarial poate fi prevăzut de lege sau îndeplinit la cererea persoanei interesate şi nu va 

cuprinde clauze contrare legii şi bunelor moravuri. Actele notariale se îndeplinesc în condiţiile legii 

şi în modul stabilit.  Ministerul Justiţiei elaborează şi aprobă regulamentul cu privire la modul de 

îndeplinire a actelor notariale, forma şi conţinutul registrelor actelor notariale, blanchetele speciale pe 

care se întocmesc actele notariale.  Blanchetele speciale pe care se întocmesc actele notariale, în 

cazul  în care acestea sînt de evidenţă strictă, se înregistrează  la Ministerul Justiţiei. 

  Principiile special. Limba lucrărilor notariale, lucrările de secretariat notariale se efectuează 

în limba moldovenească. În conformitate cu art.17 din Legea nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 cu 

privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova actele notariale se 

îndeplinesc în limba moldovenească şi în limba rusă.  Actul notarial poate fi tradus în limba 

solicitată. 

 Păstrarea secretului professional. Persoana care desfăşoară activitate notarială are obligaţia să 

păstreze secretul profesional cu privire la actele îndeplinite şi la faptele care i-au devenit cunoscute în 

timpul activităţii sale. Informaţia cu privire la actele notariale îndeplinite se eliberează persoanei în 

numele căreia acestea au fost îndeplinite. Informaţia cu privire la testament se eliberează numai după 

decesul testatorului, în modul stabilit de Ministerul Justiţiei. Informaţia cu privire la actele notariale 

îndeplinite se eliberează la cererea instanţei de judecată, procuraturii, organelor de urmărire penală în 

legătură cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare şi la cererea 

organelor fiscale în scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul fiscal. 

Comunicarea informaţiei ce ţine de secretul profesional în orice alte cazuri se interzice. 

 Obligaţia de a păstra secretul profesional se extinde şi asupra persoanelor cărora aceste informaţii le-

au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii. Obligaţia de a păstra secretul profesional rămîne în 

vigoare şi după încetarea de către persoana care desfăşoară activitate notarială a atribuţiilor sale, cu 

excepţia cazurilor cînd părţile sau instanţa de judecată a eliberat persoana în cauză de această 

obligaţie în legătură cu judecarea cauzei penale, civile sau administrative. Persoanele vinovate de 

divulgarea secretului profesional poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. 

 

Arhiva activităţii notariale. Arhiva activităţii notariale este proprietate a statului, fiind parte 

integrantă a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Persoanele care desfăşoară activitate 

notarială acumulează, ţin evidenţa, utilizează, păstrează şi predau arhiva activităţii notariale în 

condiţiile prevăzute de legislaţie, de asemenea, sînt obligate să asigure integritatea actelor notariale, a 

documentelor şi registrelor actelor notariale care se păstrează în arhivă. Modul de evidenţă, pregătire, 

păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern. 

 Dreptul de a primi informaţii din arhiva notarială îl au persoanele în numele cărora au fost 

îndeplinite actele notariale. Informaţiile cu privire la actul notarial, copia actului notarial, copiile 

documentelor în baza cărora a fost îndeplinit actul notarial se eliberează din arhivă la solicitarea 

instanţei de judecată, a procuraturii sau a organelor de urmărire penală în legătură cu cauzele penale, 

civile sau administrative aflate în curs de examinare. 

 

 

 

2. Statutul notarului și controlul activității notariale, alte persoane care pot desfășura 

activitate notarială. 

 

  Notarul este persoana autorizată de stat să presteze în numele acestuia servicii publice prin 

desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de Ministerul Justiţiei, în condiţiile 

prezentei legi. Notarul se numeşte în funcţie prin ordinul ministrului justiţiei.  Notarul suportă toate 



cheltuielile pentru exercitarea activităţii sale conform prezentei legi. În activitatea sa notarul este 

independent şi se supune numai legii.  Orice imixtiune în activitatea notarului este interzisă. 

 Dreptul la exercitarea activităţii de notar îl are  persoana care: 

a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu pe teritoriul ei; 

b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

c) este licenţiat în drept; 

d) a efectuat stagiul de 1 an la notar şi a promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante       

de notar anunţat de Ministerul Justiţiei; 

   e) posedă limba moldovenească; 

f) nu are antecedente penale nestinse; 

g) are o reputaţie ireproşabilă. 

    

 Notarul stagier. Notar stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9 

lit.a)–c) şi e)–g) al legii cu privire la notariat şi nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia 

activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie. Condiţiile de efectuare a stagiului se stabilesc printr-un 

regulament aprobat de Ministerul Justiţiei. 

Notarul poate delega notarului stagiar următoarele atribuţii: 

a) efectuarea lucrărilor de secretariat; 

b) redactarea proiectelor de contracte care urmează a fi legalizate notarial şi de alte acte notariale; 

c) analiza şi generalizarea practicii notariale; 

     d) lucrări de arhivă. 

 Pe parcursul a 3 ani de la data finalizării stagiului, notarul stagiar are dreptul să participe la un 

concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar. După expirarea acestui termen, persoana care a 

efectuat stagiul poate participa la concurs cu condiţia executării repetate a stagiului la un notar cu o 

durată minimă de 3 luni, cu excepţia persoanelor care sînt angajate într-un birou de notar. 

  Comisia de licenţiere a activităţii notariale se formează, prin ordinul ministrului justiţiei, pe 

un termen de 4 ani şi este compusă din 11 membri: 6 notari (delegaţi de adunarea generală a 

notarilor), cîte un reprezentant din partea Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Interne, un 

lector universitar în materie de drept (ales de senat) şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. 

Persoanele care vor fi incluse în componenţa Comisiei se deleagă la solicitarea ministrului justiţiei.  

    Comisia de licenţiere a activităţii notariale adoptă hotărîri privind admiterea la concursul pentru 

suplinirea locurilor vacante, privind aprobarea rezultatelor concursului şi eliberarea licenţei pentru 

activitatea notarială. Comisia de licenţiere a activităţii notariale activează în baza unui regulament 

aprobat de Ministerul Justiţiei. 

 La activitatea notarială se admit persoanele care au promovat concursul în funcţie de ordinea 

mediilor şi de opţiunea teritorială solicitată.  Concursul pentru suplinirea locurilor vacante este 

susţinut în faţa unei comisii de concurs constituită din 6 membri, dintre care 1 reprezentant delegat 

de Ministerul Justiţiei, 2 notari şi 3 profesori titulari de drept selectaţi prin concurs public. Condiţiile 

de organizare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante se aprobă de Ministerul Justiţiei. 

    Persoana care a promovat concursul este învestită, la cerere, cu împuterniciri de exercitare a 

activităţii notariale, prin ordinul ministrului justiţiei, dacă:  

    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9; 

    b) a obţinut licenţa şi a depus jurămîntul; 

    c) a depus la Ministerul Justiţiei specimenul semnăturii şi amprenta sigiliului; 

    d) a înregistrat la Ministerul Justiţiei sediul biroului notarului; 

    e) a încheiat contract de asigurare de răspundere civilă. 

   Condiţiile prevăzute la alin.(3) lit.c)–e) al legii cu privire la notariat urmează să fie îndeplinite în 

termen de 90 de zile de la data primirii licenţei pentru activitatea notarială. 

     Nerespectarea nemotivată a termenului menţionat la alin.(4) art.12) al legii cu privire la notariat 

duce la retragerea licenţei. Ordinul de învestire cu împuterniciri se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

  Licenţa pentru activitatea notarială se eliberează pe un termen nelimitat în baza ordinului 

ministrului justiţiei, cu indicarea teritoriului pentru care a fost promovat concursul. Licenţa eliberată 



se înregistrează în Registrul de stat al notarilor ţinut de Ministerul Justiţiei. 

     Licenţa pentru activitate notarială va conţine:  

a) denumirea organului care a eliberat licenţa;  

b) menţiunea despre exercitarea activităţii de notar; 

c) numărul de înregistrare şi data eliberării licenţei;  

d) numele şi prenumele persoanei;  

e) codul de identificare;  

f) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin aplicarea ştampilei; 

g) seria şi numărul formularului. 

(3) Licenţa pentru activitate notarială se eliberează contra unei plăţi în mărime de 450 lei, care se 

varsă la contul Ministerului Justiţiei. 

 

 Jurămîntul.  Notarul depune solemn în faţa Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi în 

prezenţa ministrului justiţiei următorul jurămînt: 

  «Eu, notarul (numele de familie şi prenumele), jur să respect Constituţia şi legile Republicii 

Moldova, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, conştiincios şi imparţial obligaţiile ce 

îmi revin şi să păstrez secretul profesional.» 

  Textul jurămîntului se semnează de notar şi se păstrează în dosarul său personal la Ministerul 

Justiţiei. 

   Notarul este obligat să activeze în teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul pentru 

suplinirea locurilor vacante de notar. Schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face exclusiv 

prin concurs pentru locul declarat vacant, în condiţiile prevederilor art. 28 alin. (5) şi (6)  al legii cu 

privire la notariat. La concurs participă notarii care au desfăşurat activitate practică în domeniu de cel 

puţin 5 ani. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului este organizat pînă la 

desfăşurarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar. Condiţiile de organizare a 

concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se stabilesc în regulamentul 

aprobat de Ministerul Justiţiei. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se 

susţine în faţa comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar.  

     Ocuparea posturilor de către notarii care au promovat concursul pentru schimbarea teritoriului de 

activitate se face în ordinea mediilor obţinute. În cazul în care doi sau mai mulţi notari au aceeaşi 

medie, prioritate se acordă notarului care: 

 a) are vechime mai mare în funcţia de notar; 

      b) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar; 

      c) în ultimii 2 ani nu şi-a schimbat teritoriul de activitate; 

      d) domiciliază (împreună cu familia) de mai mult timp în localitatea în care solicită schimbarea 

teritoriului de activitate. 

     În cazul absenţei temporare a notarului de la birou, dacă pe teritoriul unde îşi desfăşoară acesta 

activitatea nu este alt notar, ministrul justiţiei, ţinînd cont de prevederile art. 20 alin. (1), schimbă 

temporar, prin ordin, competenţa teritorială a notarului care îl va înlocui pe notarul absent. 

     

 Activitatea notarului se suspendă în caz de: 

a) incompatibilitate, conform art.21 alin.(1) al legii cu privire la notariat; 

b) depunere de către notar a cererii conţinînd temeiul suspendării - pe un termen ce nu depăşeşte 3 

ani ori pe perioada exercitării unei funcţii publice sau elective; 

c) incapacitate temporară de muncă; 

d) neachitare a obligaţiilor financiare aferente activităţii sale profesionale, stabilită prin hotărîre 

judecătorească definitivă, după 6 luni de la scadenţa acestora - pînă la achitarea debitului; 

e) comitere, la efectuarea actelor notariale, de încălcări depistate în urma unor controale. 

    f) refuz repetat, nemotivat, de a permite membrilor comisiei de control, aprobate de către 

Ministerul Justiţiei, accesul în biroul notarului pentru efectuarea controalelor şi/sau refuz repetat, 

nemotivat, de a prezenta actele solicitate de aceştia. 

 g) emitere a unei hotărîri judecătoreşti irevocabile privind suspendarea provizorie din funcţie sau 

de aplicare a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau arest la domiciliu; 



    h) lipsă a contractului de asigurare de răspundere civilă pînă în momentul încheierii contractului; 

    i) încălcare a obligaţiilor prevăzute de Codul deontologic al notarilor. 

 Suspendarea activităţii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei. În ordin vor fi 

indicate temeiurile suspendării, perioada pentru care se suspendă activitatea notarului şi locul de 

păstrare provizorie a arhivei activităţii notariale. În Registrul de stat al notarilor se va face menţiunea 

despre suspendarea activităţii notarului. Suspendarea activităţii notarului în temeiurile stipulate la 

alin.(1) lit.a), d)–f), h) şi i)  al legii cu privire la notariat se efectuează prin ordinul ministrului 

justiţiei, în baza deciziei colegiului disciplinar.  După comunicarea ordinului de suspendare a 

activităţii sale, notarul este obligat, în termen de 3 zile, să-şi transmită sigiliul spre păstrare 

provizorie la Ministerul Justiţiei, iar arhiva activităţii notariale, în termen de 1 lună, să o transmită 

spre păstrare provizorie unui notar din acelaşi teritoriu de activitate. Nerespectarea termenelor de 

transmitere a sigiliului şi a arhivei activităţii notariale poate servi drept temei pentru retragerea 

licenţei. Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 3 zile, sigiliul şi, în termen de pînă la 1 lună – 

arhiva activităţii notariale în cazul în care notarul, din motive obiective, nu are posibilitatea să le 

transmită personal spre păstrare provizorie.  Reluarea activităţii suspendate a notarului se face în baza 

unei cereri adresate ministrului justiţiei, cu excepţia situaţiei menţionate la alin.(1) lit.g)art.15 ) al 

legii cu privire la notariat, unde suplimentar se va prezenta şi dovada privind lipsa antecedentelor 

penale. 

        Ministrul justiţiei, în termen de 2 săptămîni de la depunerea cererii, va emite un ordin privind 

reînvestirea notarului cu împuterniciri şi va dispune restituirea sigiliului. După reluarea activităţii 

suspendate, arhiva activităţii notariale transmisă spre păstrare provizorie se restituie notarului 

integral. În Registrul de stat al notarilor se va face menţiunea despre reluarea activităţii notarului. 

     Îndeplinirea de către notar a actelor notariale pe perioada suspendării activităţii serveşte drept 

temei pentru retragerea licenţei.  Actul notarial nu poate fi declarat nul pe motivul că acesta a fost 

îndeplinit de un notar a cărui activitate a fost suspendată. Ordinul cu privire la suspendarea activităţii 

notarului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 Activitatea notarului încetează în cazul: 

a) depunerii cererii; 

b) necorespunderii condiţiilor prevăzute la art.9 al legii cu privire la notariat; 

c) decesului; 

d) condamnării de către instanţa de judecată printr-o hotărîre definitivă pentru săvîrşirea cu 

intenţie a unei infracţiuni; 

e) declarării lui dispărut fără veste sau declarării morţii lui; 

f)  retragerii licenţei; 

    g) atingerii vîrstei de 65 de ani. 

 

  Încetarea activităţii notarului se dispune prin ordinul ministrului justiţiei cu retragerea 

ulterioară a licenţei, radierea acestuia din Registrul de Stat al Notarilor şi publicarea în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova a ordinului respectiv. Din momentul aducerii la cunoştinţă a ordinului 

cu privire la încetarea activităţii, notarul nu are dreptul să îndeplinească acte notariale şi este obligat, 

în termen de 15 zile, să predea spre lichidare sigiliul şi să prezinte la Ministerul Justiţiei dovada ce 

confirmă distrugerea acestuia, iar în termen de 1 lună – să predea arhiva activităţii notariale.     

Ministerul Justiţiei va ridica, în termen de 15 zile, sigiliul şi, în termen de 1 lună – arhiva activităţii 

notariale în cazul în care notarul se află în imposibilitatea de a le transmite personal. Ordinul cu 

privire la încetarea activităţii notarului poate fi atacat în instanţa de judecată. Orice act notarial 

îndeplinit de notar după încetarea activităţii lui este nul. 

 

  Notarul are dreptul: 

a) să solicite de la persoane fizice şi juridice documente şi informaţii necesare pentru îndeplinirea 

actelor notariale;  

b) să aibă acces la informaţiile şi documentele autorităţilor publice, inclusiv ale organelor 

cadastrale, necesare pentru îndeplinirea actelor notariale; 



     b
1
) să solicite, în numele persoanelor fizice şi juridice, la cererea scrisă a acestora, înregistrarea 

drepturilor în registrul bunurilor imobile în cazul autentificării actului juridic sau al eliberării 

certificatului de moştenitor; 

     c) să ia cuvîntul în judecată în nume propriu; 

d) să încaseze plată pentru îndeplinirea actelor notariale; 

e) să încheie contracte cu personalul tehnic şi cu alt personal pentru asigurarea activităţii sale; 

     f) la concediu anual plătit şi la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, în 

conformitate cu legislaţia;  

g) la asigurare socială de stat şi la pensie pe baza contribuţiilor de asigurări sociale de stat;  

h) să aibă concomitent cel mult doi notari stagiari; 

i) să fie membru al asociaţiilor profesionale la nivel local, naţional şi internaţional şi să ocupe nu 

mai mult de o singură funcţie electivă în aceste asociaţii; 

j) să dispună de venitul obţinut; 

     k) să exercite alte operaţiuni ce nu contravin legislaţiei. 

 Prevederile lit.h) se extind numai asupra notarilor a căror vechime în funcţia de notar este de cel 

puţin 5 ani. 

Asociaţiile notarilor . Notarii sînt în drept să se asocieze, pe principii benevole, conform legislaţiei 

cu privire la organizaţiile necomerciale, în asociaţii profesionale locale, naţionale şi internaţionale, în 

baza calităţii de membru individual sau colectiv, care se înregistrează în modul stabilit.  Asociaţiile 

naţionale şi internaţionale ale notarilor pot avea structuri regionale. 

 

Notarul are obligaţia: 

a) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu prezenta lege şi cu jurămîntul depus; 

b) să acorde persoanelor fizice şi juridice asistenţă în exerciţiul drepturilor şi în ocrotirea 

intereselor lor legitime, să explice persoanelor menţionate conţinutul actului notarial, precum şi 

drepturile şi obligaţiile lor, să-i avertizeze despre consecinţele actelor notariale îndeplinite;  

c) să păstreze în taină informaţiile care i-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii. Instanţa de 

judecată poate să elibereze notarul de această obligaţie dacă împotriva lui a fost intentat dosar penal 

în legătură cu îndeplinirea actului notarial; 

d) să asigure executarea stagiului de către notari stagiari; 

e) să-şi ridice continuu nivelul profesional; 

f) să-şi onoreze obligaţiile financiare legate de activitatea personală; 

g) să păstreze arhiva activităţii notariale în condiţiile prevăzute de lege; 

       h) să respecte alte obligaţii prevăzute de Codul deontologic al notarilor, aprobat de adunarea 

generală a notarilor la propunerea ministrului justiţiei. 

 

 Notarul îşi exercită personal profesia şi se bucură de stabilitate în funcţie. El este numit pentru o 

durată nedeterminată şi nu poate fi destituit decît în temeiul legii.Percheziţia biroului notarului şi 

ridicarea documentelor notariale se pot face numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie sau în 

temeiul unei încheieri a instanţei de judecată. Instanţele de judecată, procuratura şi organele de 

urmărire penală pot dispune ridicarea registrului actelor notariale, a unui act notarial în original şi a 

altor acte în baza cărora acesta s-a întocmit numai în legătură cu cauzele penale, civile sau 

administrative aflate în curs de examinare şi în scopul efectuării unei expertize, dacă actul respectiv 

este cercetat pentru fals în acte publice. Notarul nu poate fi supus percheziţiei corporale sau 

controlului personal în timpul exercitării atribuţiilor sale profesionale, cu excepţia cazurilor de 

infracţiune flagrantă.  În caz de reţinere sau de tragere la răspundere penală a notarului, organul care 

a aplicat aceste măsuri este obligat, în timp de 6 ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere 

penală, să informeze despre aceasta Ministerul Justiţiei.  Organele de drept, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, alte întreprinderi şi organizaţii acordă sprijin notarilor în exercitarea 

atribuţiilor lor profesionale. 

 Asigurarea de răspundere civilă. Pentru a asigura repararea prejudiciului material cauzat de notar 

în procesul activităţii sale profesionale, notarul este obligat să încheie contract de asigurare de 

răspundere civilă, în condiţiile legii. 



 Activitatea notarului este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia celei 

ştiinţifice, didactice şi de creaţie.  Notarul nu are dreptul să îndeplinească acte notariale pe numele şi 

în numele său, pe numele şi în numele soţului, precum şi pe numele şi în numele rudelor pînă la 

gradul III inclusiv, sau al afinilor pînă la gradul II inclusiv. În cazurile prevăzute mai sus, dacă pe 

teritoriul unde notarul îşi desfăşoară activitatea nu este alt notar care poate îndeplini actul notarial, 

ministrul justiţiei desemnează notarul care urmează să îndeplinească actul notarial respectiv.  

  Notarul nu poate absenta de la birou mai mult de 7 zile lucrătoare consecutive fără a informa 

Ministerul Justiţiei. 

 

   Colegiul disciplinar 

 Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Ministerul Justiţiei şi are drept scop examinarea 

cazurilor privind răspunderea disciplinară a notarilor.  Mandatul colegiului disciplinar este de 4 ani. 

Un membru al colegiului disciplinar poate să-şi exercite împuternicirile cel mult două mandate 

consecutiv. Colegiul disciplinar este format din 7 membri, dintre care 1 desemnat de ministrul 

justiţiei, 2 profesori titulari de drept, 3 notari şi un reprezentant al societăţii civile, aleşi printr-un 

concurs organizat de Ministerul Justiţiei. Un membru al colegiului disciplinar nu poate fi 

concomitent şi membru al Comisiei de licenţiere a activităţii notariale. Colegiul disciplinar îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Ministerul Justiţiei. Colegiul disciplinar 

examinează, la cererea ministrului justiţiei şi a notarilor, sesizările privind încălcarea de către notari a 

obligaţiilor profesionale şi/sau a Codului deontologic al notarilor.  În timpul examinării abaterii 

disciplinare, participarea notarului tras la răspundere disciplinară este obligatorie. Dacă 

notarul lipseşte în mod nejustificat, colegiul disciplinar poate să decidă examinarea abaterii 

disciplinare în lipsa lui. Membrii colegiului disciplinar sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi 

să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare intentate notarilor. 

 

 Răspunderea. Notarul poartă răspundere pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale.  

  În funcţie de gravitatea faptelor, se aplică următoarele sancţiuni disciplinare: 

    a) avertizarea; 

    b) mustrarea; 

    c) suspendarea din funcţie pe o durată maximă de 6 luni; 

    d) retragerea licenţei. 

 

    Sancţiunile disciplinare se aplică de către ministrul justiţiei, în baza deciziei colegiului disciplinar. 

    Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată nu mai tîrziu de 6 luni de la data constatării abaterii şi nu 

mai tîrziu de 2 ani de la data comiterii ei. În termenul indicat nu se include durata procedurii penale. 

   Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, colegiul disciplinar este obligat să efectueze o examinare 

prealabilă.  Ordinul cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestat în instanţa de 

judecată. 

 

Notarul prezintă Ministerului Justiţiei, o dată în semestru, dare de seamă despre activitatea sa 

profesională după forma stabilită de minister.  Notarul dispune de un sigiliu color cu imaginea 

Stemei de Stat, inscripţiile „Republica Moldova” şi „Notar public”, numele de familie şi prenumele 

notarului, numărul licenţei. Sigiliul color se aplică pe toate actele ce ţin de activitatea notarială.    

Sigiliul se confecţionează după un model unic, aprobat de Ministerul Justiţiei. Biroul notarului şi 

programul de activitate îşi desfăşoară activitatea într-un birou special amenajat, conform cerinţelor 

stabilite de Guvern. Notarul îşi deschide biroul în teritoriul de activitate indicat în ordinul ministrului 

justiţiei privind învestirea cu împuterniciri.  Notarul îşi poate desfăşura activitatea într-un singur 

birou. Doi sau mai mulţi notari, învestiţi cu împuterniciri pentru desfăşurarea activităţii în acelaşi 

teritoriu, pot activa  într-un birou comun. Drepturile şi obligaţiile notarilor în vederea deţinerii 

biroului comun se stabilesc prin contract. În cadrul biroului comun, fiecare notar îşi desfăşoară 

activitatea notarială în mod individual şi răspunde personal pentru activitatea sa. Biroul notarului 

trebuie să funcţioneze cel puţin 5 zile pe săptămînă. Notarul urmează să activeze conform 

programului nu mai puţin de 5 ore pe zi în zilele de lucru. Programul de lucru este afişat la sediul 



biroului.  Despre schimbarea sediului biroului notarul este obligat să informeze Ministerul Justiţiei în 

termen de 10 zile. 

 

    CONTROLUL ACTIVITĂŢII NOTARIALE 

 Supravegherea activităţii notariale este exercitată de Ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei 

asigură practica notarială unică şi efectuează analiza statistică a actelor notariale, precum şi 

elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce reglementează 

activitatea notarială de către toate persoanele care desfăşoară activitate notarială. Supravegherea 

constă în efectuarea controalelor activităţii notariale, inclusiv ţinerea registrelor notariale, păstrarea 

documentelor,utilizarea legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei computerizate, 

respectarea orelor de program. Controlul activităţii notariale se efectuează în baza regulamentului 

aprobat de către Ministerul Justiţiei. Controlul se efectuează o dată la 2 ani. Activitatea notarului nou 

numit este supusă primului control la expirarea primului an de activitate. Controale suplimentare pot 

fi efectuate numai în cazul cînd au devenit cunoscute date care trebuie să fie verificate. 

 Notarul este obligat să prezinte controlorilor registrele notariale şi alte materiale necesare. Numărul 

necesar de notari, numărul de locuri vacante ce urmează a fi scoase la concurs, numărul de notari 

stagiari, înregistrarea contractelor de stagiu se aprobă de Ministerul Justiţiei după consultarea 

Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.     Numărul necesar de notari se stabileşte în fiecare an, 

de regulă, în primul trimestru, în funcţie de cerinţele dictate de extinderea teritoriului, de numărul 

locuitorilor şi de volumul solicitărilor din partea publicului. 

 

 Controlul judecătoresc. Controlul judecătoresc al activităţii persoanelor care desfăşoară activitate 

notarială este exercitat de instanţele de judecată. Refuzul notarului de a îndeplini actul notarial poate 

fi contestat în contencios administrativ conform legislaţiei în vigoare.Actele notariale pot fi 

contestate de către părţi sau de orice persoană interesată, în condiţiile legii, în instanţele judecătoreşti 

de drept comun din teritoriul în care notarul îşi desfăşoară activitatea. Pînă la anularea de către 

instanţa de judecată, actul notarial atacat se prezumă veridic şi legal. 

 

 Plata pentru serviciile notariale.  Actele notariale, acordarea consultaţiilor notariale, redactarea 

proiectelor de documente şi prestarea altor servicii notariale, se efectuează contra plată. Pentru 

serviciile notariale se achită: 

a) taxa de stat, care se varsă de solicitant sau de persoana care desfăşoară activitate notarială la 

bugetul de stat; 

b) plata pentru serviciul notarial propriu-zis. 

 Sumele băneşti percepute prevăzute mai sus se indică în mod obligatoriu în actul notarial 

îndeplinit şi în registrul actelor notariale.  

 Cuantumul taxei de stat se stabileşte de lege şi nu poate fi modificat.  Taxa de stat se încasează 

obligatoriu pentru serviciile notariale prestate de către toate persoanele care desfăşoară activitate 

notarială. Persoanele care desfăşoară activitate notarială varsă taxa de stat încasată pentru servicii 

notariale la bugetul de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost îndeplinit actul 

notarial.  

  Mărimea plăţii pentru serviciul notarial prestat se stabileşte de notar şi de altă persoană care 

desfăşoară activitate notarială de comun acord cu solicitantul în conformitate cu metodologia 

aprobată de Parlament. Notarul stabileşte de sine stătător plata pentru serviciul notarial acordat 

persoanei. Unele categorii de persoane beneficiază, în condiţiile legii, de reduceri la plăţile pentru 

serviciile notariale. Din mijloacele primite de notar pentru servicii notariale se acoperă cheltuielile 

aferente exercitării activităţii profesionale, asigurării ei tehnico-materiale, arendei şi întreţinerii 

biroului notarial, plăţii pentru serviciile personalului tehnic angajat. Suma rămasă după efectuarea 

tuturor cheltuielilor menţionate mai sus  constituie venitul notarului, din care se fac contribuţii de 

asigurări sociale de stat, precum şi se efectuează alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţie. 

Contribuţiile de asigurări sociale de stat, stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, 

asigură persoanelor asigurate - notarilor dreptul la pensie de asigurări sociale, la indemnizaţii pentru 

incapacitate temporară de muncă, pentru graviditate şi naştere, la asigurare pentru accidente de 



muncă şi boli profesionale, indemnizaţie pentru îngrijirea copilului şi la indemnizaţie de şomaj. 

 Impozitarea notarilor se efectuează în conformitate cu legislaţia fiscală. 

Plata pentru serviciile notariale prestate de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale 

Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Plata pentru 

serviciile notariale prestate de persoanele abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale se 

varsă la bugetul local. 

 Activitatea financiară a notarului este supusă controlului din partea organelor competente ale 

statului în condiţiile legii. 

 

COMPETENŢA PERSOANELOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE NOTARIALĂ 

 

Competenţa notarului. Notarul îndeplineşte următoarele acte notariale: 

a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte); 

b) procedura succesorală notarială şi eliberarea certificatului de moştenitor; 

c) eliberarea certificatelor de proprietate; 

d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; 

e) legalizarea semnăturilor de pe documente; 

f) actele de protest al cambiilor; 

g) prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea neachitării lor; 

h) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele; 

i) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor; 

j) transmiterea cererilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice şi juridice; 

k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi titlurilor de valoare; 

l) primirea documentelor la păstrare; 

m) întocmirea protestului de mare; 

n) asigurarea dovezilor; 

o) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; 

     y) medierea în condiţiile legii; 

 x) învestirea cu formulă executorie a actelor notariale; 

     p) alte operaţiuni care nu contravin legislaţiei. 

 

 Notarii dau consultaţii în materie notarială, altele decît cele referitoare la conţinutul actelor 

notariale pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea 

şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. În îndeplinirea atribuţiilor sale, notarul are 

competenţă generală, cu excepţia următoarelor situaţii: 

a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu; 

b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege pe oricare din notarii care desfăşoară 

activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu; 

c) actele de protest al cambiilor se fac de notarul care desfăşoară activitate pe teritoriul unde se 

face plata; 

d) eliberarea duplicatului de pe actul notarial se face de notarul în a cărui arhivă se păstrează 

originalul acestuia; precum şi  

e) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. 

 

Competenţa oficiilor consulare şi a  misiunilor diplomatice. 

     Activitatea notarială a oficiilor consulare şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova se 

desfăşoară în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acordurile internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, ţinîndu-se cont de uzanţele internaţionale. La cererea persoanelor 

fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, oficiile 

consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova îndeplinesc următoarele acte notariale: 

  a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte), cu excepţia contractului de 

înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj; 



  b) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; 

  c) legalizarea semnăturilor de pe documente; 

  d) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele; 

  e) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele; 

  f) certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege; 

  g) primirea documentelor la păstrare; 

       h) eliberarea duplicatelor actelor notariale pe care le-au întocmith) asigurarea probelor. 

     Legislaţia Republicii Moldova poate prevedea şi alte acte notariale care se îndeplinesc de oficiile 

consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. 

    

Competenţa persoanelor cu funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor   administraţiei 

publice locale 

Persoanele cu funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale 

îndeplinesc următoarele acte notariale: 

a) legalizarea semnăturilor de pe documente; 

b) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor  din ele; 

c) luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale; 

d) autentificarea testamentelor; 

e) autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti 

repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare, fondurilor de 

investiţii pentru privatizare în proces de lichidare, pentru primirea sumelor indexate la depunerile 

băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în 

folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor 

agricole; 

f) autentificarea contractelor de înstrăinare (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) a bunurilor imobile, 

inclusiv a terenurilor cu destinaţie agricolă.   

Competenţa registratorilor Camerei Înregistrării de Stat. Registratorii Camerei Înregistrării de 

Stat îndeplinesc următoarele acte notariale: 

     

a) autentificarea actelor de constituire a persoanelor juridice fondate pe teritoriul Republicii 

Moldova, precum şi a modificărilor şi completărilor operate în actele de constituire şi în datele 

înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice; 

   b) legalizarea copiilor de pe actele de constituire a persoanelor juridice, a extraselor din aceste acte 

şi a copiilor de pe certificatele înregistrării de stat din arhiva Camerei Înregistrării de Stat. 

 

3. REGULI GENERALE DE ÎNDEPLINIRE A ACTELOR NOTARIALE. 

AUTENTIFICAREA ACTELOR JURIDICE 

 

 Actele notariale se îndeplinesc de persoanele care desfăşoară activitate notarială în orele de 

program. Actele notariale se îndeplinesc în biroul notarial sau, după caz, în instituţia respectivă. La 

solicitarea persoanelor interesate, actele notariale pot fi îndeplinite şi în afara localului indicat mai 

sus, precum şi în afara orelor de program. Actele notariale se îndeplinesc în ziua prezentării tuturor 

documentelor necesare, dacă legea sau acordul părţilor nu prevede altfel. 

  Îndeplinirea actului notarial poate fi amînată în cazul: 

a) necesităţii verificării unor date suplimentare cu privire la actele şi faptele juridice prin 

solicitarea informaţiei respective; 

b) expertizării documentelor prezentate. 

 Termenul de amînare va fi rezonabil pentru fiecare caz în parte şi va fi adus la cunoştinţa 

persoanei care solicită îndeplinirea actului notarial. Îndeplinirea actului notarial se suspendă în baza 

hotărîrii instanţei de judecată pînă la judecarea cauzei. 

 Notarul refuză efectuarea actului  notarial  în cazul dacă: 

a) acesta este contrar legii sau nu corespunde cerinţelor legale; 

b) actul notarial urmează a fi îndeplinit de un alt notar. 



 Îndeplinirea actului notarial poate fi refuzată şi în cazul: 

a) solicitării îndeplinirii lui în afara orelor de program, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea 

actului notarial nu suferă amînare din motive obiective; 

b) neachitării taxelor şi plăţilor stabilite. 

 La cererea persoanei căreia i-a fost refuzată îndeplinirea actului notarial, motivul refuzului se 

expune în scris. Refuzul se aduce la cunoştinţa persoanei interesate, în termen de 10 zile din ziua 

adresării pentru îndeplinirea actului notarial, şi poate fi atacat în instanţa de judecată. Dacă 

documentul prezentat trezeşte îndoieli, iar îndeplinirea actului notarial nu poate fi refuzată, persoana 

care îndeplineşte actul notarial va atrage atenţia părţilor asupra posibilelor consecinţe juridice şi va 

face menţiune expresă în act. Dacă partea nu acceptă menţiunea, persoana abilitată să îndeplinească 

actul notarial refuză îndeplinirea acestuia. 

  La îndeplinirea actului notarial se stabileşte identitatea persoanei care solicită îndeplinirea 

actului notarial (a mandatarului ei). Stabilirea identităţii persoanei se face în baza actelor de identitate 

ale sistemului naţional de paşapoarte. Identitatea cetăţenilor Republicii Moldova sosiţi cu domiciliu 

temporar, care au domiciliu permanent peste hotare, se stabileşte după paşaportul lor, iar identitatea 

cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliu sau se află temporar în Republica Moldova, se 

stabileşte după permisul de şedere sau după paşaportul naţional cu menţiunea de înregistrare la 

organele respective conform legislaţiei.     În lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din 

Registrul de stat al populaţiei. 

 La autentificarea actelor juridice se verifică capacitatea de exerciţiu şi capacitatea juridică a 

persoanelor participante la aceste acte. În cazul încheierii actului juridic de către mandatar, se 

verifică şi împuternicirile acestuia. În cazul în care persoana care desfăşoară activitate notarială pune 

la îndoială capacitatea de exerciţiu a persoanei care s-a adresat pentru îndeplinirea actului notarial, ea 

poate amîna îndeplinirea actului notarial pentru a stabili faptul existenţei hotărîrii instanţei de 

judecată cu privire la recunoaşterea acesteia ca incapabilă sau cu capacitatea de exerciţiu limitată şi 

instituirea asupra ei a tutelei sau curatelei.  

 La autentificarea actelor juridice şi îndeplinirea altor acte notariale, în cazurile prevăzute de 

legislaţie, se verifică autenticitatea semnăturilor părţilor şi altor persoane care s-au adresat pentru 

îndeplinirea actului notarial. Actele juridice care se autentifică notarial, precum şi cererile şi alte 

documente se semnează de către părţi în prezenţa persoanei care desfăşoară activitate notarială. Dacă 

actul juridic, cererea sau un alt document sînt semnate în lipsa persoanei care desfăşoară activitate 

notarială, semnatarul trebuie să confirme personal că documentul a fost semnat de el. Dacă persoana 

care solicită îndeplinirea actului notarial, din cauza unui defect fizic, unei boli sau din alte motive 

întemeiate nu poate semna personal actul juridic, cererea sau orice alt document, el poate împuternici 

o altă persoană să le semneze în prezenţa sa şi a persoanei care desfăşoară activitate notarială. Cauza 

va fi arătată în girul de autentificare. Actul juridic nu poate fi semnat de persoana în folosul sau cu 

participarea căreia acesta se autentifică.  Dacă solicitantul este analfabet sau nevăzător, persoana care 

desfăşoară activitate notarială îi citeşte conţinutul documentului, aplicînd pe el girul de autentificare. 

Dacă surdul, mutul sau surdomutul este analfabet, la îndeplinirea actelor notariale este obligatorie 

prezenţa unui interpret special. 

 Cerinţe faţă de documentele prezentate  şi faţă de actele notariale  

 Nu pot fi primite pentru îndeplinirea actelor notariale documentele care au ştersături sau adăugiri, 

cuvinte suprimate sau alte corectări nespecificate, documentele al căror text nu poate fi citit din cauza 

deteriorării, precum şi documente scrise în creion.Textele documentelor notariale vor fi scrise citeţ; 

datele, termenele şi sumele care se referă la conţinutul documentelor vor fi scrise cu litere, cel puţin o 

singură dată, iar denumirile persoanelor juridice - fără prescurtări, indicîndu-se sediul lor, certificatul 

de înregistrare şi codul fiscal. Numele, prenumele şi, după caz, patronimicul persoanelor fizice vor fi 

scrise deplin, indicîndu-se domiciliul şi codul de identificare. Dacă documentul este expus pe două 

sau pe mai multe foi separate, ele vor fi cusute, numerotate şi sigilate. Locurile goale din rîndurile 

care nu sînt completate pînă la sfîrşit şi alte locuri albe pe documente vor fi tăiate cu o linie, сu 

excepţia documentelor destinate pentru străinătate. Adăugirile şi corectările vor fi stipulate înaintea 

semnăturii persoanelor părţi ale actului juridic  şi a altor persoane care semnează actul juridic, 



declaraţia sau alt document şi vor fi repetate la sfîrşitul girului de autentificare. Corectările făcute în 

textul documentului, care nu se semnează de către părţi, vor fi specificate la sfîrşitul girului de 

autentificare şi stipulate numai de persoana care desfăşoară activitate notarială. 

  La autentificarea actelor juridice, legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, 

semnăturilor de pe documente, traducerilor şi certificarea neachitării cecurilor, precum şi la 

autentificarea timpului prezentării documentelor, pe documentele respective se aplică girul de 

autentificare. La confirmarea dreptului de moştenire, certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, 

aflării persoanei într-un anumit loc, identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie şi la 

primirea documentelor la păstrare se eliberează certificatul respectiv. Conţinutul girurilor de 

autentificare şi al certificatelor se elaborează şi se aprobă de Ministerul Justiţiei. Actele de protest al 

cambiilor se întocmesc conform modelului prezentat în anexele nr.3 şi nr.4 la Legea cambiei 

nr.1527-XII din 22 iunie 1993. 

 Toate actele notariale îndeplinite de persoana care desfăşoară activitate notarială se înregistrează 

în registrul actelor notariale. Fiecărui act notarial i se atribuie un număr de ordine aparte, care, în 

mod obligatoriu, este indicat pe documentele eliberate de persoana care desfăşoară activitate 

notarială. 

Persoana care desfăşoară activitate notarială este obligată să elibereze extrase din registrul actelor 

notariale la solicitarea persoanelor fizice şi juridice în al căror nume sau din ale căror împuterniciri 

au fost îndeplinite actele notariale, precum şi la solicitarea autorităţilor publice abilitate (instanţa de 

judecată, procuratura, organele de urmărire penală, organele securităţii naţionale) în legătură cu 

cauzele penale sau civile aflate în curs de examinare. 

  Duplicatul documentului se eliberează la cererea scrisă a persoanei în al cărei nume sau din a 

cărei împuternicire a fost îndeplinit actul notarial. Moştenitorului indicat în testament sau 

reprezentantului său legal duplicatul testamentului se eliberează numai după decesul testatorului. 

 

 Autentificarea notarială a actelor juridice. Persoana care desfăşoară activitate notarială 

autentifică actele juridice pentru care legislaţia stabileşte o formă notarială obligatorie. La dorinţa 

părţilor pot fi autentificate şi alte acte juridice pentru care nu este prevăzută autentificarea notarială 

obligatorie. Persoana care desfăşoară activitate notarială are obligaţia de a explica părţilor sensul şi 

importanţa proiectului actului juridic şi de a verifica conformitatea conţinutului lui cu intenţiile reale 

ale părţilor şi dacă nu este în contradicţie cu legislaţia. Persoana care desfăşoară activitate notarială, 

va cere părţilor să prezinte toate documentele necesare îndeplinirii actului notarial. Proprietarul 

bunului este obligat să comunice notarului şi celeilalte părţi locul aflării bunului înstrăinat (gajat). 

Răspunderea pentru tăinuirea faptului aflării bunului înstrăinat (gajat) sub interdicţie (sechestru, 

arest, gaj), comunicarea preţului nereal al bunului, altor date eronate sau prezentarea de documente 

false (nevalabile) în procesul încheierii actului juridic o poartă partea vinovată. 

 Contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentifică cu 

condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a 

certificatului organului fiscal teritorial privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente 

bunurilor respective, a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri. 

      În cazul autentificării contractului de ipotecă în baza contractului de vînzare-cumpărare a bunului 

imobil neînregistrat în Registrul bunurilor imobile, atunci cînd ipoteca este instituită în legătură cu 

procurarea obiectului contractului de vînzare-cumpărare, în conformitate cu legislaţia cu privire la 

ipotecă, notarul va verifica documentele care confirmă drepturile de proprietate asupra respectivului 

bun imobil al vînzătorului şi care, împreună cu contractul de vînzare-cumpărare, vor servi ca 

documente care confirmă dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat. 

(Răspunderea pentru comunicarea informaţiei false sau incomplete o poartă persoana care 

înstrăinează sau gajează bunurile. 

    Contractele prin care una dintre părţi se obligă să asigure construcţia unuia sau mai multor 

apartamente şi să le transmită persoanei fizice care se obligă să achite integral sau parţial preţul 

imobilului anterior predării acestuia, precum şi contractele privind cesiunea drepturilor care rezultă 

din acestea se autentifică notarial, cu condiţia prezentării autorizaţiilor necesare pentru construcţie şi 

a proiectului construcţiei, aprobat în modul stabilit, precum şi a documentelor care confirmă dreptul 



de proprietate sau de folosinţă asupra terenului (dacă notarul nu deţine aceste documente). 

 

Autentificarea testamentelor.  Persoana care desfăşoară activitate notarială autentifică 

testamentele persoanelor cu  capacitatea de exerciţiu deplină. Autentificarea testamentelor prin 

mandatari este interzisă. La autentificarea testamentelor nu se cere testatorului să prezinte dovezi 

pentru confirmarea dreptului lui de proprietate asupra bunurilor testate. Testamentul poate fi revocat 

sau modificat prin depunere de cerere de către testator sau prin întocmire a unui testament nou. 

Semnătura de pe cererea de revocare sau modificare a testamentului va fi autentificată notarial. 

Autentificarea procurilor.  Persoana care desfăşoară activitate notarială autentifică procuri în numele 

unei sau mai multor persoane, pe numele unei sau mai multor persoane. Termenul de valabilitate a 

procurii nu poate depăşi termenul stabilit de legislaţia civilă. Procura de substituire se autentifică 

notarial la prezentarea procurii de bază în care este menţionat dreptul de substituire sau după 

prezentarea dovezilor referitoare la faptul că mandatarul procurii de bază a fost silit de împrejurări să 

facă aceasta pentru a apăra interesele persoanei care a eliberat procura. Procura de substituire nu 

poate conţine mai multe împuterniciri decît procura de bază. Termenul de valabilitate al procurii de 

substituire nu poate depăşi termenul de valabilitate al procurii de bază. La autentificarea procurilor 

mandantul nu prezintă dovezi care să confirme dreptul lui de proprietate asupra bunurilor.  

Valabilitatea procurii încetează în modul stabilit de legislaţie. 

  Numărul de exemplare ale documentului în care se expune conţinutul actului juridic autentificat 

notarial se stabileşte de persoanele care solicită îndeplinirea actului notarial, dar nu poate depăşi 

numărul părţilor actului juridic. Testamentele, procurile şi contractele de înstrăinare a bunurilor 

imobile şi contractelor de gaj al bunurilor, se întocmesc în cel puţin două exemplare, unul dintre care 

se păstrează în arhiva persoanei care desfăşoară activitate notarială. Toate exemplarele se semnează 

de părţi şi au aceeaşi putere juridică. 

 

       Procedura de învestire cu formulă executorie a actului notarial poate fi aplicată, sub sancţiunea 

nulităţii, la solicitarea părţilor, doar actelor juridice stabilite de lege care conţin clauza privind 

acceptarea de către părţi a învestirii cu formulă executorie a actului respectiv.  

    Învestirea cu formulă executorie se efectuează concomitent cu autentificarea actului juridic. În 

girul de autentificare notarul va efectua următoarea menţiune: „La solicitarea părţilor, prezentul act 

notarial a fost învestit cu formulă executorie.” Actele juridice menţionate mai sus care constată o 

creanţă certă şi lichidă şi care sînt învestite cu formulă executorie au putere de document executoriu 

la data exigibilităţii creanţei. 

 

 

3. Eliberarea certificatelor, legalizarea copiilor, certificarea faptelor. 

 

 

Eliberarea certificatului cu privire la dreptul  de proprietate asupra cotei-părţi din  proprietatea 

comună în devălmăşie. În baza cererii comune scrise a tuturor coproprietarilor notarul eliberează 

certificate cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în 

devălmăşie. În cazul decesului unuia din coproprietari, certificatul cu privire la dreptul de proprietate 

asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie se eliberează la locul deschiderii succesiunii 

în baza cererii scrise a tuturor coproprietarilor şi a moştenitorilor care au dreptul la succesiune. 

Mărimea cotelor coproprietarilor în proprietatea comună în devălmăşie se stabileşte în baza cererii 

scrise a tuturor coproprietarilor dacă legea nu prevede altfel. Certificatul cu privire la dreptul de 

proprietate asupra bunurilor imobile se eliberează de notar la locul aflării acestor bunurilor. 

Coproprietarii trebuie să prezinte dovezi scrise despre participarea lor la dobîndirea proprietăţii 

comune în devălmăşie. 

 Legalizarea copiilor de pe documente şi  a extraselor din ele. Persoana care desfăşoară activitate 

notarială legalizează copiile de pe documente şi extrasele din ele cu condiţia că aceste documente nu 

sînt în contradicţie cu legea şi au putere juridică.  Persoana care desfăşoară activitate notarială 

legalizează copia de pe documentul eliberat de cetăţean numai în cazul cînd semnătura de pe 



document a cetăţeanului este legalizată notarial. Copia de pe copia documentului se legalizează de 

persoana care desfăşoară activitate notarială cu condiţia că cea din urmă este legalizată notarial ori 

este eliberată de o autoritate publică de la care provine documentul. În ultimul caz, copia 

documentului trebuie să fie făcută pe formularul autorităţii respective cu aplicarea ştampilei şi a 

semnăturii conducătorului, precum şi cu menţiunea că originalul documentului se află în autoritatea 

respectivă.  Extrasele din documente pot fi legalizate numai cu condiţia că ele cuprind textul deplin 

care se referă la o anumită problemă. 

Legalizarea  semnăturilor de pe documente.  Persoana care desfăşoară activitate notarială 

legalizează semnăturile de pe documentele al căror conţinut nu contravine legii şi nu este o expunere 

a unui act juridic. În actul juridic poate fi legalizată numai semnătura persoanei, care a semnat pentru 

o altă persoană care nu poate semna personal din cauza deficienţelor fizice, bolii sau din alte motive 

întemeiate. Legalizînd semnăturile, persoana care desfăşoară activitate notarială nu certifică faptele 

expuse în document, ci numai confirmă că semnătura aparţine persoanei care a semnat, acest fapt 

fiind indicat în girul de autentificare. Persoana care desfăşoară activitate notarială poate să nu ceară 

prezenţa de fiecare dată a persoanelor oficiale de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii dacă există 

specimenele semnăturilor acestor persoane, primite la adresarea personală şi autenticitatea acestor 

semnături nu este pusă la îndoială. 

 Legalizarea traducerii .  Persoana care desfăşoară activitate notarială legalizează traducerea, dacă 

sînt îndeplinite prevederile art.5 al legii cu privire la notariat.  Dacă notarul nu posedă limba străină, 

traducerea poate fi efectuată de un traducător autorizat, a cărui semnătură este cunoscută notarului. În 

acest caz, se legalizează semnătura traducătorului.  Documentul tradus, care este expus pe altă pagină 

decît originalul, se coase de documentul original sau de copia legalizată notarial, se sigilează şi se 

semnează de persoana care exercită activitate notarială.  

 

CERTIFICAREA FAPTELOR 

Certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării unei anumite persoane  într-un anumit 

loc.  Persoana care desfăşoară activitate notarială certifică faptul că persoana se află în viaţă, faptul 

că o anumită persoană se află într-un anumit loc. Certificarea faptului că un minor se află în viaţă, 

într-un anumit loc se face la cererea reprezentanţilor lui legali la prezentarea documentului cu 

fotografia care certifică identitatea minorului.  După certificarea faptelor menţionate mai sus 

persoanei interesate i se eliberează certificatul respectiv. 

 Certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie.  Persoana care desfăşoară 

activitate notarială certifică identitatea persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie la prezentarea de 

către această persoană a documentului cu fotografia sa.  După certificarea faptului menţionat mai sus 

persoanei interesate i se eliberează certificatul respectiv. 

 Certificarea timpului prezentării documentului. Persoana care desfăşoară activitate notarială 

certifică timpul cînd i-a fost prezentat documentul. Girul de autentificare a acestui fapt se face pe 

document, indicîndu-se persoana care l-a prezentat. 

 Persoana care desfăşoară activitate notarială transmite cererile persoanelor fizice şi juridice către 

alte persoane fizice şi juridice cu recipisă sau le expediază prin poştă cu aviz poştal. Cheltuielile 

legate de utilizarea pentru transmiterea cererilor a mijloacelor tehnice le compensează persoana a 

cărei cerere se transmite.  La rugămintea persoanei care a depus cererea ei i se eliberează un 

certificat  de transmitere a cererii. Persoana care desfăşoară activitate notarială de la locul de 

executare a obligaţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie, primeşte în depozit de la debitori sume de 

bani şi titluri de valoare pentru a le transmite creditorului. Valuta străină poate fi primită de la 

debitori numai în cazul în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară 

permite primirea/efectuarea plăţilor şi transferurilor în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova 

în privinţa obligaţiei în cauză. Depunerea la păstrare se confirmă prin certificat. 

 Persoana care desfăşoară activitate notarială înştiinţează creditorul referitor la sumele de bani şi la 

titlurile de valoare primite pe care le transmite creditorului la cererea acestuia. Restituirea sumelor de 

bani şi a titlurilor de valoare către persoana care le-a depus se admite numai cu consimţămîntul  scris 

al persoanei în al cărei folos  s-a făcut depunerea sau în baza hotărîrii instanţei de judecată. 

       Persoana care desfăşoară activitate notarială depune neîntîrziat suma de bani primită în depozit 



într-un cont curent special deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 

Republicii Moldova, în limitele teritoriului de activitate al notarului. Pentru fiecare sumă de bani 

primită în depozit se deschide un cont curent separat. Suma de bani păstrată în contul curent special 

nu constituie venitul persoanei care desfăşoară activitate notarială şi nu poate fi urmărită în baza 

pretenţiilor creditorilor acesteia.  De sumele de bani păstrate în conturile curente speciale este în 

drept să dispună numai persoana care desfăşoară activitate notarială. Dispunerea de banii păstraţi în 

contul curent special se efectuează numai în folosul creditorului, la cererea scrisă a acestuia, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege privind restituirea mijloacelor băneşti către debitor. 

     Suma de bani păstrată în contul curent special se transmite, la cererea scrisă, creditorului persoană 

juridică prin virament în contul lui bancar, iar creditorului persoană fizică – prin virament în contul 

lui bancar sau în numerar, dacă legea nu prevede altfel. În cazul calculării dobînzilor şi altor beneficii 

aferente sumei de bani păstrate în contul curent special, acestea aparţin creditorului, iar în cazul 

restituirii sumei către debitor, dobînzile şi beneficiile trec în proprietatea acestuia. 

     În cazul încetării sau suspendării activităţii notarului, Ministerul Justiţiei dispune prin ordin 

declinarea către altă persoana care desfăşoară activitate notarială a competenţei de dispunere de 

sumele de banipăstrate în conturile curente speciale. 

 Persoana care desfăşoară activitate notarială primeşte la păstrare documente, conform unui 

inventar întocmit în două exemplare, eliberînd persoanei care a depus documentele la păstrare 

certificat şi un exemplar al inventarului.  Documentele primite la păstrare se restituie la prezentarea 

certificatului şi a inventarului sau în baza unei hotărîri a instanţei de judecată. 

  La cererea persoanelor interesate, persoana care desfăşoară activitate notarială asigură dovezile 

necesare, dacă sînt motive de a crede că ulterior prezentarea dovezilor va deveni imposibilă sau 

dificilă. Persoana care desfăşoară activitate notarială nu asigură dovezi asupra cauzelor care la 

momentul adresării persoanelor interesate către notar se află în curs de examinare în instanţa de 

judecată sau sînt transmise spre examinare în autoritatea administraţiei publice.  

 La efectuarea actelor de asigurare a dovezilor, persoana care desfăşoară activitate notarială se 

conduce de prevederile Codului de procedură civilă. 

 

 

 

5.Aplicarea legislației cu privire la notariat față de cetățenii străini și apatrizi. 

Aplicarea legislației internaționale 

 

 

 Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine au dreptul, ca şi cetăţenii şi 

persoanele juridice din Republica Moldova, să se adreseze notarilor, oficiilor consulare şi misiunilor 

diplomatice ale Republicii Moldova, pentru îndeplinirea de acte notariale.     Guvernul poate stabili 

restricţii de răspuns pentru cetăţenii şi persoanele juridice ale acelor state care au stabilit restricţii 

speciale asupra dreptului cetăţenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova de a se adresa 

organelor notariale. 

Aplicarea normelor de drept străin.  Persoanele care desfăşoară activitate notarială aplică normele 

de drept străin în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte.  Persoanele care desfăşoară activitate notarială acceptă documentele 

întocmite în conformitate cu normele de drept străin, precum şi aplică giruri de autentificare în forma 

prevăzută de legea străină dacă faptul acesta nu vine în contradicţie cu legislaţia Republicii Moldova 

sau dacă decurge din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

 Acceptarea documentelor întocmite în alte state. Documentele întocmite în alte state cu 

participarea autorităţilor competente din aceste state sau cele emise de ele se acceptă de notarii din 

Republica Moldova cu condiţia legalizării lor de organele Ministerului Afacerilor Externe. Fără 

legalizare astfel de documente se acceptă de notarii din Republica Moldova în condiţiile prevăzute de 

acordurile bilaterale şi internaţionale la care Republica Moldova este parte. 



  Persoanele care desfăşoară activitate notarială îndeplinesc misiunile transmise lor, în modul 

stabilit, de organele de justiţie ale altor state privind efectuarea unor anumite acte notariale, cu 

excepţia cazurilor cînd: 

a) îndeplinirea misiunii ar fi în contradicţie cu suveranitatea Republicii Moldova sau ar ameninţa 

securitatea ei; 

b) îndeplinirea misiunii nu este de competenţa notarilor din Republica Moldova.  

 Misiunile organelor de justiţie ale altor state privind îndeplinirea unor anumite acte notariale se 

execută în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Notarii din Republica Moldova se pot 

adresa, prin intermediul Ministerului Justiţiei, în organele de justiţie ale altor state cu misiuni privind 

îndeplinirea unor anumite acte notariale. 

  Notarii din Republica Moldova asigură dovezile cerute pentru soluţionarea cauzelor în organele 

de justiţie ale altor state. Actele de asigurare a dovezilor şi procedura de asigurare a acestora se 

efectuează în temeiul dispoziţiilor prevăzute de Codul de procedură civilă. 

 

 Tratatele şi acordurile internaţionale.  Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica 

Moldova este parte stabileşte alte norme cu privire la actele notariale decît cele cuprinse în legislaţia 

Republicii Moldova, la îndeplinirea actelor notariale se aplică normele tratatului sau acordului 

internaţional. Dacă tratatul sau acordul internaţional la care Republica Moldova este parte pune în 

competenţa notarilor din Republica Moldova îndeplinirea unui act notarial neprevăzut de legislaţia 

naţională, notarii îndeplinesc acest act notarial în modul stabilit de tratatul sau acordul respectiv. 

 

 

 

TEMA9 Procuratura 

1. Noțiuni generale privind organizarea procuraturii. Competența și domeniile de 

activitate. 

1.1 atribuții și competența. 

1.2 conducerea și exercitarea urmăririi penale. 

1.3 Participarea procurorului la înfăptuirea justiției. 

1.4 Actele procurorului. 

2. Sistemul Procuraturii RM și personalul. 

2.1 statutul procurorului 

2.2 gradele de clasificare ale procurorului și gradele special militare 

2.3 drepturile și obligațiile procurorului 

2.4 răspunderea procurorilor 

2.5 transferul, delegarea detașarea, suspendarea și eliberarea din funcție a 

procurorului 

2.6 protecția de stat a procurorului. 

3. Organelle consultative și organelle de autoadministrare din cadrul procuraturii 

3.1 colegiul procuraturii 

3.2 consiliul superior al procurorilor 

3.3  colegiul de calificare 

3.4 Colegiul disciplinar 

3.5 Modul de alegere și completarea locurilor vacante în consiliu și colegiile 

procuraturii 

4. Personalul auxiliar și personalul ethnic. Bujetul procuraturii. 

 



1.Noțiuni generale privind organizarea procuraturii. Competența și domeniile de 

activitate. 

 

    Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele 

atribuţiilor şi competenţei, apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de 

judecată, în condiţiile legii. Procurorul este persoana cu funcţie de răspundere prin al cărei 

intermediu Procuratura îşi exercită atribuţiile.Procuratura îşi desfăşoară activitatea pe principiul 

legalităţii. 

     Activitatea Procuraturii este transparentă şi presupune garantarea accesului societăţii şi al 

mijloacelor de informare în masă la informaţiile despre această activitate, cu excepţia restricţiilor 

prevăzute de lege. Principiul independenţei exclude posibilitatea de subordonare a Procuraturii 

autorităţii legislative şi celei executive, precum şi de influenţă sau de imixtiune a unor alte organe 

şi autorităţi ale statului în activitatea Procuraturii. Procurorul îşi organizează activitatea şi o 

desfăşoară pe principiul autonomiei, asigurat prin independenţă procesuală şi control 

judecătoresc, care îi oferă posibilitatea de a lua  de sine stătător decizii în cauzele şi în cazurile pe 

care le examinează.   În activitatea Procuraturii, controlul ierarhic intern şi controlul judecătoresc 

sînt principii care asigură exercitarea dreptului procurorului ierarhic superior de a verifica 

legalitatea deciziilor emise de procurorul ierarhic inferior, precum şi posibilitatea contestării în 

instanţă de judecată a deciziilor şi a acţiunilor cu caracter procesual ale procurorului. 

    Activitatea Procuraturii este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, 

de alte acte legislative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

 

 

 

1.1 Atribuţii şi competenţe 

Atribuţiile Procuraturii 

    Procuratura:  

    a) în numele societăţii şi în interes public, asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile 

şi libertăţile cetăţeanului atunci cînd încălcarea acestora atrage sancţiune penală;  

    b) conduce şi exercită urmărirea penală;  

    c) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată;  

    d) participă, în condiţiile legii, la judecarea cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ, şi 

contravenţionale în care procedura a fost intentată de ea; 

    e) asigură asistenţa juridică şi colaborarea internaţională în domeniul său de activitate; 

    f) implementează politica penală a statului; 

    g) asigură protecţie eficientă martorilor, victimelor infracţiunii şi altor participanţi la proces; 

    h) intentează acţiune civilă în cazurile prevăzute de lege; 

    i) exercită controlul respectării legilor în locurile de detenţie preventivă şi în penitenciare; 

    j) exercită controlul legalităţii în Forţele Armate; 

    k) exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătoreşti în cauzele penale. 

 

 Competenţele procurorului 

    În scopul exercitării atribuţiilor care îi revin Procuraturii, procurorul, în condiţiile legii, este în 

drept: 

    a) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce 

constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui 

proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie; 



    b) să dispună organelor abilitate efectuarea controlului, a reviziei privind activitatea agenţilor 

economici şi a altor persoane juridice; să antreneze specialişti pentru elucidarea unor probleme de 

specialitate apărute în exerciţiul funcţiei; să dispună efectuarea unor expertize, controale asupra 

materialelor, informaţiilor, comunicărilor primite de organele Procuraturii şi să ceară prezentarea 

rezultatelor acestor acţiuni;  

    c) să citeze orice persoană şi să solicite explicaţii verbale sau scrise în cazul urmăririi penale sau al 

lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi în cazul încălcării ordinii de 

drept; 

    d) să aibă acces liber în localurile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane 

juridice, precum şi la documentele şi materialele lor. 

 

1.2 Conducerea şi exercitarea urmăririi penale 
       La examinarea sesizărilor, petiţiilor şi materialelor parvenite în Procuratură de la persoane fizice 

şi juridice, precum şi la autosesizare în cazul investigaţiilor efectuate din oficiu, procurorul, în limita 

competenţei sale, investighează cazul în vederea constatării existenţei sau inexistenţei încălcării de 

lege care atrage răspundere penală, identificării persoanelor vinovate şi, în funcţie de rezultate, 

decide asupra pornirii urmăririi penale sau asupra unor alte măsuri de reacţionare la încălcările de 

lege depistate.    Procurorul exercită urmărirea penală în numele statului în privinţa infracţiunilor 

atribuite în competenţă, iar în caz de necesitate poate exercita sau poate prelua urmărirea penală 

privind orice categorie de infracţiuni, în condiţiile Codului de procedură penală. 

 Pentru asigurarea aplicării legii penale de către organele de urmărire penală, de organele de 

constatare şi de organele care exercită activitate specială de investigaţii, procurorul conduce 

urmărirea penală, controlează corespunderea acţiunilor procesuale ale acestor organe prevederilor 

Codului de procedură penală, ale altor acte normative, precum şi ale actelor internaţionale.  

     Pentru realizarea atribuţiilor menţionate mai sus, procurorul este în drept:  

    a) să exercite atribuţiile prevăzute de Codul de procedură penală;  

    b) să iniţieze sancţionarea încălcărilor de lege, neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor de serviciu, comise de ofiţerii de urmărire penală, de lucrătorii organelor de constatare şi 

ai organelor care exercită activitate specială de investigaţii.  

     Procurorul General şi procurorii ierarhic inferiori coordonează activitatea de combatere a 

criminalităţii desfăşurată de organele de urmărire penală, de organele de constatare şi de organele 

care exercită activitate specială de investigaţii. Pentru a asigura coordonarea activităţii organelor 

menţionate înainte, procurorii: 

    a) planifică activităţi comune în vederea exercitării atribuţiilor acestor organe; 

    b) convoacă şedinţe de coordonare; 

    c) formează grupuri de lucru; 

    d) stabilesc criterii de evaluare a activităţii organelor de urmărire penală şi modul de evidenţă şi de 

mişcare a cauzelor penale, solicită informaţii statistice şi de alt gen de care au nevoie; 

    e) emit instrucţiuni metodologice şi de reglementare, executorii pentru organele de urmărire 

penală, pentru organele de constatare şi pentru organele care exercită activitate specială de 

investigaţii, în probleme ce ţin de aspectele de aplicare a legislaţiei şi de eficienţa activităţii de 

combatere şi de prevenire a criminalităţii. 

 În cadrul urmăririi penale, în condiţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală, procurorul 

poate decide liberarea de răspundere penală a persoanei care a săvîrşit o faptă ce conţine elementele 

constitutive ale infracţiunii. 

   Pentru realizarea unitară a politicii penale a statului, procurorul acţionează în vederea prevenirii şi 

combaterii criminalităţii, studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează 

şi prezintă propuneri în vederea eliminării acestora, precum şi în vederea perfecţionării legislaţiei în 

domeniu. 

 Pentru asigurarea unei protecţii eficiente martorilor şi altor participanţi la procesul penal, procurorul: 

  a) ia măsuri, prevăzute de legislaţie, pentru repunerea persoanelor în drepturile în care au fost lezate 

prin acţiunile ilegale ale organelor de urmărire penală;  



 b) solicită organelor de urmărire penală să ia măsuri pentru protejarea vieţii şi pentru siguranţa 

martorilor, a victimelor infracţiunii şi a membrilor lor de familie, precum şi a altor persoane care 

acordă ajutor în procesul penal, ori se asigură că astfel de măsuri au fost luate. 

 

1.3 Participarea procurorului la înfăptuirea justiţiei 
    Procurorul, în limitele competenţei sale, sesizează instanţele de judecată în vederea judecării 

cauzelor penale, reprezintă învinuirea de stat în toate cauzele penale pe principiul 

contradictorialităţii, exercită căile de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute 

de lege. 

Atribuţiile procurorului la înfăptuirea  justiţiei în cauze civile.  Procurorul participă, în condiţiile 

legii, la examinarea cauzelor civile şi contravenţionale în calitate de participant la proces, în care 

procedura a fost intentată de Procuratură sau în care participarea procurorului este prevăzută de lege. 

 Controlul respectării legilor în locurile   de detenţie. Procurorul exercită, în modul stabilit de lege, 

controlul asupra legalităţii aflării persoanelor în instituţiile care asigură detenţia şi în instituţiile de 

executare a măsurilor de constrîngere, inclusiv în spital în cazul acordării de asistenţă psihiatrică fără 

liberul consimţămînt al persoanei. În cazul în care procurorul depistează deţinerea fără temeiurile 

prevăzute de lege care ar dovedi deţinerea legală a persoanei în locurile menţionate  mai sus, aceasta 

este eliberată imediat prin ordonanţă a procurorului, care urmează a fi executată necondiţionat şi 

imediat. 

 Controlul executării hotărîrilor  judecătoreşti. Procurorul exercită, în modul stabilit de lege, 

controlul asupra respectării legislaţiei în activitatea de punere în executare a hotărîrilor judecătoreşti 

în cauzele penale, precum şi în cauzele civile şi contravenţionale pe care le-a intentat. 

 

 

1.4 Actele procurorului 
 

    La desfăşurarea investigaţiilor în vederea constatării încălcărilor de lege care urmează a fi 

sancţionate penal, la exercitarea şi la conducerea urmăririi penale, la aplicarea unor măsuri de 

alternativă urmăririi penale, la implementarea politicii penale a statului şi la asigurarea protecţiei 

martorilor infracţiunii şi a altor participanţi la procesul penal, precum şi în cazul participării la 

înfăptuirea justiţiei, procurorul este în drept, în limita competenţei, să adopte acte prevăzute de legea 

procesual penală, civilă, de legea contravenţională şi de alte legi, să înainteze sesizări şi să conteste 

cu recurs actul administrativ. 

 Sesizarea procurorului. În cadrul exercitării atribuţiilor, în cazurile în care apreciază că fapta 

prejudiciabilă ar putea atrage măsuri ori sancţiuni altele decît cele prevăzute de legea penală, 

procurorul sesizează instituţia sau persoana cu funcţie de răspundere competentă pentru: 

 a) lichidarea încălcărilor de lege, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care le-au favorizat; 

  b) sancţionarea încălcărilor de lege, neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 

care le revin în cadrul urmăririi penale, comise de ofiţerii de urmărire penală, de lucrătorii organelor 

de constatare şi de cei ai organelor care exercită activitate specială de investigaţii; 

  c) ridicarea imunităţii unor persoane şi tragerea lor la răspundere în condiţiile legii. 

 

    Procurorul înaintează sesizarea privind lichidarea încălcărilor de lege instituţiei respective sau 

persoanei cu funcţie de răspundere spre a fi examinată imediat. Instituţia respectivă sau persoana cu 

funcţie de răspundere va lua măsuri concrete în vederea lichidării încălcărilor de lege menţionate în 

sesizare, înlăturării cauzelor şi a condiţiilor care le-au favorizat, în vederea aplicării sancţiunilor 

prevăzute de lege, fapt care îl va comunica în scris procurorului în termen de o lună de la data 

primirii sesizării. 

Contestarea actului administrative. Dacă în exercitarea atribuţiilor a depistat acte administrative 

ilegale cu caracter normativ sau individual, emise de un organ sau de o persoană cu funcţie de 

răspundere, care încalcă drepturile şi libertăţile cetăţeanului, procurorul este în drept să le conteste cu 

recurs. Recursul va fi examinat de organul respectiv sau de persoana cu funcţie de răspundere în 

termen de 10 zile de la data primirii lui, iar în cazul examinării de un organ colegial, la prima lui 



şedinţă. Rezultatele examinării recursului se comunică imediat în scris procurorului.  În caz de 

respingere neîntemeiată sau de neexaminare a recursului, procurorul este în drept să reclame actul 

administrativ în instanţă de judecată competentă pentru a fi declarat nul. 

 Contestarea hotărîrilor judecătoreşti . În cadrul examinării în instanţă de judecată a cauzelor penale, 

precum şi a cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ, şi contravenţionale în care 

procedura a fost intentată de procuror sau la care participarea lui este prevăzută de lege, acesta este în 

drept să utilizeze, după caz, căi ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărîrilor pe care le 

consideră ilegale sau neîntemeiate. 

 Sesizarea Curţii Constituţionale.  Procurorul General este în drept să sesizeze Curtea Constituţională 

pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, 

hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. 

 

 

    2. Sistemul şi personalul Procuraturii 

 

    Sistemul organelor Procuraturii.  Procuratura este un sistem unic, centralizat şi ierarhic, care 

include:  

    a) Procuratura Generală;  

    b) procuraturile teritoriale;  

    c) procuraturile specializate.  

 

    Numărul organelor Procuraturii, personalul lor, localităţile de reşedinţă şi circumscripţiile în care 

activează ele se aprobă şi se modifică de Parlament, la propunerea Procurorului General.  

     Procuratura Generală. Procuratura Generală este condusă de Procurorul General şi este ierarhic 

superioară tuturor organelor Procuraturii. Procuratura Generală organizează şi coordonează 

activitatea procuraturilor din subordine, gestionează bugetul Procuraturii. 

 

     Subdiviziunile Procuraturii Generale sînt conduse de procurori-şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. 

Serviciile economico-administrative sînt conduse de persoane cu statut de funcţionar public. 

    Procuraturile teritoriale.  În categoria procuraturilor teritoriale intră procuraturile unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia (denumită în continuare UTA Găgăuzia), ale municipiului Chişinău, 

ale raioanelor, municipiilor, oraşelor şi sectoarelor. Procuratura UTA Găgăuzia exercită atribuţiile 

Procuraturii în teritoriul respectiv şi este ierarhic superioară procuraturilor teritoriale din UTA 

Găgăuzia.  Procuratura municipiului Chişinău exercită atribuţiile Procuraturii în teritoriul respectiv şi 

este ierarhic superioară procuraturilor de sector din municipiu. 

 Procuraturile specializate.  În categoria procuraturilor specializate intră procuraturile care activează 

în anumite domenii speciale. Procuratura anticorupţie este specializată în combaterea infracţiunilor 

de corupţie şi îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării. 

 Procuraturile militare, prin procurorii militari:  

 a) exercită urmărirea penală în cauzele penale privind infracţiunile prevăzute în Partea specială a 

Codului penal, săvîrşite de persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de 

ofiţeri al Armatei Naţionale, din efectivul trupelor de carabinieri (trupele de interne) ale Ministerului 

Afacerilor Interne, din efectivul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, al Serviciului 

de Informaţii şi Securitate, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de persoane atestate din 

efectivul instituţiilor penitenciare, de supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor şi de alte 

persoane referitor la care există indicaţii speciale în legislaţie; 

  b) reprezintă învinuirea în instanţa de judecată în cauzele prevăzute; 

  c) exercită atribuţiile Procuraturii în Forţele Armate. 

 Procuratura de transport exercită atribuţiile Procuraturii în transportul feroviar, aerian şi naval pe 

întreg teritoriul ţării. 

 Procuraturile de nivelul curţii de apel exercită atribuţiile stabilite la art.26 legea procuraturii.  

     Pot fi create prin lege şi alte procuraturi specializate, ale căror competenţe vor fi stabilite de 

Procurorul General în condiţiile legii. 



Procuraturile de nivelul curţii de apel sînt instituite pentru asigurarea bunei funcţionări a justiţiei în 

cauzele penale a căror examinare în fond este de competenţa curţilor de apel şi contribuie la 

înfăptuirea justiţiei în aceste instanţe, în condiţiile legii. Statutul procuraturii de nivelul curţii de apel 

se stabileşte într-un regulament, aprobat de Procurorul General. 

 

    

Procurorul General 

     Procurorul General conduce Procuratura.  

     Procurorul General:  

    a) reprezintă Procuratura în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane juridice şi fizice din 

ţară şi din străinătate; 

    b) numeşte procurorii inferiori, exercită, direct sau prin intermediul adjuncţilor săi ori al 

procurorilor subordonaţi, controlul asupra activităţii procurorilor; 

    c) emite în scris ordine, dispoziţii şi instrucţiuni metodologice şi de reglementare executorii, 

aprobă regulamente; 

    d) revocă, suspendă sau anulează actele emise de procurori care contravin legii; 

    e) stabileşte, în corespundere cu structura aprobată de Parlament, organizarea interioară a 

organelor Procuraturii, repartizează mijloace pentru funcţionarea lor; 

    f) solicită organelor care au competenţe legale în descoperirea şi urmărirea infracţiunilor, precum 

şi în exercitarea activităţii operative de investigaţii, delegarea de persoane specializate în domeniu 

pentru a îndeplini, sub directa conducere şi sub controlul nemijlocit al procurorilor, actele procesuale 

conferite de lege;  

    g) sesizează Curtea Constituţională privind constituţionalitatea legilor, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului; 

    h) conferă procurorilor, în condiţiile legii, grade de clasificare şi grade militare speciale;  

    i) decide asupra atribuţiilor şi obligaţiilor prim-adjunctului şi adjuncţilor săi, precum şi ale altor 

procurori din subordine; 

    j) convoacă procurorii inferiori în şedinţe, anual sau de cîte ori este nevoie; 

    k) este ordonatorul mijloacelor financiare, administrează bunurile Procuraturii. 

    Procurorul General prezintă anual Parlamentului raport despre starea legalităţii şi ordinii de drept 

din ţară, precum şi despre măsurile întreprinse pentru redresarea ei. Raportul Procurorului General 

este făcut public şi se plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii. 

      

    Prim-adjunctul şi doi adjuncţi ai Procurorului General: 

    a) organizează şi conduc activităţile de bază ale organelor Procuraturii potrivit competenţei; 

    b) exercită alte atribuţii la decizia Procurorului General. 

   În absenţa Procurorului General sau în imposibilitatea de exercitare a funcţiilor sale, atribuţiile lui 

sînt exercitate de prim-adjunctul, iar în lipsa acestuia, de un adjunct, în temeiul unui ordin emis de 

Procurorul General. 

  Procurorii-şefi ai subdiviziunilor organelor Procuraturii .  Subdiviziunile organelor Procuraturii 

sînt conduse de procurori-şefi, ajutaţi de adjuncţi. 

    Procurorii-şefi ai subdiviziunilor organelor Procuraturii:  

    a) organizează şi coordonează activitatea procurorilor şi a personalului auxiliar din subordine, 

decid asupra atribuţiilor şi obligaţiilor acestora;  

    b) exercită alte atribuţii la indicaţia procurorului ierarhic superior şi a adjuncţilor lui 

.  Procurorii teritoriali şi procurorii  specializaţi. Procurorii teritoriali şi procurorii specializaţi 

reprezintă Procuratura în teritoriu şi în domeniul respectiv, exercită atribuţiile care le revin potrivit 

legislaţiei şi sînt ajutaţi de adjuncţi. 

 

     Ierarhia funcţiilor de procurer 

 Ierarhia procurorilor, în raport cu funcţia ocupată în sistemul organelor Procuraturii, se stabileşte în 

următoarea ordine: 

    a) Procurorul General; 



    b) prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General; 

    c) procurorii-şefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale şi adjuncţii lor; 

    d) procurorii teritoriali şi procurorii specializaţi şi adjuncţii lor. 

 

 Procurorul UTA Găgăuzia, procurorul municipiului Chişinău şi adjuncţii lor sînt ierarhic superiori 

procurorilor din teritoriul respectiv.  

 Procurorii-şefi ai subdiviziunilor organelor Procuraturii, procurorii teritoriali, procurorii specializaţi 

şi adjuncţii lor sînt ierarhic superiori procurorilor din subordine. 

 Procurorii enumeraţi în ordine descrescătoare sînt ierarhic superiori procurorilor indicaţi după ei. 

 Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atribuţiile procurorilor din 

subordine. 

 Ierarhia procurorilor constă în subordonarea procurorilor cu o funcţie inferioară celor cu o funcţie 

superioară, precum şi în obligaţia procurorilor de a executa şi a respecta ordinele, dispoziţiile, 

indicaţiile şi instrucţiunile metodologice şi de reglementare pe care le primesc de la procurorii 

ierarhic superiori. 

 Personalul Procuraturii .  În cadrul Procuraturii activează procurori, personal auxiliar şi personal 

tehnic. Statutul procurorilor este reglementat prin lege. Personalul auxiliar funcţionează în 

subdiviziunile Procuraturii Generale, în procuraturile teritoriale, în procuraturile specializate şi 

contribuie la exercitarea atribuţiilor Procuraturii. Personalul tehnic efectuează deservirea tehnică a 

organelor Procuraturii. 

 

2.1 STATUTUL PROCURORULUI 

 

     În exercitarea atribuţiilor, procurorul este autonom, imparţial şi se supune numai legii. 

Promovarea, delegarea, detaşarea şi transferul procurorului se fac numai cu acordul lui, dacă legea nu 

prevede altfel.  Procurorul poate fi sancţionat, suspendat şi eliberat din funcţie numai în temeiurile şi 

în condiţiile stabilite de lege.  Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau 

privată, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice.  Procurorul este obligat să se abţină de la orice 

activitate legată de exercitarea funcţiei sale în cazuri care presupun existenţa unui conflict între 

interesele sale, pe de o parte, şi interesul public, al justiţiei sau al apărării intereselor generale ale 

societăţii, pe de alta, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus în scris la 

cunoştinţă conducătorului organului Procuraturii în care activează şi s-a considerat că existenţa 

conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu.  

 

     Procurorul este supus unui regim de interdicţii conform căruia nu are dreptul: 

    a) să participe în proces de judecată dacă se află cu judecătorul, cu avocatul sau cu un alt 

participant la proces interesat în rezultatele procesului în relaţii de căsătorie, de rudenie sau de 

afinitate de pînă la gradul II inclusiv; 

    b) să facă parte din partide sau din formaţiuni politice, să desfăşoare ori să participe la activităţi cu 

caracter politic, iar în exercitarea atribuţiilor să exprime sau să manifeste în orice mod convingerile 

sale politice; 

    c) să fie ofiţer de investigaţii, inclusiv sub acoperire, informator sau colaborator al organului care 

exercită activitate specială de investigaţii; 

    d) să-şi exprime public opinia cu privire la dosare, la procese, la cauze aflate în curs de desfăşurare 

sau cu privire la cele despre care dispune de informaţie în legătură cu funcţia exercitată, altele decît 

cele care sînt în gestiunea sa;  

    e) să desfăşoare activitate de întreprinzător sau activitate comercială, direct sau prin persoane 

interpuse; 

    f) să desfăşoare activitate de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură; 

    g) să acorde consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar în cazul în care cauza 

respectivă este examinată de un organ al Procuraturii, altul decît acela în cadrul căruia îşi exercită 

funcţia, cu excepţia soţului (soţiei), copiilor şi părinţilor, şi nu poate îndeplini nici o altă activitate 

care, potrivit legii, este efectuată de avocat; 



    h) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organul de conducere, de administrare sau de 

control al unei societăţi comerciale, inclusiv în bancă sau în o altă instituţie de credit, în societate de 

asigurări ori în societate financiară, în companie naţională, în societate naţională sau în regie 

autonomă. 

Numirea procurorului în funcţie, condiţiile.  
    Poate fi numită în funcţia de procuror persoana care întruneşte următoarele condiţii:  

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliată pe teritoriul ei; 

    b) are capacitate de exerciţiu deplină;  

    c) este licenţiată în drept; 

    d) are vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în funcţia respectivă şi se bucură de o bună 

reputaţie sau a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei; 

    e) nu are antecedente penale;  

    f) cunoaşte limba de stat;  

    g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor. 

 

    În funcţia de Procuror General poate fi numită persoana a cărei calificare profesională şi 

experienţă de lucru din ultimii 15 ani sînt corespunzătoare realizării sarcinilor Procuraturii, iar în 

funcţia de adjunct al acestuia, persoana care a activat în funcţia de procuror cel puţin 10 ani. 

   În funcţia de procuror teritorial sau de procuror specializat, de procuror-şef al subdiviziunii 

organului Procuraturii pot fi numiţi procurorii care au o vechime de muncă în funcţia de procuror de 

cel puţin 5 ani, iar în funcţia de adjunct al acestora, de cel puţin 4 ani. 

 

 Candidatul la funcţia de procurer 

  

     La funcţia de procuror poate candida persoana care a absolvit cursurile de formare iniţială a 

procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei.  Prin derogare de la prevederile anterioare, la funcţia de 

procuror poate candida persoana care, anterior, a activat în calitate de procuror sau, în ultimii 5 ani, a 

activat în calitate de judecător, anchetator, ofiţer de urmărire penală, de avocat, avocat parlamentar, 

de notar, jurisconsult, de consultant (consilier) al instanţei de judecată, în funcţiile de specialitate 

juridică din aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii, al autorităţilor 

publice. În vechimea în specialitatea juridică se includ, de asemenea, perioadele în care persoana 

licenţiată în drept a exercitat mandatul de deputat, a activat în calitate de membru al Curţii de 

Conturi, de profesor titular de drept în instituţiile de învăţămînt superior, de executor judecătoresc, de 

grefier. 

        Concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror se organizează anual sau ori de cîte ori este 

nevoie, la data şi în locul stabilit de Consiliul Superior al Procurorilor. Informaţia despre data, locul, 

modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se plasează în 

publicaţiile oficiale, în internet pe pagina oficială a Procuraturii şi pe cea a Institutului Naţional al 

Justiţiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. 

     Consiliul Superior al Procurorilor stabileşte în fiecare an numărul de candidaţi la funcţia de 

procuror, în dependenţă de locurile vacante, precum şi de locurile care vor fi înfiinţate. 

     Concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror include etapa examenului de capacitate, care este 

susţinut de candidat în faţa Colegiului de calificare, şi etapa de evaluare a rezultatelor examenului de 

capacitate, urmate de acceptarea candidaţilor pentru a fi numiţi în funcţia de procuror. 

    Absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei participă la concurs în baza actului de absolvire fără a 

susţine examen de capacitate. 

Persoanele care au exercitat funcţia de procuror, avocat, ofiţer de urmărire penală (anchetator)şi/sau 

de judecător cel puţin 10 ani şi care şi-au încheiat activitatea din motive neimputabile lor pot fi 

numite în funcţia de procuror fără susţinerea examenului de capacitate dacă perioada în care nu au 

activat în funcţiile menţionate nu este mai mare de 5 ani. 

 Rezultatele concursului se validează de Colegiul de calificare, urmînd să fie afişate în termen de 24 

de ore la loc vizibil în sediul Procuraturii Generale şi să fie plasate în internet pe pagina oficială a 

Procuraturii.  



    Candidaţii care nu sînt de acord cu rezultatele concursului pot formula contestaţii în Consiliul 

Superior al Procurorilor în termen de 7 zile calendaristice de la anunţarea rezultatelor. Contestaţia se 

va soluţiona în termen de 15 zile calendaristice. Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor poate 

fi contestată în instanţă de contencios administrativ în condiţiile legii.     Numărul de locuri pentru 

candidaţii enumeraţi la art.37 alin.(2)  a legii cu privire la procuratură, nu poate depăşi proporţia de 

20% din numărul total de locuri oferite la concurs într-o perioadă de 3 ani. Modul de organizare şi de 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror este stabilit în regulament, aprobat de 

Consiliul Superior al Procurorilor. 

   Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror, persoana depune, în termen de 

30 de zile de la publicarea anunţului, o cerere scrisă la Consiliul Superior al Procurorilor, care o 

înregistrează în calitate de participant la concurs.  Pentru a participa la concurs, persoana depune 

următoarele acte:  

 

    a) curriculum vitae;  

    b) copia de pe diploma de studii;  

    c) atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei (în cazul candidaţilor din rîndul 

absolvenţilor cursurilor de formare iniţială a procurorilor);  

    d) copia de pe carnetul de muncă (în cazul candidaţilor care au carnet de muncă);  

    e) cazierul judiciar;  

    f) certificatul medical de sănătate de o formă stabilită;  

    g) declaraţia cu privire la venituri şi la proprietate;  

    h) referinţa de la ultimul loc de lucru sau de studii. 

     Modul de înregistrare la concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror se stabileşte de Consiliul 

Superior al Procurorilor. 

 

    Numirea în funcţie a procurorilor 

  

    Procurorul General este numit în funcţie de către Parlament, la propunerea Preşedintelui 

Parlamentului, pentru un mandat de 5 ani.  După numirea în funcţie, Procurorul General depune în 

faţa Parlamentului următorul jurămînt: 

   „În exercitarea atribuţiilor de Procuror General, jur să respect cu stricteţe Constituţia, legile 

Republicii Moldova, să apăr ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale 

societăţii”.  

     Prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General sînt numiţi în funcţie de către Procurorul 

General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 5 ani. 

     Procurorii ierarhic inferiori sînt numiţi în funcţie de Procurorul General, la propunerea Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

 Procurorul UTA Găgăuzia este numit în funcţie de Procurorul General, la propunerea Adunării 

Populare a Găgăuziei. 

 Mandatul de procuror teritorial şi cel de procuror specializat sînt de 5 ani. Aflarea în funcţiile 

menţionate în aceeaşi procuratură nu poate depăşi 2 mandate consecutive. 

  Procurorul General, prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General nu pot deţine mai mult de 2 

mandate consecutive în aceeaşi funcţie. Plafonul de vîrstă pentru exercitarea funcţiei de procuror este 

de 65 de ani. 

Jurămîntul procurorului. După numire în funcţie, procurorul depune următorul jurămînt: 

    „Jur să respect cu stricteţe Constituţia, legile Republicii Moldova, să apăr ordinea de drept, 

drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii, să îndeplinesc conştiincios 

obligaţiile ce îmi revin”. 

  Refuzul de a depune jurămîntul atrage de drept nulitatea numirii în funcţie.  Jurămîntul se depune în 

şedinţă solemnă, în faţa Consiliului Superior al Procurorilor.  Depunerea jurămîntului se 

consemnează în proces-verbal, care se semnează de membrii Consiliului Superior al Procurorilor şi 

de persoana care a depus jurămîntul.  Depunerea jurămîntului nu este necesară în cazul transferului 

sau al promovării procurorului în altă funcţie. 



  

     Atestarea procurorului. Pentru verificarea responsabilităţii şi evaluarea corespunderii criteriilor 

de competenţă profesională şi de performanţă, procurorul este atestat o dată la 5 ani.  Procurorul este 

atestat:  

 

    a) la expirarea perioadei de 5 ani pentru care a fost atestat; 

     b) la promovarea într-o funcţie superioară după aplicarea sancţiunii disciplinare de retrogradare în 

funcţie. 

 

     Prima atestare a procurorului se face la 2 ani de la numire în funcţie. Procurorul susţine atestarea 

în faţa Colegiului de calificare.  Rezultatele atestării pot fi contestate de procuror în Consiliul 

Superior al Procurorilor în termen de 3 zile de la comunicare. Nu sînt supuşi atestării: Procurorul 

General şi adjuncţii săi, procurorii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de 

calificare şi ai Colegiului disciplinar pe perioada exercitării mandatului.  Prin reglementări la nivel 

instituţional pot fi instituite şi alte modalităţi de evaluare intermediară a rezultatelor activităţii 

procurorilor pe parcursul a 5 ani dintre atestările ordinare, rezultatele fiind puse la baza deciziei 

despre atestare. Prin hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor, procurorii sancţionaţi disciplinar 

pot fi supuşi atestării înainte de termen.  Perioada de atestare include şi perioada de suspendare a 

activităţii de muncă pentru care se menţine salarizarea. 

     Formarea profesională continuă a procurorului constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii 

lui în exercitarea funcţiei.  În formarea profesională continuă trebuie să se ţină cont de dinamica 

procesului legislativ. Această formare constă mai ales în aprofundarea cunoaşterii legislaţiei interne, 

a actelor europene şi internaţionale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenţei instanţelor 

de judecată naţionale şi internaţionale. Responsabilitatea de formarea profesională continuă a 

procurorilor revine Institutului Naţional al Justiţiei, conducătorilor procuraturilor, în care aceştia îşi 

desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui procuror prin pregătire individuală.  Procurorii participă cel 

puţin o dată în an la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al 

Justiţiei, precum şi la programe organizate de alte instituţii de învăţămînt superior din ţară sau din 

străinătate, ori la alte forme de perfecţionare profesională.  Formarea profesională continuă a 

procurorilor se realizează ţinîndu-se cont de necesitatea specializării lor.  În cadrul fiecărui organ al 

Procuraturii se organizează periodic activităţi de formare profesională continuă, constînd în seminare, 

sesiuni, consultări, dezbateri sau mese rotunde, inclusiv cu antrenarea cadrelor didactice de la 

Institutul Naţional al Justiţiei.  În elaborarea programelor şi a tematicii pentru formarea continuă a 

procurorilor trebuie să se ţină cont de sugestiile şi de necesităţile individuale ale procurorilor şi să fie 

oferite posibilităţi ca procurorii să-şi poată alege domeniul în care doresc să se perfecţioneze. 

 

 

 

 

 2.2 Gradele de clasificare şi gradele militare speciale ale procurorilor 

 

     Pentru procurori se stabilesc următoarele grade de clasificare:  

    a) pentru corpul juridic suprem: 

    consilier juridic de stat de rangul I;  

    consilier juridic de stat de rangul al II-lea;  

    consilier juridic de stat de rangul al III-lea; 

    b) pentru corpul juridic superior:  

    consilier juridic de rangul I;  

    consilier juridic de rangul al II-lea;  

    consilier juridic de rangul al III-lea;  

    c) pentru corpul juridic inferior:  

    jurist de rangul I;  

    jurist de rangul al II-lea;  



    jurist de rangul al III-lea. 

     Pentru procurorii din procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu 

atribuţii în Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare speciale:  

    a) pentru corpul juridic superior:  

    colonel de justiţie;  

    locotenent-colonel de justiţie;  

    maior de justiţie; 

    b) pentru corpul juridic mediu:  

    căpitan de justiţie;  

    locotenent-major de justiţie;  

    locotenent de justiţie. 

 

 Gradele de clasificare şi gradele militare speciale se conferă procurorilor consecutiv la expirarea 

termenului de deţinere a gradului precedent, în conformitate cu funcţia şi cu vechimea în muncă, 

ţinîndu-se cont de gradul de profesionalism, dacă legea nu prevede altfel.  Termenele de deţinere a 

gradelor se calculează luîndu-se în considerare şi perioadele de suspendare a activităţii de muncă şi 

de detaşare pentru care se menţine salariul în Procuratură. 

 Termenele de deţinere a gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale sînt următoarele: 

    a) jurist de rangul al III-lea, locotenent de justiţie – 2 ani; 

    b) jurist de rangul al II-lea, locotenent-major de justiţie – 3 ani; 

    c) jurist de rangul I, căpitan de justiţie – 3 ani; 

    d) consilier juridic de rangul al III-lea, maior de justiţie – 4 ani; 

    e) consilier juridic de rangul al II-lea, locotenent-colonel de justiţie – 5 ani. 

  Nu se stabilesc termene de deţinere a gradelor de clasificare de consilier juridic de stat de rangurile 

I, II şi III şi de consilier juridic de rangul I şi nici a gradului militar de colonel de justiţie. 

 

       Gradele de clasificare şi gradele militare speciale corespund funcţiilor de procuror după cum 

urmează:  

Gradul de clasificare, 

gradul militar special 

Funcţia 

Consilier juridic de stat  

de rangul I 

Procuror General 

Consilier juridic de stat  

de rangul al II-lea 

Adjunct al Procurorului General  

Consilier juridic de stat  

de rangul al III-lea  

 Şef al Aparatului Procurorului General, 

procuror al UTA Găgăuzia, procuror al 

municipiului Chişinău, membru al Colegiului 

Procuraturii 

Consilier juridic de rangul 

I 

Procuror-şef al direcţiei Procuraturii Generale, 

procuror pentru misiuni speciale al 

Procuraturii Generale, procuror-şef al secţiei 

Procuraturii Generale şi adjunct al lui, 

procuror-şef al serviciului Procuraturii 

Generale, procuror teritorial, procuror 

specializat, adjunct al procurorului UTA 

Găgăuzia, adjunct al procurorului municipiului 

Chişinău, adjunct al procurorului Procuraturii 

anticorupţie, adjunct al procurorului 

procuraturii de nivelul curţii de apel 

Consilier juridic de rangul 

al II-lea 

Procuror în direcţia, procuror în secţia şi 

procuror în serviciul Procuraturii Generale, 

procuror-şef al secţiei Procuraturii UTA 



Găgăuzia, procuror-şef al secţiei Procuraturii 

municipiului Chişinău, procuror-şef al secţiei 

Procuraturii anticorupţie şi procuror-şef al 

procuraturii de nivelul curţii de apel, adjunct al 

procurorului teritorial, adjunct al procurorului 

specializat 

Consilier juridic de rangul 

al III-lea 

Procuror în secţia şi procuror în serviciul 

Procuraturii UTA Găgăuzia, procuror în secţia 

şi procuror în serviciul Procuraturii 

municipiului Chişinău, procuror în secţia şi 

procuror în serviciul Procuraturii anticorupţie, 

procuror în secţia şi procuror în serviciul 

procuraturii de nivelul curţii de apel 

Jurist de rangul I Procuror în procuratura teritorială şi procuror  

în procuratura specializată 

Jurist de rangul al II-lea Procuror al cărui termen de deţinere a gradului 

precedent a expirat 

Jurist de rangul al III-lea Procuror numit în funcţie pentru prima dată  

Colonel de justiţie Procuror-şef al subdiviziunii Procuraturii 

Generale învestită cu atribuţii în Forţele 

Armate şi adjunct al lui, procuror al 

procuraturii militare 

Locotenent-colonel  

de justiţie 

Procuror în subdiviziunea Procuraturii 

Generale învestită cu atribuţii în Forţele 

Armate, adjunct al procurorului procuraturii 

militare 

Maior de justiţie Procuror în procuratura militară 

Căpitan de justiţie, 

locotenent-major de 

justiţie 

Procuror în procuratura militară al cărui 

termen de deţinere a gradului militar special 

precedent a expirat 

Locotenent de justiţie Procuror în procuratura militară numit în 

funcţie pentru prima dată 

  

     Gradele de jurist de rangul al III-lea şi de locotenent de justiţie se conferă procurorilor la numirea 

în funcţie. Conferirea gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale este de competenţa 

Procurorului General, cu excepţia gradelor de consilier juridic de stat de rangurile I, II şi III, care se 

conferă de Preşedintele Republicii Moldova. Gradele de clasificare de consilier juridic de stat de 

rangurile I, II şi III se conferă la numirea procurorului în funcţia respectivă, prevăzută la art.47 al 

legii cu privire la procuratură. 

 

        În caz de transfer în procuraturile militare şi de transfer în subdiviziunea Procuraturii Generale 

învestită cu atribuţii în Forţele Armate, procurorilor care au grade de clasificare li se conferă grade 

militare speciale, ţinîndu-se cont de funcţia în care se numesc, de gradul pe care îl deţin şi de 

vechimea în acest grad.  În aceleaşi condiţii se conferă grade de clasificare procurorilor transferaţi în 

alte organe ale Procuraturii din procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale 

învestită cu atribuţii în Forţele Armate. 

 În vederea conferirii gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale, Procurorul General are 

dreptul: 

 a) să acorde înainte de termen, pentru acţiuni pătrunse de spirit de sacrificiu, pentru exercitare 

exemplară a obligaţiilor de serviciu şi pentru succese remarcabile în activitatea de consolidare a 

legalităţii şi de combatere a criminalităţii, următorul grad de clasificare sau grad militar special ori 



gradul de clasificare sau gradul militar special de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, însă după 

cel puţin jumătate din termenul aflării în gradul precedent;  

    b) să confere, la avansare într-o funcţie superioară, grad de clasificare fără a ţine cont de 

succesiune, însă nu mai mult de două grade faţă de cel deţinut;  

    c) să prezinte Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind conferirea gradelor de 

clasificare care ţin de competenţa acestuia.  

     Conferirea gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale prevăzută la lit.a) şi b) se face o 

singură dată în întreaga perioadă de serviciu în organele Procuraturii. 

 Gradele de clasificare şi gradele militare speciale se conferă lucrătorilor din organele Procuraturii pe 

viaţă. Procurorul poate fi degradat numai prin hotărîre a Colegiului disciplinar, validată de Consiliul 

Superior al Procurorilor, care poate fi contestată în instanţă de judecată, pentru săvîrşirea unor fapte 

ce compromit titlul de procuror sau a unor infracţiuni premeditate, precum şi pentru că i s-a conferit 

grad de clasificare sau grad militar special prin încălcarea prezentei legi. 

 

 

    2.3 Drepturile şi obligaţiile procurorilor 
   Drepturile procurorilor.  Procurorul beneficiază de drepturile şi libertăţile stabilite pentru cetăţenii 

Republicii Moldova de Constituţie, de legislaţie şi de acordurile internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, cu restricţiile condiţionate de particularităţile serviciului în organele Procuraturii. 

     În cadrul activităţii profesionale, procurorul are dreptul:  

  a) să examineze cauzele şi cazurile ce ţin de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu şi să emită 

decizii în limitele competenţei sale;  

    b) să fie avansat în serviciu corespunzător pregătirii profesionale, calificării şi performanţelor 

personale;  

    c) să fie salarizat conform legislaţiei în vigoare; 

    d) să-şi aleagă domeniul de formare continuă în care crede că trebuie să se perfecţioneze 

profesional; 

    e) să se asocieze în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii care au drept scop reprezentarea 

şi protejarea intereselor profesionale; 

    f) să aibă acces liber la dosarul său profesional şi la datele personale din alte acte ţinute în cadrul 

Procuraturii; 

    g) să fie informat despre toate deciziile care îl vizează; 

    h) să i se asigure măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor sau oricăror 

fapte ce creează pericol pentru el, pentru familia sa ori pentru bunurile sale; 

    i) să i se asigure, conform legislaţiei, condiţii adecvate de lucru, de natură să-i ocrotească sănătatea 

şi integritatea fizică şi psihică;  

    j) să primească despăgubiri în situaţia în care a suferit un prejudiciu în legătură cu îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu; 

    k) să beneficieze efectiv de garanţiile sociale acordate de lege. 

 

    Procurorul este obligat:  

    a) să îndeplinească obligaţiile de serviciu în strictă conformitate cu Constituţia şi cu legile 

Republicii Moldova;  

    b) să respecte regulile deontologice ale procurorilor şi să se abţină de la fapte care ar discredita 

imaginea Procuraturii sau ar compromite titlul de procuror;  

    c) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi la proprietate; 

    d) să respecte regimul de incompatibilităţi şi restricţii impus procurorilor şi funcţionarilor publici 

prin lege; 

    e) să execute prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii; 

    f) să întreprindă măsuri în vederea relevării şi înregistrării tuturor încălcărilor de lege care i-au 

devenit cunoscute atît în exerciţiul funcţiei, cît şi în timpul în care nu se află în acest exerciţiu.  

  În exerciţiul funcţiei, procurorul este obligat să aibă ţinuta vestimentară prevăzută de lege. 

Statul asigură gratuit procurorului uniformă. Procurorii din procuraturile militare şi din subdiviziunea 



Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate poartă uniformă de modelul stabilit 

pentru militari. Descrierea uniformei procurorilor, precum şi a însemnelor de distincţie, a însemnelor 

gradelor de clasificare şi ale gradelor militare speciale ale procurorilor este prevăzută în regulament, 

aprobat de Parlament. 

Asigurarea autonomiei procurorului 

     Autonomia procurorului este asigurată prin:  

    a) determinarea strictă, prin lege, a statutului procurorului, delimitarea atribuţiilor Procuraturii, a 

atribuţiilor şi a competenţelor procurorului în cadrul exercitării funcţiilor Procuraturii;  

    b) procedura de numire, suspendare şi de eliberare din funcţie;  

    c) declararea inviolabilităţii lui;  

    d) discreţia decizională acordată prin lege procurorului în exerciţiul funcţiei;  

    e) stabilirea prin lege a interdicţiilor privind imixtiunea unor alte persoane sau autorităţi în 

activitatea procurorului;  

    f) alocarea de mijloace adecvate pentru funcţionarea sistemului organelor Procuraturii, crearea de 

condiţii organizatorice şi tehnice favorabile activităţii acestor organe;  

    g) asigurarea materială şi socială a procurorului;  

    h) alte măsuri prevăzute de lege. 

 La luarea de decizii, procurorul este autonom, în condiţiile legii.  Dispoziţiile procurorului ierarhic 

superior, date în scris şi în conformitate cu legea, sînt obligatorii pentru procurorii din subordine. 

Procurorul poate cere ca dispoziţia să-i fie dată în scris. Procurorul este în drept să refuze executarea 

unei dispoziţii care este vădit ilegală sau care vine în contradicţie cu conştiinţa sa juridică şi o poate 

contesta procurorului ierarhic superior procurorului care a emis-o. În cazul în care deciziile luate de 

procuror sînt considerate ca ilegale, acestea pot fi anulate motivat de către procurorul ierarhic 

superior.Acţiunile şi actele procurorului pot fi atacate în instanţă de judecată în cazul respingerii 

plîngerii de către procurorul ierarhic superior. 

  Inviolabilitatea procurorului asigură garanţii de protecţie împotriva oricăror intervenţii şi 

imixtiuni în activitatea sa.  Pătrunderea în locuinţa sau în încăperea de serviciu a procurorului, în 

mijlocul de transport personal sau de serviciu, efectuarea la faţa locului a controlului, percheziţiei sau 

a ridicării obiectelor, interceptarea convorbirilor telefonice, percheziţia corporală, controlul şi 

ridicarea corespondenţei, a obiectelor şi a documentelor care îi aparţin se admit numai după pornirea 

urmăririi penale şi în condiţiile Codului de procedură penală. Procurorul nu poate fi tras la 

răspundere disciplinară sau patrimonială pentru opinia sa exprimată în cadrul urmăririi penale şi în 

procesul contribuirii la înfăptuirea justiţiei şi nici pentru decizia luată dacă vinovăţia lui nu va fi 

stabilită prin sentinţă definitivă de condamnare.  Urmărirea penală împotriva procurorului poate fi 

pornită numai de Procurorul General. Urmărirea penală împotriva Procurorului General poate fi 

pornită doar de un procuror numit de Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului. 

 În cazul în care este bănuit că a săvîrşit o contravenţie sau o infracţiune, procurorul reţinut urmează a 

fi eliberat imediat după identificare, cu excepţia comiterii unei infracţiuni flagrante.  

     Procurorul poate fi promovat în serviciu în vederea ocupării unei funcţii vacante pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, pentru capacităţile organizatorice şi 

decizionale atestate. Propunerea de promovare în serviciu a procurorului poate fi făcută de procurorul 

ierarhic superior, de Procurorul General, de adjuncţii săi sau de Consiliul Superior al Procurorilor. 

Candidaturile pentru numire în funcţiile de prim-adjunct şi de adjunct al Procurorului General se 

înaintează Consiliului Superior al Procurorilor de către Procurorul General. Regulamentul privind 

modul de promovare în serviciu a procurorilor se aprobă de Consiliul Superior al Procurorilor. 

Promovarea în serviciu a procurorului se face pe principiul liberului consimţămînt, al transparenţei, 

al aprecierii performanţelor profesionale şi personale. Evoluţia în cariera de procuror se consemnează 

în fişa din dosarul profesional, care se întocmeşte şi se păstrează la Consiliul Superior al 

Procurorilor. Procurorul căruia i s-a aplicat o sancţiune disciplinară sau care nu a susţinut atestarea 

pentru funcţia deţinută nu poate fi promovat în serviciu sau ales membru al unui organ colegial din 

cadrul Procuraturii în termen de un an de la data emiterii deciziei de rigoare.  

 

2.4  Răspunderea  procurorilor 



    Măsurile de încurajare . Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, 

operativitate şi pentru alte merite relevante în serviciu, procurorii pot fi încurajaţi prin:  

    a) exprimarea unei mulţumiri;  

    b) oferirea unui cadou simbolic; 

    c) acordarea unui premiu; 

    d) conferirea unui grad de clasificare sau grad militar special mai înalt;  

    e) conferirea „Diplomei de Onoare a Procuraturii”; 

    f) decorarea cu insigna „Lucrător de Onoare al Procuraturii”;  

    g) acordarea unor alte distincţii instituite de Procurorul General. 

 Măsurile prevăzute mai sus se aplică prin ordin al Procurorului General, la propunerea Consiliului 

Superior al Procurorilor. Pentru merite deosebite în serviciu, procurorii pot fi propuşi spre decorare 

cu distincţii de stat. Propunerile de decorare cu distincţii de stat le înaintează Consiliul Superior al 

Procurorilor. 

    Răspunderea disciplinară .  Procurorii pot fi traşi la răspundere disciplinară pentru abatere de la 

îndatoririle de serviciu, precum şi pentru comportament care prejudiciază interesele de serviciu şi 

discreditează imaginea Procuraturii. Abaterile disciplinare pentru care procurorii sînt traşi la 

răspundere disciplinară sînt stabilite de lege în mod exhaustiv.  Procurorii din procuraturile militare 

şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate sînt traşi la 

răspundere disciplinară în condiţiile prezentei legi.  

 

    Constituie abatere disciplinară:  

    a) îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;  

    b) interpretarea sau aplicarea incorectă sau tendenţioasă, în mod intenţionat sau din neglijenţă 

gravă, a legislaţiei, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor 

juridice stabilite în actualul sistem de drept sau în sistemul practicii judiciare;  

    c) imixtiunea în activitatea altui procuror sau intervenţiile de orice natură pe lîngă autorităţi, 

instituţii sau funcţionari pentru o soluţionare alta decît în limitele prevederilor legale în vigoare a 

unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei 

sale;  

    d) încălcarea intenţionată, în exerciţiul funcţiei, a legii, dacă aceasta nu atrage răspundere penală, 

civilă sau contravenţională;  

    e) participarea la activităţi publice cu caracter politic;  

    f) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţia cu privire la venituri şi la proprietate;  

    g) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu;  

    h) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori plecarea înainte de program;  

    i) atitudinea nedemnă, în exerciţiul funcţiei, faţă de colegi, judecători, avocaţi, experţi, martori sau 

faţă de alţi participanţi la proces;  

    j) încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului; 

    k) folosirea statutului de procuror în scopul obţinerii de foloase sau de avantaje necuvenite;  

    l) expunerea în public a acordului sau a dezacordului cu hotărîrea unor alţi procurori în scopul 

imixtiunii în activitatea lor; 

    m) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe 

procurori; 

    n) emiterea/adoptarea de către procuror a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu 

încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare 

rămas definitiv. 

     Sancţiunile disciplinare. În condiţiile legii şi în funcţie de gravitatea abaterilor, procurorului îi pot 

fi aplicate, prin hotărîre a Colegiului disciplinar, următoarele sancţiuni disciplinare:  

    a) avertismentul;  

    b) mustrarea;  

    c) mustrarea aspră;  

    d) retrogradarea în funcţie;  

    e) retrogradarea în grad de clasificare sau în grad militar special;  



    f) retragerea insignei „Lucrător de Onoare al Procuraturii”; 

    g) concedierea din organele Procuraturii. 

  

     Răspunderea patrimonială . Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile 

comise de procurori în exerciţiul funcţiei. Pentru repararea prejudiciului, persoana are dreptul să 

înainteze acţiune numai împotriva statului, reprezentat de Ministerul Justiţiei. Răspunderea statului 

nu înlătură răspunderea procurorului care şi-a exercitat cu rea-credinţă atribuţiile.  Termenul de 

prescripţie a dreptului la acţiune în cazurile prevăzute de prezentul articol este de 3 ani de la data 

apariţiei dreptului, dacă legea nu prevede alte termene. 

 

 

2.5 Transferul, delegarea, detaşarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a procurorului 
 

     Transferul procurorului pe un termen nelimitat sau pe un termen limitat în locul unui procuror 

suspendat, transferat sau detaşat din funcţie se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi 

de legislaţia muncii.  

 Delegarea. În cazul în care un organ al Procuraturii nu poate funcţiona din cauza lipsei temporare a 

unor procurori, existenţei unor funcţii vacante, precum şi în alte cazuri, Procurorul General, la 

propunerea conducătorului organului, poate delega procurori de la alte procuraturi, fără acordul lor, 

pe o durată de pînă la o lună pe parcursul unui an. Cu consimţămîntul scris al procurorului, delegarea 

poate fi prelungită şi peste acest termen. Salariul mediu al procurorului delegat nu poate fi mai mic 

decît cel primit în funcţia anterioară. 

   Detașarea. Procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţămîntul său, pentru îndeplinirea unei 

funcţii în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de pînă la 18 luni, care poate fi 

prelungit cu cel mult 18 luni. Pentru îndeplinirea atribuţiilor Procuraturii, procurorul poate fi detaşat 

şi în alte instituţii. În perioada detaşării, procurorului i se păstrează statutul. El beneficiază de 

drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. 

    Dacă salariul prevăzut pentru funcţia în care procurorul se deleagă ori se detaşează este inferior 

celui de care beneficia în funcţia anterioară, se va păstra salariul funcţiei de bază. Perioada de 

detaşare în alte instituţii se include în vechimea în muncă în funcţia de procuror. La expirarea 

termenului pentru care a fost detaşat, procurorului i se acordă funcţia de pînă la detaşare sau, cu 

consimţămîntul său, i se acordă o altă funcţie de procuror echivalentă. Deciziile privind transferarea, 

delegarea şi detaşarea procurorului se iau de către Procurorul General. 

    Suspendarea din funcţie . Procurorul poate fi suspendat din funcţie prin ordin al Procurorului 

General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, dacă:  

    a) în privinţa lui se porneşte urmărire penală, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii în cauza 

respectivă; 

    b) este declarat prin hotărîre judecătorească definitivă dispărut fără urmă;  

    c) participă la campanie electorală în calitate de candidat pentru o autoritate publică sau pentru 

autoritatea administraţiei publice locale şi este ales în una din ele;  

    d) i se acordă concediu de maternitate şi concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 6 ani. 

 În cazurile prevăzute la  lit.a), c) şi d), salariul se plăteşte procurorului în condiţiile legii. 

     Suspendarea din funcţie a procurorului din cauzele enumerate mai sus , cu excepţia lit.a), nu 

atrage anularea inviolabilităţii personale şi a garanţiilor materiale şi sociale.  În cazul prevăzut la  

lit.a), dacă nu a fost probată vinovăţia procurorului sau dacă a fost pronunţată o sentinţă de achitare 

ori de încetare a procesului penal pe motiv de reabilitare, suspendarea din funcţie încetează, iar 

procurorul este restabilit în toate drepturile anterioare. 

 

     În cazurile prevăzute mai sus lit.c) şi d), la expirarea termenului de suspendare din funcţie, 

procurorului i se acordă funcţia pe care a deţinut-o pînă la suspendare sau, cu consimţămîntul lui, i se 

acordă o altă funcţie de procuror echivalentă.  Hotărîrea privind suspendarea sa din funcţie 

procurorul o poate ataca în instanţă de judecată în condiţiile legii. 



  Eliberarea din funcţie. Procurorul este eliberat din funcţie în cazul:  

    a) demisiei în condiţiile art.67 alin.(2) al legii cu privire la procuratură;  

    b) depunerii cererii de eliberare din proprie iniţiativă; 

    c) demisiei în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă; 

    d) expirării termenului de numire în funcţie;  

    e) comiterii sistematice de abateri disciplinare sau comiterii unei abateri disciplinare grave;  

    f) necorespunderii funcţiei deţinute din cauza calificării insuficiente, fapt constatat prin atestare;  

    g) pronunţării unei sentinţe definitive de condamnare;  

    h) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;  

    i) refuzului de a fi transferat în alt organ al Procuraturii dacă organul în care a lucrat se lichidează 

ori se reorganizează; 

   j) decesului sau declarării decesului procurorului prin hotărîre judecătorească definitivă.  

    În cazurile prevăzute la lit. c), g), h) şi j), hotărîrea privind eliberarea procurorului din funcţie se 

emite de către Procurorul General. În celelalte cazuri prevăzute de lege, procurorul va fi eliberat din 

funcţie de către Procurorul General în baza hotărîrii Consiliului Superior al Procurorilor. Hotărîrile 

de eliberare din funcţie pot fi contestate în instanţa de judecată în modul stabilit de lege. În cazul 

anulării hotărîrii de eliberare din funcţie, procurorul va fi repus în toate drepturile, plătindu-i-se, 

conform legii, drepturile băneşti de care a fost privat. Procurorul General poate fi eliberat din funcţie 

înainte de expirarea mandatului de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, în 

cazurile prevăzute la  lit.a), b), g), h). Prim-adjunctul şi adjuncţii Procurorului General pot fi eliberaţi 

din funcţie în temeiurile prevăzute la lit.a), b), c), e), g), h), i). 

  Demisia procurorului . Procurorul are dreptul la demisie în cazul depunerii cererii de demisie.  

    Se consideră demisie a procurorului plecarea lui onorată din funcţie dacă, în exerciţiul funcţiei şi 

în afara relaţiilor de serviciu, nu a comis fapte care ar discredita imaginea Procuraturii sau care ar 

compromite titlul de procuror.  Procurorul care se află în demisie are dreptul la pensie conform Legii 

privind pensiile de asigurări sociale de stat sau la o indemnizaţie lunară viageră în condiţiile 

prezentei legi.  Dacă procurorul care se află în demisie are în funcţia de procuror o vechime: de cel 

puţin 20 de ani, beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră de 80%; de la 25 la 30 de ani – de 85%; 

de la 30 la 35 de ani – de 90%; de la 35 la 40 de ani – de 95%; de la 40 de ani şi mai mult – de 100% 

din suma tuturor plăţilor lunare asigurate ale procurorului în exerciţiu în ultima funcţie deţinută. 

 Indemnizaţiile lunare viagere se stabilesc şi se plătesc de organele de asigurări sociale. Organele de 

asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de 

muncă/cotizare şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.  Procurorul care se află în demisie 

este în drept să activeze în alte funcţii în organele Procuraturii sau în domeniul justiţiei.  Se consideră 

că procurorul se află în demisie atît timp cît respectă prevederile art.34 şi 35 al legii cu privire la 

procuratură, păstrează cetăţenia Republicii Moldova şi nu comite fapte care ar discredita imaginea 

Procuraturii sau care ar compromite titlul de procuror.  

   În cazul în care Consiliul Superior al Procurorilor constată că procurorul care se află în demisie nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta lege, propune Procurorului General sistarea demisiei. 

Procurorul poate ataca hotărîrea de sistare a demisiei în instanţă de judecată.  În cazul în care 

procurorul cere eliberarea din funcţie prin demisie, Consiliul Superior al Procurorilor poate stabili un 

termen de cel mult 30 de zile de la care demisia devine efectivă dacă aflarea procurorului în funcţie 

este necesară lichidării restanţelor. Problemele privind demisia procurorilor sînt examinate de 

Consiliul Superior al Procurorilor, care propune soluţii Procurorului General spre a decide. 

 

2.6 Protecţia de stat a procurorului. 
    Procurorul, membrii lui de familie şi averea lor se află sub protecţia statului. La cererea motivată a 

procurorului, în care invocă existenţa unui pericol pentru viaţa, sănătatea sa ori a familiei sale, pentru 

integritatea averii sale, organele afacerilor interne sînt obligate să ia măsurile de rigoare în vederea 

asigurării securităţii procurorului şi a membrilor lui de familie, a integrităţii bunurilor acestora.  

 Atentarea la viaţa şi la sănătatea procurorului, distrugerea sau deteriorarea bunurilor, ameninţarea cu 

omor, cu violenţă sau cu deteriorarea bunurilor, calomnierea ori insultarea lui, precum şi atentarea la 

viaţa şi la sănătatea rudelor lui apropiate (părinţi, soţ, soţie, copii), în legătură cu exercitarea 



atribuţiilor de serviciu, atrag răspundere penală.  Procurorul în exerciţiul funcţiei are dreptul să poarte 

armă şi mijloace de autoapărare. Procurorul are dreptul la compensarea cheltuielilor efectuate în 

interes de serviciu. 

Salarizarea procurorului se efectuează în modul, în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de legislaţie. 

Procurorul are dreptul la un concediu anual plătit de 30 de zile lucrătoare.  În cazul în care procurorul 

are o vechime în muncă în funcţia de procuror de pînă la 5 ani, concediul se măreşte cu 2 zile 

lucrătoare, de la 5 la 10 ani – cu  5 zile, de la 10 la 15 ani – cu 10 zile, de peste 15 ani – cu 15 zile 

lucrătoare.  Procurorului i se acordă concediu prin ordin al Procurorului General, în conformitate cu 

programul de acordare a concediilor de odihnă anuale procurorilor, aprobat de Consiliul Superior al 

Procurorilor. Se interzice neacordarea de concediu anual procurorului. Dacă nu deţine spaţiu locativ, 

procurorul are dreptul la locuinţă de serviciu. 

   În exerciţiul funcţiei, procurorii beneficiază de asistenţă medicală gratuită din contul bugetului de 

stat. Procurorii care se află în demisie sau la pensie, dacă nu sînt angajaţi la altă muncă, beneficiază 

de asistenţă medicală în condiţiile expuse mai sus. 

 Procurorului care demisionează sau care întruneşte condiţiile pensionării i se plăteşte o indemnizaţie 

unică egală cu produsul înmulţirii salariului său mediu lunar la numărul de ani complet lucraţi în 

funcţia de procuror. Totodată, procurorului care a primit indemnizaţia unică în condiţiile specificate 

în prezentul alineat şi fie continuă să activeze, fie este reangajat în funcţia de procuror i se va acorda 

indemnizaţie unică la încetarea raporturilor de serviciu, în mărimea cuvenită, pentru anii compleţi de 

activitate de după  perioada pentru care a fost achitată indemnizaţia unică anterioară. 

     Viaţa, sănătatea şi bunurile procurorului sînt supuse asigurării de stat obligatorii de la bugetul de 

stat.  

    Suma de asigurare se plăteşte în caz: 

 a) de moarte violentă sau deces al procurorului în exerciţiul funcţiei, dacă decesul a survenit ca 

urmare a unor leziuni corporale sau a altor vătămări violente ale sănătăţii, succesorilor lui sub forma 

unei indemnizaţii unice egale cu produsul înmulţirii salariului mediu anual al decedatului la numărul 

de ani compleţi pe care acesta nu i-a supravieţuit pînă la atingerea limitei de vîrstă, dar nu mai puţin 

de  15 salarii medii anuale;  

  b) de mutilare a procurorului sau de o altă vătămare violentă a sănătăţii, care exclude posibilitatea 

de a continua activitatea profesională şi care a provocat pierderea totală a capacităţii de muncă, sub 

forma unei indemnizaţii unice egale cu suma mijloacelor lui băneşti de întreţinere pe 10 ani;  

    c) de mutilare a procurorului sau de o altă vătămare violentă a sănătăţii în exerciţiul funcţiei, ce 

exclude posibilitatea de a continua activitatea profesională, sub forma unei compensaţii lunare egale 

cu salariul pe care l-a avut în funcţia de procuror. (În calculul compensaţiei nu se includ: pensia de 

invaliditate sau alte tipuri de pensii stabilite pînă sau după pierderea capacităţii de a continua 

activitatea profesională, salariul primit de procuror după vătămare, compensaţiile de asigurare de 

stat);  

    d) de moarte violentă sau deces al procurorului ca urmare a unor leziuni corporale sau a altor 

vătămări violente ale sănătăţii, membrilor lui de familie inapţi pentru muncă, aflaţi în întreţinerea lui, 

sub forma unei indemnizaţii lunare egale cu diferenţa dintre partea ce le revenea din salariul celui 

decedat şi pensia stabilită în legătură cu pierderea întreţinătorului, fără a se lua în calcul indemnizaţia 

unică.  

     Prejudiciul material cauzat în legătură cu activitatea de serviciu a procurorului prin deteriorarea 

sau nimicirea bunurilor acestuia, a bunurilor membrilor lui de familie sau ale rudelor apropiate se 

repară integral de la bugetul de stat. 

  Procurorii, cu excepţia procurorilor militari, au dreptul la pensie conform Legii privind pensiile de 

asigurări sociale de stat. Procurorii militari cad sub incidenţa Legii asigurării cu pensii a militarilor şi 

a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne. Vechimea în muncă a 

procurorilor transferaţi în procuraturile militare şi în subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu 

atribuţii în Forţele Armate se include în vechimea totală în muncă a militarului. 

           La numire în funcţie, procurorul primeşte legitimaţie de un model aprobat de Consiliul 

Superior al Procurorilor.  Legitimaţia de procuror este eliberată de Procurorul General şi serveşte ca 

document care confirmă identitatea şi funcţia procurorului.  Procurorilor aflaţi în demisie sau 



eliberaţi din funcţia de procuror cărora li s-a stabilit pensie li se eliberează legitimaţie prin care se 

confirmă acest statut al lor. 

 

3.ORGANELE CONSULTATIVE ŞI ORGANELE DE AUTOADMINISTRARE DIN 

CADRUL PROCURATURII 

 

3.1 Colegiul Procuraturii 
    Colegiul Procuraturii este un organ consultativ în organizarea activităţii Procurorului General. 

    Structura Colegiului Procuraturii. Colegiul Procuraturii este compus din 9 procurori.  

     Din componenţa Colegiului Procuraturii fac parte: Procurorul General, prim-adjunctul şi cei doi 

adjuncţi ai Procurorului General, procurorul UTA Găgăuzia, alţi procurori.  Preşedinte al Colegiului 

Procuraturii este Procurorul General. 

 Componenţa nominală a Colegiului Procuraturii, propusă de Procurorul General, se confirmă pentru 

durata mandatului său de către Parlament în decursul unei luni de la numirea Procurorului General. 

     Atribuţiile Colegiului Procuraturii. Colegiul Procuraturii prezintă recomandări şi opinii asupra 

problemelor abordate de Procurorul General ori asupra problemelor generale privind conducerea şi 

organizarea activităţii Procuraturii, cooperarea juridică internaţională, consolidarea supremaţiei legii, 

combaterea criminalităţii etc.  În cazul unor probleme importante de consolidare a legalităţii şi de 

coordonare a activităţii, de apărare a drepturilor şi a libertăţilor omului şi de combatere a 

criminalităţii, pot fi organizate şedinţe comune ale Colegiului Procuraturii şi ale organelor colegiale 

ale altor autorităţi publice din ţară. Atribuţiile detaliate şi modul de activitate al Colegiului 

Procuraturii sînt prevăzute în regulamentul lui, aprobat de Procurorul General. 

     Deciziile Colegiului Procuraturii. Şedinţa Colegiului Procuraturii este deliberativă dacă la ea 

participă cel puţin 2/3 din membrii lui. Decizia Colegiului Procuraturii se consideră adoptată dacă 

pentru ea a votat majoritatea membrilor lui prezenţi la şedinţă.  Deciziile Colegiului Procuraturii se 

realizează prin acte normative, emise de Procurorul General.  

3.2 Consiliul Superior al Procurorilor 
     Consiliul Superior al Procurorilor este un organ reprezentativ şi de autoadministrare a 

procurorilor.  Consiliul Superior al Procurorilor este garantul autonomiei, obiectivităţii şi 

imparţialităţii procurorilor. 

  Componenţa Consiliului Superior al Procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor este constituit 

din 12 membri.  Din Consiliul Superior al Procurorilor fac parte de drept: Procurorul General, 

preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiţiei. Şase membri ai Consiliului 

Superior al Procurorilor sînt aleşi de procurorii în funcţie prin vot secret, direct şi liber exprimat, 

după cum urmează: 

    a) doi membri din rîndul procurorilor Procuraturii Generale; 

    b) patru membri din rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate. 

 Trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor de drept titulari, selectaţi 

în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în urma 

unui concurs public, sînt aleşi de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. 

     Competenţa Consiliului Superior  al Procurorilor.  Referitor la cariera procurorilor, Consiliul 

Superior al Procurorilor are următoarele competenţe: 

 

 

 

 

 

    a) examinează criteriile de corespundere a candidaţilor la funcţia de procuror; 

    b) solicită informaţiile necesare soluţionării problemelor ce ţin de competenţa sa; 

    c) face propuneri Procurorului General de numire, promovare, încurajare, suspendare sau eliberare 

din funcţie a procurorilor; 

d) primeşte jurămîntul procurorilor; 

    e) organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de procuror, selectează candidaturi pentru 



locurile vacante; 

    f) numeşte componenţa nominală a comisiei de alegere a membrilor în Consiliul Superior al 

Procurorilor, în Colegiul de calificare şi în Colegiul disciplinar.  

     În domeniul instruirii iniţiale şi continue a procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor are 

următoarele competenţe:  

    a) propune Procurorului General desemnarea procurorilor în cadrul Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei;  

    b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a procurorilor, prezintă avizul asupra 

planului de acţiuni pentru implementarea acestei strategii;  

    c) examinează contestaţiile la hotărîrile emise de Colegiul de calificare şi de Colegiul disciplinar; 

    d) decide validarea hotărîrilor Colegiului de calificare şi ale Colegiului disciplinar. 

    În domeniul respectării disciplinei şi eticii de procuror, Consiliul Superior al Procurorilor are 

următoarele competenţe:  

    a) examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica procurorilor;  

    b) coordonează programele de acordare a concediilor de odihnă anuale procurorilor. 

 

    Consiliul Superior al Procurorilor aprobă regulamente cu privire la activitatea sa.  

     Preşedintele Consiliului Superior  al Procurorilor. Preşedintele Consiliului Superior al 

Procurorilor este ales prin vot secret, pe un termen de 4 ani, cu votul majorităţii membrilor lui. În 

absenţa preşedintelui, funcţiile lui sînt exercitate de un membru al Consiliului Superior al 

Procurorilor, numit prin hotărîre a acestuia din urmă.  Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor nu poate fi deţinută sau exercitată de persoanele specificate la art.81 alin.(2) al legii cu 

privire la procuratură. 

  Atribuţiile preşedintelui Consiliului  Superior al Procurorilor. Preşedintele Consiliului Superior al 

Procurorilor are următoarele atribuţii: 

    a) reprezintă Consiliul Superior al Procurorilor în relaţiile interne şi cele internaţionale;  

    b) coordonează activitatea Consiliului Superior al Procurorilor;  

    c) prezidează şedinţele Consiliului Superior al Procurorilor;  

    d) propune măsuri de iniţiere a procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor şi de ocupare a locurilor devenite vacante;  

    e) desemnează membrii Consiliului Superior al Procurorilor care pot fi consultaţi pentru elaborarea 

unor proiecte de acte normative;  

    f) semnează actele emise de Consiliul Superior al Procurorilor; 

    g) prezintă Consiliului Superior al Procurorilor raport anual de activitate a consiliului, care se dă 

publicităţii. 

  Sesizarea Consiliului Superior al Procurorilor. Oricare procuror poate sesiza Consiliul Superior al 

Procurorilor privitor la activitatea sau la conduita necorespunzătoare, la încălcarea obligaţiilor 

profesionale ori la abaterile disciplinare ale unui membru ales al Consiliului, al Colegiului de 

calificare sau al Colegiului disciplinar, precum şi ale oricărui alt procuror. 

  Membrii Consiliului Superior al Procurorilor au dreptul:  

    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Consiliului Superior al Procurorilor spre examinare;  

    b) să participe la examinarea lor;  

    c) să facă demersuri, să expună argumente şi să prezinte materiale suplimentare;  

    d) să propună spre examinare în şedinţă probleme ce ţin de competenţa Consiliului Superior al 

Procurorilor;  

    e) să participe prin vot la adoptarea de hotărîri şi să-şi expună, după caz, opinia separată;  

    f) să efectueze alte acţiuni în condiţiile legii.  

Obligaţiile membrilor . Membrii Consiliului Superior al Procurorilor sînt obligaţi:  

    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu legea;  

    b) să asigure ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor procurorilor, a onoarei şi a demnităţii lor în 

condiţiile legii;  

    c) să contribuie la promovarea principiului independenţei Procuraturii; 

    d) să păstreze secretul deliberărilor şi confidenţialitatea lucrărilor;  



    e) să voteze la adoptarea de hotărîri.  

     Încetarea calităţii de membru.  Calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor 

încetează, după caz:  

    a) la depunerea cererii de demisie; 

    b) la expirarea mandatului;  

    c) la suspendarea sau la eliberarea din funcţia de procuror; 

    d) la retragere;  

    e) în imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 4 luni;  

    f) la deces.  

 Retragerea calităţii de membru ales al Consiliului Superior al Procurorilor se propune de 

preşedintele lui ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana nu mai îndeplineşte condiţiile 

legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Procurorilor, în cazul neîndeplinirii sau 

îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul acestuia. 

 Secretarul Consiliului Superior  al Procurorilor.  Funcţiile de secretariat sînt exercitate de secretarul 

Consiliului Superior al Procurorilor, care este ales de consiliu pentru perioada mandatului. Secretarul 

este procuror, dar nu este membru al Consiliului Superior al Procurorilor şi se detaşează în condiţiile 

art. 64 alin. (3) al legii cu privire la procuratură.  Secretarul Consiliului Superior al Procurorilor 

asigură: 

 

    a) colaborarea cu procuraturile teritoriale şi cu cele specializate, cu Institutul Naţional al Justiţiei, 

cu alte instituţii şi autorităţi;  

    b) comunicarea hotărîrilor pronunţate de Consiliul Superior al Procurorilor în materie disciplinară;  

    c) redactarea şi comunicarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Superior al Procurorilor şi 

redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor;  

    d) ţinerea în registre speciale a evidenţei lucrărilor, precum şi arhivarea dosarelor. 

 

Şedinţele Consiliului Superior  al Procurorilor. Şedinţele Consiliului Superior al Procurorilor sînt 

publice, cu excepţia celor în care se decide aplicarea măsurilor disciplinare. Consiliul Superior al 

Procurorilor se întruneşte ori de cîte ori este nevoie, dar nu mai rar decît o dată în lună. Hotărîrile se 

adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului Superior al Procurorilor.  Şedinţa Consiliului 

Superior al Procurorilor este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii lui. 

     Recuzarea şi autorecuzarea . Membrul Consiliului Superior al Procurorilor nu poate participa la 

examinarea problemei şi urmează să fie recuzat dacă există circumstanţe care exclud participarea lui 

la examinare sau care ar trezi îndoieli privind obiectivitatea lui. În cazul în care există astfel de 

circumstanţe, membrul Consiliului Superior al Procurorilor este obligat să declare autorecuzarea.  

Pentru aceleaşi motive, recuzarea poate fi făcută de persoana a cărei problemă se examinează, 

precum şi de persoana care a prezentat materialele spre examinare.  Recuzarea trebuie să fie 

argumentată şi expusă în cerere scrisă sau verbală. Membrul recuzat al Consiliului Superior al 

Procurorilor nu participă la votarea cererii de recuzare. 

  Propunerea de numire în funcţie.  Consiliul Superior al Procurorilor face propuneri Procurorului 

General referitor la numirea în funcţia de procuror, de procuror-şef, de procuror teritorial, de 

procuror specializat şi de procuror adjunct al acestora.  Selectarea candidaţilor pentru funcţia de 

procuror, de procuror-şef, de procuror teritorial, de procuror specializat şi de procuror adjunct al 

acestora se face pe bază de concurs, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat de 

Consiliul Superior al Procurorilor. Propunerile Consiliului Superior al Procurorilor prezentate 

Procurorului General pentru decizie în probleme ce ţin de numirea, promovarea, încurajarea, 

suspendarea sau eliberarea din funcţie a procurorilor pot fi respinse de ultimul. În cazul în care 

Consiliul Superior al Procurorilor propune repetat aceeaşi candidatură, Procurorul General urmează 

să se conformeze.    Hotărîrile Consiliului Superior al Procurorilor se adoptă prin vot direct şi, după 

caz, se argumentează.  În termen de 20 de zile de la adoptare, hotărîrea Consiliului Superior al 

Procurorilor se redactează şi se plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii şi pe cea a 

Consiliului Superior al Procurorilor. Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată 

în instanţă de judecată de orice persoană interesată în termen de 10 zile din data comunicării. 



  Consiliul Superior al Procurorilor aplică sigiliul Procuraturii.  Consiliul Superior al Procurorilor are 

sediu în municipiul Chişinău. 

3.3 COLEGIUL DE CALIFICARE 

 

     Colegiul de calificare se instituie pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor şi are drept scop 

promovarea politicii de stat în domeniul selectării cadrelor în organele Procuraturii, evaluarea 

nivelului de pregătire şi a capacităţilor profesionale ale procurorilor, corespunderii funcţiilor ocupate, 

respectării interdicţiilor şi a exigenţelor faţă de procuror. Mandatul Colegiului de calificare este de 4 

ani.  

   Componenţa Colegiului de calificare.  Colegiul de calificare se compune din 11 membri:  

    a) trei membri aleşi din rîndul procurorilor de la Procuratura Generală;  

    b) şase membri aleşi din rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate; 

    c) doi profesori titulari în drept numiţi de Consiliul Superior al Procurorilor. 

 

Preşedintele Colegiului de calificare este ales prin vot secret din rîndul membrilor acestuia la prima 

lui şedinţă. Colegiul de calificare prezintă anual Consiliului Superior al Procurorilor un raport de 

activitate, care se plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii şi pe cea a Consiliului 

Superior al Procurorilor.  

    Împuternicirile Colegiului de calificare.  Colegiul de calificare: 

    a) organizează examenul de capacitate al candidaţilor la funcţia de procuror, în condiţiile legii; 

    b) examinează materialele prezentate în şedinţa colegiului, concluziile şi recomandările 

procurorului ierarhic superior ori ale unei alte persoane împuternicite să prezinte persoana supusă 

atestării, precum şi opinia acesteia; 

    c) audiază persoana supusă atestării şi, după caz, procurorul ierarhic superior sau persoana 

împuternicită să o prezinte; 

    d) apreciază rezultatele activităţii procurorului supus atestării, face propuneri de promovare a 

acestuia în serviciu; 

    e) adoptă hotărîri şi face recomandări; 

    f) propune aplicarea măsurilor de încurajare a prestaţiei profesionale. 

Împuternicirile preşedintelui  Colegiului de calificare. Preşedintele organizează lucrul Colegiului de 

calificare, conduce activitatea de secretariat, distribuie obligaţiile între membrii lui.  În cazul absenţei 

preşedintelui, funcţiile acestuia, conform hotărîrii Colegiului de calificare, le îndeplineşte unul din 

membrii lui.  Preşedintele Colegiului de calificare stabileşte timpul şi locul şedinţei, anunţînd 

procurorul sau candidatul la funcţia de procuror al cărui caz urmează a fi examinat. Colegiul de 

calificare se întruneşte în şedinţe ori de cîte ori este nevoie.  Şedinţa Colegiului de calificare este 

deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii lui. 

  Recuzarea şi autorecuzarea . Membrul Colegiului de calificare nu poate participa la examinarea 

problemei dacă există circumstanţe care ar trezi îndoieli privind obiectivitatea sa.  Recuzarea sau 

autorecuzarea trebuie să fie argumentată şi expusă în scris înainte de examinarea problemei. 

Hotărîrea privind recuzarea sau autorecuzarea se adoptă cu votul majorităţii membrilor Colegiului de 

calificare prezenţi la şedinţă, în lipsa membrului a cărui recuzare sau autorecuzare se soluţionează.  

 Hotărîrile Colegiului de calificare se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi. 

Procedura de votare se stabileşte cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai colegiului.  Hotărîrea 

Colegiului de calificare se emite în scris, se semnează de preşedintele şedinţei şi de membrii 

colegiului care au participat la şedinţă.  Hotărîrea Colegiului de calificare şi materialele care 

motivează propunerea lui se înaintează Consiliului Superior al Procurorilor spre validare.  

       Hotărîrea Colegiului de calificare poate fi contestată în Consiliul Superior al Procurorilor în 

termen de 10 zile din data comunicării.  

     Cererea de înscriere la examenul de capacitate se depune la Consiliul Superior al Procurorilor. 

Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de capacitate se stabileşte prin regulament, 

aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.   Examenul de capacitate constă în verificarea 

cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale. Persoana care nu a promovat examenul 

de capacitate îl poate repeta după 6 luni.După examenul de capacitate, Colegiul de calificare adoptă o 



hotărîre privind promovarea lui. Hotărîrea Colegiului de calificare privind promovarea examenului 

de capacitate serveşte temei pentru participarea persoanei la concursul de ocupare a funcţiei vacante 

de procuror. 

Atestarea procurorilor 
    

    Atestarea are drept scop evaluarea nivelului profesional, stimularea ascensiunii profesionale, 

precum şi responsabilizarea procurorilor în exercitarea funcţiei lor. Pentru atestarea procurorului, 

procurorul în a cărui subordine se află primul sau membrul Consiliului Superior al Procurorilor 

îndeplineşte fişa de atestare, relevînd calităţile profesionale şi morale, activitatea lui profesională, şi o 

expediază Colegiului de calificare.  Procurorul supus atestării trebuie să ia act de fişa de atestare cu 

15 zile înainte de atestare.  Atestarea se efectuează în prezenţa persoanei supuse atestării.  În funcţie 

de nivelul cunoştinţelor profesionale, de rezultatele activităţii şi de capacităţile organizatorice ale 

procurorului supus atestării, Colegiul de calificare poate recomanda Procurorului General: 

    a) încurajarea; 

    b) includerea în rezerva de cadre; 

    c) conferirea unui grad de clasificare sau grad militar special;  

    d) repetarea procedurii de atestare în termenele stabilite de Colegiul de calificare, după lichidarea 

neajunsurilor constatate în activitatea profesională; 

    e) retrogradarea; 

    f) eliberarea din funcţie, în cazul necorespunderii funcţiei deţinute din cauza calificării 

insuficiente, fapt constatat prin atestare. 

  Rezultatele atestării se aduc la cunoştinţă procurorului imediat după adoptarea hotărîrii Colegiului 

de calificare. Despre validarea acestei hotărîri de către Consiliul Superior al Procurorilor, procurorul 

este informat în termen de 3 zile. 

 

 

 

 

3.4 COLEGIUL DISCIPLINAR 

 

        Colegiul disciplinar se instituie pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor şi are drept scop 

examinarea cazurilor de răspundere disciplinară a procurorilor.  Mandatul Colegiului disciplinar este 

de 4 ani. 

 Componenţa Colegiului disciplinar.  Colegiul disciplinar se compune din 9 membri:  

    a) trei membri aleşi de procurorii de la Procuratura Generală din rîndul lor;  

    b) şase membri aleşi de procurorii de la procuraturile teritoriale şi de la cele specializate din rîndul 

lor. 

 În componenţa Colegiului disciplinar nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Procurorilor şi 

nici membri ai Colegiului de calificare. Preşedintele Colegiului disciplinar este ales prin vot secret 

din rîndul membrilor acestuia la prima lui şedinţă.   Colegiul disciplinar prezintă Consiliului Superior 

al Procurorilor raport de activitate semestrial şi anual, care se plasează în internet pe pagina oficială a 

Procuraturii şi pe cea a Consiliului Superior al Procurorilor.  

 

     Împuternicirile Colegiului disciplinar  Colegiul disciplinar:  

    a) examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a procurorilor şi aplică, după caz, 

sancţiuni disciplinare;  

    b) soluţionează cazurile privind stingerea înainte de termen a sancţiunilor disciplinare.  

 

 

     Preşedintele Colegiului disciplinar organizează lucrul colegiului, conduce activitatea lui de 

secretariat, distribuie obligaţiile între membrii acestuia.  În cazul absenţei preşedintelui Colegiului 

disciplinar, atribuţiile lui sînt exercitate de unul dintre membrii colegiului.  Dreptul de a intenta 

procedură disciplinară împotriva procurorului îl are orice membru al Consiliului Superior al 



Procurorilor, procurorii-şefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii teritoriali şi 

procurorii specializaţi.  Procedura disciplinară în privinţa membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, a membrilor Colegiului de calificare şi a membrilor Colegiului disciplinar se intentează 

la iniţiativa a cel puţin 4 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. 

Sancţiunea disciplinară se aplică în cel mult 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, fără a se 

lua în calcul timpul în care procurorul a fost bolnav ori s-a aflat în concediu, dar nu mai tîrziu de un 

an de la data comiterii ei. 

  

        La intentarea procedurii disciplinare, subdiviziunea securitate internă a Procuraturii Generale 

verifică în prealabil temeiul tragerii la răspundere a procurorului şi îi cere acestuia explicaţii scrise.  

 Înainte de a fi trimise spre examinare, materialele privind procedura disciplinară se aduc la 

cunoştinţă persoanei căreia i se intentează procedura. Aceasta este în drept să dea explicaţii, să 

prezinte probe şi să solicite efectuarea unor verificări suplimentare. Procedura disciplinară poate fi 

revocată de persoana care a intentat-o, înainte ca dosarul să fie examinat în Colegiul disciplinar.  

Procurorul în a cărui privinţă se revocă procedura disciplinară este în drept să ceară examinarea 

cazului, iar Colegiul disciplinar sau, după caz, Consiliul Superior al Procurorilor este obligat să-l 

soluţioneze în fond.  Colegiul disciplinar examinează cazurile disciplinare în componenţa a cel puţin 

2/3 din membrii săi. Cazul disciplinar se examinează în termen de o lună de la data remiterii lui 

Colegiului disciplinar. În timpul examinării cazului disciplinar, participarea procurorului tras la 

răspundere disciplinară este obligatorie. Dacă acesta lipseşte nejustificat de la şedinţă, Colegiul 

disciplinar este în drept să decidă examinarea cazului în lipsa lui. Persoana care a intentat procedura 

disciplinară are dreptul să participe la examinarea cazului disciplinar. Au dreptul să asiste la şedinţă 

şi alţi procurori.  

 

    Colegiul disciplinar este în drept:  

    a) să aplice o sancţiune disciplinară;  

    b) să respingă propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare şi să dispună încetarea procedurii 

disciplinare;  

    c) să remită materialele privind procedura disciplinară Consiliului Superior al Procurorilor pentru 

intentarea procedurii de suspendare a împuternicirilor procurorului.  

     Colegiul disciplinar încheie procedura disciplinară în cazul:  

    a) lipsei temeiului de tragere la răspundere disciplinară;  

    b) expirării termenelor de tragere la răspundere disciplinară; 

    c) inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare dacă va considera că se poate limita doar la 

examinarea în şedinţă a materialelor de procedură.  

       Hotărîrea privind cazul disciplinar se adoptă cu votul majorităţii membrilor Colegiului 

disciplinar care participă la examinarea cazului.  Membrul Colegiului disciplinar care a intentat 

procedura disciplinară nu poate participa la vot. Hotărîrea Colegiului disciplinar se emite în scris şi 

se semnează de preşedintele şedinţei şi de membrii colegiului care au participat la şedinţă.  Hotărîrea 

Colegiului disciplinar şi materialele care motivează aplicarea sancţiunii disciplinare se înaintează 

Consiliului Superior al Procurorilor spre validare. Despre validarea acestei hotărîri, procurorul 

sancţionat este informat în termen de 3 zile. 

Hotărîrea Colegiului disciplinar poate fi contestată în Consiliul Superior al Procurorilor de către 

procurorul căruia i s-a aplicat sancţiunea disciplinară, de persoana care a intentat procedura 

disciplinară sau de orice altă persoană care consideră că prin hotărîrea în cauză este lezată în anumite 

drepturi.  Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în contencios 

administrativ în modul stabilit de lege.  

 Stingerea sancţiunii disciplinare.  Dacă timp de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare 

procurorului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară, sancţiunea se consideră stinsă. La 

propunerea persoanei care a intentat procedura disciplinară, precum şi din iniţiativa sa, Colegiul 

disciplinar, la expirarea a cel puţin 6 luni de la data la care a aplicat sancţiunea disciplinară, o poate 

declara stinsă înainte de termen dacă procurorul sancţionat nu a comis o nouă abatere disciplinară, a 

dat dovadă de un comportament ireproşabil şi de atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea 



obligaţiilor sale. În perioada de acţiune a sancţiunii disciplinare, persoana sancţionată nu beneficiază 

de nici o măsură de încurajare.  

 

3.5 Alegerea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de calificare şi ai 

Colegiului disciplinar  
        Alegerea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de calificare şi ai 

Colegiului disciplinar are loc la adunarea generală a procurorilor. Acestora nu le va fi îngrădit dreptul 

la alegeri.Consiliul Superior al Procurorilor formează o comisie de alegeri, compusă din 6 persoane, 

care va examina şi va valida rezultatele votării. Membrii comisiei vor alege preşedintele ei. Se 

consideră aleşi membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, ai Colegiului de calificare şi ai 

Colegiului disciplinar procurorii care au acumulat cel mai mare număr de voturi. Dacă mai mulţi 

candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, se vor organiza alegeri repetate numai pentru 

candidaţii cu acelaşi număr de voturi. Consiliul Superior al Procurorilor va elabora şi va aproba 

regulamentul cu privire la alegeri.  În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului 

Superior al Procurorilor, alegerea sau numirea unui nou membru se efectuează în termen de 30 de 

zile de la data vacanţei, conform unei proceduri, stabilită prin lege. Activitatea Consiliului Superior 

al Procurorilor, a Colegiului de calificare şi a Colegiului disciplinar este asigurată de subdiviziunea 

personal şi subdiviziunea securitate internă ale Procuraturii Generale. 

 Lucrările de secretariat . Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Superior al Procurorilor, ale 

Colegiului de calificare şi ale Colegiului disciplinar se plasează în internet pe pagina oficială a 

Procuraturii şi pe cea a Consiliului Superior al Procurorilor cu 6 zile înainte de ziua şedinţei. 

Hotărîrile Consiliului Superior al Procurorilor, ale Colegiului de calificare şi ale Colegiului 

disciplinar se plasează în internet pe pagina oficială a Procuraturii şi pe cea a Consiliului Superior al 

Procurorilor. Lucrările şedinţelor Consiliului Superior al Procurorilor, ale Colegiului de calificare şi 

ale Colegiului disciplinar se consemnează în procese-verbale. Procesul-verbal se încheie în decursul 

a 6 zile, se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul ei. 

 

 

4.PERSONALUL AUXILIAR ŞI PERSONALUL TEHNIC.BUGETUL PROCURATURII 

 

Personalul auxiliar .  În organele Procuraturii funcţionează personal auxiliar juridic, economic şi 

administrativ. Personalul auxiliar poate avea calitatea de funcţionar public în condiţiile Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Personalul auxiliar 

al organelor Procuraturii este format din: consultanţi ai procurorului, specialişti principali, specialişti 

coordonatori şi specialişti. Personalul auxiliar al organelor Procuraturii este obligat, prin întreaga sa 

activitate, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, egalitatea lor în faţa legii, să respecte 

normele deontologice şi să participe la formare profesională continuă. Organizarea şi funcţionarea 

compartimentelor auxiliare ale organelor Procuraturii, atribuţiile personalului din aceste 

compartimente se stabilesc prin regulament, aprobat de Procurorul General. 

 Condiţiile de numire în funcţie.   Pot fi numite în funcţiile indicate la art.133 alin.(2) al legii 

cu privire la procuratură, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:  

 

    a) au cetăţenia Republicii Moldova, sînt domiciliate pe teritoriul ei, dispun de capacitate deplină de 

exerciţiu;  

    b) nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;  

    c) cunosc limba de stat;  

    d) sînt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;  

    e) au studii superioare de specialitate ori studii medii speciale; 

    f) posedă cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere. 

 

   Numirea în funcţie a personalului auxiliar se face pe bază de concurs, organizat la nivelul organelor 

Procuraturii.  Modul de organizare şi de desfăşurare a concursului se stabileşte prin regulament, 



aprobat de Procurorul General.  Persoanele care au susţinut cu succes concursul sînt numite în funcţie 

de Procurorul General, la propunerea conducătorului organului Procuraturii. 

 Drepturile şi obligaţiile personalului  auxiliar.  Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor personalului 

auxiliar se face în funcţie de locul şi de rolul acestuia în desfăşurarea activităţii Procuraturii, de 

responsabilitatea şi de complexitatea funcţiei, de incompatibilităţile şi de interdicţiile prevăzute de 

lege pentru persoanele încadrate în instituţii publice. 

   Personalul auxiliar are dreptul: 

    a) la o salarizare adecvată, stabilită în raport cu nivelul organului Procuraturii, cu funcţia deţinută, 

cu vechimea în muncă şi în specialitate, cu alte criterii prevăzute de lege; 

    b) la formare profesională continuă, conformă unui regulament, aprobat de Procurorul General;  

    c) la asociere ori aderare la organizaţii sindicale, precum şi la organizaţii profesionale, locale, 

naţionale sau internaţionale, în scopul apărării intereselor profesionale, sociale şi economice; 

    d) la avansare corespunzător pregătirii profesionale şi calităţilor individuale; 

    e) la concediu anual de odihnă plătit, la concediu medical, la concediu neplătit, la concediu de 

studii sau la concedii în alte cazuri, precum şi la alte beneficii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

    Personalul auxiliar trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu cu profesionalism, 

imparţialitate şi în conformitate cu legea, să se abţină de la orice faptă care ar prejudicia persoanele 

fizice sau juridice ori ar discredita imaginea Procuraturii. 

 Personalul tehnic .  Personalul tehnic nu are statut de funcţionar public. Raporturile lui de muncă 

sînt reglementate de legislaţia muncii.Conducătorii organelor Procuraturii organizează activitatea 

personalului tehnic, îl angajează, îl promovează, îl transferă şi îl eliberează din funcţie, îi aplică 

măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare în condiţiile legii. 

 

Bugetul Procuraturii. 

     Activitatea Procuraturii este finanţată de la bugetul de stat. Bugetul Procuraturii se aprobă de 

Parlament, la aprobarea bugetului de stat pentru anul respectiv, în conformitate cu legislaţia privind 

procesul bugetar.  

 Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate să asigure organele Procuraturii cu 

încăperi de serviciu.  Asigurarea organelor Procuraturii cu tehnică criminalistică, cu mijloace de 

telecomunicaţie şi computere, cu mijloace de transport auto de serviciu se efectuează de către 

Procuratura Generală din mijloace de la bugetul de stat. 

 Activităţile economico-financiare, administrative, de secretariat şi de arhivă sînt asigurate de 

subdiviziunile respective ale Procuraturii Generale ale căror atribuţii se stabilesc prin regulament, 

aprobat de Procurorul General.  

 Informaţia statistică . Procuratura Generală, prin subdiviziunile sale specializate, asigură: 

    a) culegerea, prelucrarea, sistematizarea, analizarea, difuzarea şi publicarea informaţiei statistice 

privind starea criminalităţii şi activitatea organelor Procuraturii; 

  b) coordonarea activităţii statistice a tuturor organelor Procuraturii în conformitate cu standardele 

statistice în vigoare; 

  c) organizarea gestiunii statistice, constituirea pronosticurilor, efectuarea estimărilor curente şi de 

perspectivă, elaborarea de propuneri; 

  d) elaborarea metodologiei statistice. 

    Procuratura poate să întreţină relaţii internaţionale directe, să încheie contracte şi acorduri cu 

instituţii similare străine, în limitele stabilite de lege. Organele Procuraturii au sigiliu cu imaginea 

Stemei de Stat şi cu denumirea lor.   Paza sediilor şi a altor bunuri ale organelor Procuraturii, 

securitatea lucrătorilor acestora, ordinea publică în sediul procuraturii, controlul persoanelor la 

intrare şi la ieşire din sediul procuraturii, inclusiv controlul personal, sînt  asigurate gratuit de o 

subunitate de poliţie, stabilită de Ministerul Afacerilor Interne.  Efectivul subunităţii de poliţie se 

stabileşte de Guvern, la propunerea Procurorului General coordonată cu ministrul afacerilor interne.  

 Paza de stat a sediului Procuraturii Generale, a subdiviziunilor ei şi, după caz, a Procurorului 

General este asigurată în condiţiile legii. 



    Cheltuielile pentru achitarea indemnizaţiilor lunare viagere sînt suportate după cum urmează: 50% 

din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat. 

         

 

TEMA:11 Activitatea poliţiei şi statutul poliţistului 

 

1. Noțiuni generale, obiectul și principiile de activitate a poliției. 

2. Organizarea și funcționarea poliției. 

3. Atribuțiile, împuternicirile, obligațiile, restricțiile și interdicțiile în activitatea poliției. 

4. Statutul poliției. 

5. Protecția juridică și socială a polițistului. Disciplina muncii. 

6. Trupele de carabinieri (trupe interne) ale MAI. 

7. Organele securității statului. SIS. SPPS. 

 

1. Noțiuni generale, obiectul și principiile de activitate a poliției. 

 

     Poliţia este o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi 

de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de 

descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. Poliţia activează în conformitate cu Constituţia 

Republicii Moldova, cu prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare şi cu tratatele internaţionale 

la care Republica Moldova este parte. 

 

     Principiile de activitate a Poliţiei: 

 

     Activitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în interesul 

persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale şi demnităţii umane, prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului, în 

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în Codul 

european de etică al poliţiei şi în alte acte internaţionale, în conformitate cu principiile legalităţii, 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, 

controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării 

secretului de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată. Poliţia nu aplică, nu 

încurajează şi nu tolerează tortura, tratamentul inuman sau degradant.  Aplicarea forţei fizice, 

mijloacelor speciale şi a armelor de foc se admite doar în strictă conformitate cu legea şi în cazul în 

care metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei.  

 

    Transparenţa activităţii Poliţiei 

 

     Poliţia, fără a prejudicia interesele legitime ale persoanei sau comunităţii şi în modul prevăzut de 

legislaţie, va informa autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi populaţia, despre 

activităţile sale. Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, o dată în 6 luni, va prezenta prin 

intermediul mijloacelor de informare în masă un raport privind activitatea desfăşurată, conform 

structurii şi formatului aprobat de ministrul afacerilor interne.  Poliţia, la cererea persoanei, în modul 

prevăzut de legislaţie, trebuie să ofere informaţiile despre această persoană conţinute în registrele 

instituţionale, sistemele informaţionale şi în bazele de date deţinute. Se interzice dezvăluirea către 

alte persoane a informaţiilor cu caracter personal conţinute în registrele instituţionale, sistemele 



informaţionale şi în bazele de date deţinute de Poliţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

 Poliţia nu poate oferi sau face publice informaţii ce sînt atribuite la secretul de stat sau comercial, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege. Se interzice dezvăluirea informaţiilor ce ar prejudicia onoarea, 

demnitatea sau siguranţa unei persoane, interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ar 

împiedica prevenirea, investigarea unor infracţiuni sau contravenţii sau ar favoriza comiterea 

acestora. Poliţia nu furnizează informaţii ce ar încălca prezumţia de nevinovăţie, normele de etică 

poliţienească, interesele de securitate a persoanei, a publicului sau a statului. 

 

 

    Cooperarea Poliţiei cu autorităţi ale administraţiei publice centrale  şi locale, cu mass-media, 

societatea   civilă şi cu organismele internaţionale. 

 

    Poliţia cooperează cu alte organe de drept în modul stabilit de legislaţie şi de actele normative ale 

Ministerului Afacerilor Interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei.  Poliţia cooperează cu 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în vederea realizării atribuţiilor sale, 

prevederilor documentelor de politici naţionale în domeniul de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii, de menţinere a ordinii şi securităţii publice, implicînd în aceste activităţi şi 

societatea civilă. Poliţia cooperează cu asociaţiile obşteşti şi cu organizaţiile neguvernamentale, cu 

mass-media, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în modul stabilit de legislaţie şi de actele 

normative ale Ministerului Afacerilor Interne.  Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Poliţia 

cooperează cu organele similare din alte state, cu Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale 

(Interpol), precum şi cu alte organizaţii poliţieneşti internaţionale, participă la constituirea forţelor 

internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, de asistenţă şi cooperare poliţienească 

sau unor acţiuni umanitare, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 

parte. 

 

    Competenţele ministrului afacerilor  interne în domeniul de activitate a  Poliţiei. 
 

    Ministrul afacerilor interne determină direcţiile strategice de activitate a Poliţiei în realizarea 

Programului de activitate al Guvernului, elaborează şi promovează politica statului în activitatea 

Poliţiei. Ministrul afacerilor interne are următoarele competenţe în domeniul de activitate a Poliţiei: 

    a) prezintă în Guvern proiectele de legi şi hotărîri de Guvern care reglementează activitatea 

Poliţiei; 

    b) propune spre aprobare Guvernului, conform competenţei prevăzute de legislaţie, documentele 

de politici în domeniul de activitate a Poliţiei şi asigură controlul realizării acestor politici; 

    c) asigură implementarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în 

activitatea subdiviziunilor Poliţiei; 

    d) la propunerea şefului Inspectoratului General al Poliţiei, numeşte în funcţie şi eliberează din 

funcţie şeful adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei, şefii subdiviziunilor specializate, şeful 

Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău; 

    e) la propunerea guvernatorului Găgăuziei şi cu acordul Adunării Populare a acesteia, numeşte în 

funcţie şi eliberează din funcţie şeful Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia; 

    f) abrogă actele normative, aprobate de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei sau de către 

conducătorii subdiviziunilor Poliţiei, care contravin prevederilor legislaţiei în vigoare; 

    g) aprobă statele de personal al Inspectoratului General al Poliţiei, al subdiviziunilor specializate şi 

teritoriale; 

    h) asigură elaborarea cadrului juridic de activitate a Poliţiei; 

    i) propune autorităţilor abilitate spre examinare, în modul stabilit, proiectul bugetului anual al 

Poliţiei; 

    j) asigură examinarea petiţiilor împotriva acţiunilor poliţiştilor şi constată în acţiunile acestora 

abaterile de la normele stabilite; 



    k) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a poliţiştilor; 

    l) numeşte şi eliberează din funcţie poliţiştii din cadrul subdiviziunilor subordonate Ministerului 

Afacerilor Interne, care nu intră în componenţa Inspectoratului General al Poliţiei şi a subdiviziunilor 

subordonate acestuia; 

    m) acordă grade speciale poliţiştilor ; 

    n) stabileşte reguli unice pentru organizarea lucrărilor de secretariat în Poliţie; 

    o) organizează dotarea tehnico-materială şi desfăşurarea achiziţiilor pentru necesităţile Poliţiei 

conform normelor stabilite; 

    p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative privind 

activitatea Poliţiei. 

 

    Controlul asupra activităţii Poliţiei.  Controlul asupra activităţii Poliţiei este exercitat de 

Ministerul Afacerilor Interne, procuratură, alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi de 

organizaţiile naţionale şi internaţionale care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, în temeiul şi în limitele prevăzute de legislaţie şi de tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. Controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru 

întreţinerea Poliţiei se efectuează de Ministerul Afacerilor Interne şi de alte autorităţi abilitate cu 

asemenea atribuţii. 

Persoanele au dreptul de a contesta acţiunile Poliţiei, în conformitate cu procedurile stabilite de 

legislaţie, la Ministerul Afacerilor Interne, la alt organ abilitat cu competenţe de control asupra 

activităţilor Poliţiei sau în instanţa de judecată. Petiţiile împotriva acţiunilor Poliţiei, depuse la 

Ministerul Afacerilor Interne, sînt investigate şi soluţionate de subdiviziunea specializată 

subordonată Ministerului Afacerilor Interne.  

       Poliţia este finanţată de la bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege.  Modul şi normele 

de asigurare tehnico-materială a Poliţiei se stabilesc de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor 

interne.  Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa din bugetele proprii realizarea unor 

acţiuni ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei legate de asigurarea ordinii şi securităţii publice în 

teritoriu. 

 

 

 

 

2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA POLIŢIEI 

 

    Tipurile şi structura Poliţiei. Poliţia este constituită din Poliţia pentru combaterea criminalităţii şi 

Poliţia ordine publică, care au următoarele sarcini: 

 

    a) Poliţia pentru combaterea criminalităţii (poliţia criminală) – asigurare, prin măsuri speciale de 

investigaţie şi prin acţiuni procesual-penale, exercitate în condiţii legale, a prevenirii şi combaterii 

criminalităţii, constatării şi investigării infracţiunilor, identificării persoanelor care le-au comis şi, 

după caz, a căutării acestora; 

    b) Poliţia ordine publică – menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, 

asigurare a siguranţei persoanei, prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, constatare a 

contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, potrivit legislaţiei. 

 

    Poliţia reprezintă un sistem unic şi centralizat, care include: 

    a) Inspectoratul General al Poliţiei; 

    b) subdiviziuni specializate;  

    c) subdiviziuni teritoriale. 

     Inspectoratul General al Poliţiei reprezintă unitatea centrală de administrare şi control a Poliţiei, 

cu statut de persoană juridică şi cu competenţă pe tot teritoriul Republicii Moldova.  Inspectoratul 



General al Poliţiei este condus de un şef numit de Guvern, pe un termen de 5 ani, la propunerea 

ministrului afacerilor interne. Şeful Inspectoratului General al Poliţiei este asistat de un adjunct 

numit, la propunerea sa, prin ordinul ministrului afacerilor interne. Structura, efectivul-limită şi 

regulamentul Inspectoratului General al Poliţiei se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului 

afacerilor interne. 

 

    Şeful Inspectoratului General al Poliţiei: 

    a) conduce, coordonează şi controlează activitatea Poliţiei; 

    b) aprobă regulamentele de activitate a subdiviziunilor teritoriale subordonate; 

    c) gestionează bugetul aprobat de ministrul afacerilor interne; 

    d) organizează dotarea tehnico-materială a activităţii subdiviziunilor subordonate; 

    e) propune ministrului afacerilor interne proiectul bugetului anual al Inspectoratului General al 

Poliţiei şi proiectele de rectificare a acestuia; 

    f) este responsabil pentru realizarea atribuţiilor Poliţiei, precum şi pentru organizarea activităţii 

subdiviziunilor subordonate; 

    g) numeşte şi eliberează din funcţie personalul Inspectoratului General al Poliţiei, şefii şi 

personalul subdiviziunilor, cu excepţia celor specificaţi la art. 7 lit. d) şi e) legii cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului; 

    h) numeşte şi eliberează din funcţie şeful adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, 

responsabil de ordinea publică, cu acordul sau la propunerea Primarului general al municipiului 

Chişinău şi cu acordul Consiliului municipal Chişinău; 

    i) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor Inspectoratului General al Poliţiei, cu 

excepţia celor specificaţi la art. 7 lit. d) şi e); legii cu privire la activitatea Poliției și statutul 

polițistului; 

  j) raportează despre activitatea sa ministrului afacerilor interne şi Prim-ministrului, la solicitarea 

acestora;  

    k) exercită alte funcţii în conformitate cu legislaţia. 

 

     Şeful Inspectoratului General al Poliţiei trebuie să întrunească următoarele condiţii: 

 

    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova; 

    b) să aibă vîrsta minimă de 35 de ani; 

    c) să deţină studii superioare de profil juridic; 

    d) să aibă vechime în funcţii manageriale de cel puţin 5 ani; 

    e) să cunoască limba de stat şi o altă limbă de circulaţie internaţională; 

    f) să aibă starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare exercitării funcţiei, confirmată prin 

concluzia comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne.   

 

     Încetarea exercitării funcţiei şefului Inspectoratului General al Poliţiei se dispune de Guvern, la 

propunerea ministrului afacerilor interne, în cazurile de: 

    a) demisie;  

    b) atingere a limitei de vîrstă pentru serviciul în Poliţie; 

    c) expirare a termenului de numire în funcţie;  

    d) comitere repetată de abateri disciplinare (de minimum 2 ori în decursul unui an) sau comitere a 

unei abateri disciplinare grave;  

    e) rezultat nesatisfăcător obţinut în cadrul evaluării performanţelor, desfăşurată în baza unui 

regulament aprobat de Guvern; 

    f) rezultat negativ al testului de integritate profesională; 

    g) pronunţare a unei sentinţe definitive de condamnare;  

    h) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova; 

    i) alte cazuri prevăzute de prezenta lege.  



    În aplicarea legii, şeful Inspectoratului General al Poliţiei emite ordine şi dispoziţii obligatorii 

pentru personalul din subordine. 

 

 

 

    Subdiviziunile specializate ale Poliţiei 

 

     În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice Poliţiei, prin ordinul ministrului afacerilor interne, la 

propunerea şefului Ispectoratului General al Poliţiei, se înfiinţează subdiviziuni specializate. 

Subdiviziunile specializate sînt unităţi ale Poliţiei de competenţă teritorială generală, subordonate 

Inspectoratului General al Poliţiei, care pot crea servicii publice desconcentrate şi se instituie 

conform specificului unor sectoare şi direcţii concrete de activitate. Prin ordinul ministrului 

afacerilor interne se înfiinţează subdiviziunea specializată a Poliţiei, care va avea calitatea de organ 

de urmărire penală. Efectivul-limită al subdiviziunilor specializate se aprobă de Guvern, la 

propunerea ministrului afacerilor interne.  Structura şi regulamentele de activitate a subdiviziunilor 

specializate se stabilesc prin ordinul ministrului afacerilor interne. 

 

    Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei 

 

    Poliţia se organizează în subdiviziuni teritoriale – unităţi ale Poliţiei cu personalitate juridică, de 

competenţă teritorială corespunzător împărţirii administrativ-teritoriale a ţării, subordonate 

Inspectoratului General al Poliţiei, care sînt amplasate şi îşi desfăşoară activitatea în teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale în baza regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de şeful 

Inspectoratului General al Poliţiei. În municipiul Chişinău şi în UTA Găgăuzia se organizează şi 

funcţionează direcţii de poliţie, conduse de şefi asistaţi de cîte un adjunct.  În cadrul Direcţiei de 

Poliţie a municipiului Chişinău se organizează şi funcţionează unităţi de poliţie ale sectoarelor, secţii 

şi servicii, corespunzător organizării administrativ-teritoriale a municipiului, în funcţie de întinderea 

teritoriului, de numărul populaţiei, de numărul şi de importanţa obiectivelor economice şi sociale. 

 În cadrul Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia se organizează şi funcţionează inspectorate raionale 

de poliţie (Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti), secţii şi servicii, corespunzător organizării 

administrativ-teritoriale, în funcţie de întinderea teritoriului, de numărul populaţiei, de numărul şi de 

importanţa obiectivelor economice şi sociale. În municipii şi raioane se organizează şi funcţionează 

inspectorate de poliţie, iar în sate (comune) – posturi de poliţie, arondate inspectoratelor municipale, 

de sector şi raionale de poliţie.     Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei informează, periodic sau la 

cerere, autorităţile administraţiei publice locale despre starea infracţională, despre măsurile luate 

pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, pentru menţinerea ordinii şi securităţii publice şi 

solicită sprijinul acestor autorităţi în legătură cu măsurile ce se impun pentru combaterea 

criminalităţii şi menţinerea ordinii şi securităţii publice în unitatea administrativ-teritorială 

respectivă.  Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei şi efectivul-limită al acestora se aprobă de Guvern, 

la propunerea ministrului afacerilor interne.  Structura subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei se 

aprobă de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei. 

 

 

     Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

     Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, Poliţia are dreptul să constituie şi să administreze, în 

modul prevăzuit de legislaţie, registre instituţionale, sisteme informaţionale şi baze de date care 

conţin informaţii cu privire la: 

    a) persoanele condamnate pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriile altor state;  

    b) persoanele puse sub învinuire;  

    c) persoanele eliberate de răspundere penală: ca urmare a unui act de amnistie sau de graţiere, dacă 



prin acesta a fost anulată aplicarea pedepsei pentru infracţiunea săvîrşită; în legătură cu expirarea 

termenului de prescripţie; în caz de deces; în legătură cu schimbarea situaţiei;  

    d) persoanele care au săvîrşit infracţiuni aflîndu-se în stare de iresponsabilitate;  

    e) persoanele anunţate în căutare de către organele de urmărire penală ale Republicii Moldova sau 

ale altor state;  

    f) persoanele reţinute şi arestate pe teritoriul Republicii Moldova în scop de extrădare;  

    g) persoanele reţinute şi arestate ca fiind bănuite sau învinuite de săvîrşirea unei infracţiuni;  

    h) minorii cărora li s-au aplicat măsuri de constrîngere cu caracter educativ; 

    i) părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai minorilor, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de educare, 

instruire şi/sau de întreţinere a acestora; 

    j) persoanele dispărute fără urmă; 

    k) persoanele neidentificate, aflate în incapacitate fizică sau psihică de a comunica date despre 

sine; 

    l) deţinătorii de unităţi de transport; 

    m) titularii permiselor de conducere a unităţilor de transport; 

    n) gardienii şi detectivii particulari; 

    o) deţinătorii de arme; 

    p) persoanele care au fost supuse înregistrării dactiloscopice de stat; 

    q) străinii în privinţa cărora s-a aplicat expulzarea; 

    r) persoanele care consumă substanţe narcotice sau psihotrope, persoanele predispuse la violenţă în 

familie; 

    s) victimele infracţiunii; 

    t) măsurile speciale de investigaţii. 

     Poliţia asigură protejarea informaţiei deţinute împotriva accesului ilegal, distrugerii, copierii sau 

difuzării neautorizate.  Prelucrarea, transmiterea şi distrugerea datelor cu caracter personal deţinute 

de Poliţie se efectuează în conformitate cu legislaţia. 

 

    Formarea profesională a poliţiştilor.  Formarea profesională iniţială şi continuă a poliţiştilor se 

efectuează în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. În cazul 

angajării unor persoane care au absolvit alte instituţii de învăţămînt, înainte de a începe exercitarea 

atribuţiilor conform fişei postului, aceste persoane urmează un curs de instruire iniţială la Academia 

„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne în modul stabilit de ministrul afacerilor interne. 

  Pe durata studiilor, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne se 

consideră angajaţi în serviciul Poliţiei.  Participarea studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de menţinere şi asigurare a ordinii şi securităţii publice şi 

de descoperire a infracţiunilor reprezintă o componentă a formării lor profesionale, prevăzută de 

programele de instruire. Persoana admisă la studii în Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne semnează un angajament de continuare a serviciului în subdiviziunile Ministerului 

Afacerilor Interne, după absolvirea instituţiei, pe un termen de 5 ani. Studentul exmatriculat pentru 

indisciplină sau nereuşită, precum şi poliţistul care a absolvit Academia „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne din contul bugetului de stat şi a încetat raporturile de serviciu în 

primii 5 ani de activitate din motive specificate la art. 47 alin. (1) lit. a), h), k)–m) legii cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului,  restituie cheltuielile pentru studii proporţional cu perioada 

rămasă pînă la 5 ani, în modul stabilit de ministrul afacerilor interne. 

 

 

3. ATRIBUŢIILE, ÎMPUTERNICIRILE, OBLIGAŢIILE, RESTRICŢIILE ŞI 

INTERDICŢIILE ÎN ACTIVITATEA POLIŢIEI. 

 

Atribuţiile Poliţiei 

 



    Poliţia apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea şi libertatea persoanei, proprietatea privată şi 

publică, alte drepturi legitime ale persoanei şi comunităţii, exercitînd atribuţiile prevăzute la art. 19–

23 legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Nu se admite punerea în seama Poliţiei 

a altor atribuţii decît a celor prevăzute de lege.  Nu se admite stabilirea în legi a unor atribuţii 

suplimentare pentru Poliţie fără acoperirea bugetară a cheltuielilor aferente.  Ofiţerii de urmărire 

penală nu pot fi antrenaţi în exercitarea altor atribuţii ale Poliţiei decît a celor de urmărire penală, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

 

    Prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor.  În domeniul prevenirii infracţiunilor şi a 

contravenţiilor, Poliţia are următoarele atribuţii: 

    a) culege informaţii în scop de cunoaştere, prevenire şi combatere a infracţiunilor, precum şi a 

altor fapte ilicite; 

    b) elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, atribuite Poliţiei, 

conform legii; 

    c) deţine evidenţe proprii de prevenţie, criminalistice şi operative în vederea susţinerii activităţii 

proprii; 

    d) asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre infracţiuni şi contravenţii, 

aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice respective evenimentele care i-au devenit 

cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală, socială şi a statului şi cer o reacţionare promptă;  

    e) constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la săvîrşirea infracţiunilor şi 

contravenţiilor care sînt în competenţa Poliţiei, cu sesizarea, potrivit legii, a organului competent sau 

a persoanei cu funcţii de răspundere cu privire la necesitatea de întreprindere a măsurilor de 

înlăturare a acestor cauze şi condiţii; 

    f) colaborează cu instituţiile de învăţămînt şi cu organizaţiile neguvernamentale în scop de 

pregătire antiinfracţională a populaţiei; 

    g) asigură supravegherea şi organizează controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi 

folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive cu destinaţie industrială şi pirotehnice, asupra 

modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi cu materii explozive, asupra 

funcţionării atelierelor de reparaţie a armelor şi a tirurilor de tragere, precum şi asupra efectuării 

tragerilor experimentale din arme, indiferent de forma de proprietate şi destinaţie; 

    h) exercită controlul, potrivit legii, asupra respectării de către instituţiile abilitate a normelor legale 

referitoare la circulaţia substanţelor narcotice, toxice şi radioactive, precum şi a altor obiecte şi 

substanţe supuse autorizării, care prezintă un pericol public avansat sau care pot fi folosite la 

săvîrşirea unor fapte ilicite; 

    i) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii averii fără stăpîn, în posesia căreia a intrat, pînă 

la transmiterea acesteia persoanelor îndreptăţite de a o poseda.  

 

    Investigarea infracţiunilor şi  contravenţiilor, urmărirea penală 

 

    În domeniul investigării infracţiunilor şi contravenţiilor şi al urmăririi penale, Poliţia are 

următoarele atribuţii: 

    a) realizează măsuri speciale de investigaţii în condiţiile legii; 

    b) desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi de constatare a infracţiunilor şi efectuează urmărirea 

penală în legătură cu acestea; 

    c) îndeplineşte însărcinările şi dispoziţiile în formă scrisă ale procurorului, ofiţerului de urmărire 

penală privind înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, precum şi hotărîrile judecătoreşti; 

    d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii; 

    e) caută persoanele care se eschivează de la urmărirea penală şi judecată, persoanele dispărute, 

precum şi bunurile care au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor 

criminale sau au constituit obiectul acestor acţiuni; 

    f) reţine persoane în condiţiile stabilite de legislaţie;  



    g) asigură măsurile de protecţie a martorilor şi a altor participanţi la procesul penal în condiţiile 

legii;  

    h) foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice la cercetarea locului de săvîrşire a infracţiunilor 

şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuînd, prin laboratoare şi de 

specialişti proprii acreditaţi, expertize judiciare şi constatări tehnico-ştiinţifice, dispuse în condiţiile 

legii. 

     Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, protecţia  drepturilor şi a 

intereselor legitime  ale persoanei şi comunităţii.  În domeniul de menţinere, asigurare şi restabilire a 

ordinii şi securităţii publice, al protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi 

comunităţii, Poliţia are următoarele atribuţii: 

    a) desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a siguranţei persoanelor, de 

identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea 

persoanelor, a proprietăţii private sau publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;  

    b) desfăşoară acţiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia întrunirilor, manifestaţiilor cultural-

sportive şi a altor activităţi similare, precum şi de restabilire a ordinii publice în situaţiile prevăzute 

de legislaţia în vigoare;  

    c) supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin 

lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii 

neguvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării 

tehnice a autovehiculelor, menţinerea infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii 

conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, respectarea de 

către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei 

traficului rutier; 

    d) execută misiuni de asigurare a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la 

care participă înalţi demnitari de stat; 

    e) asigură, în condiţiile legii, paza sau protecţia obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţă 

deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern; 

    f) asigură, în condiţiile legii, ordinea publică şi paza zonelor în care s-au produs ori există pericol 

iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii excepţionale ce pun în pericol viaţa, 

integritatea corporală a persoanelor sau bunurile acestora; 

    g) participă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale de caracter natural, tehnogen ori 

ecologic în localităţi şi la obiectivele păzite; 

    h) asigură paza la transportarea armelor, muniţiilor, materialelor explozive, a substanţelor 

narcotice, psihotrope, toxice sau radioactive ori a altor materiale sau substanţe periculoase, în 

condiţiile stabilite prin lege; 

    i) desfăşoară activităţi de căutare a persoanelor care se sustrag de la executarea pedepselor sau a 

hotărîrilor judecătoreşti; 

    j) asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere organizate în cadrul 

unităţilor de poliţie;  

    k) escortează persoanele reţinute şi deţinute; 

    l) contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice respective, la solicitarea acestora, a 

persoanelor care se sustrag de la prezentarea obligatorie, în conformitate cu legislaţia; 

    m) execută controlul asupra comportamentului persoanelor arestate la domiciliu, eliberate 

provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune; 

    n) asigură protecţia victimelor violenţei în familie şi supraveghează executarea ordonanţei de 

protecţie în conformitate cu legislaţia; 

    o) verifică respectarea regulilor de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul 

Republicii Moldova, emite decizii de returnare a străinilor, de revocare şi de anulare a dreptului de 

şedere şi de declarare a străinului drept persoană indezirabilă, de reducere a termenului de şedere a 

străinilor, aplică şi ridică interdicţii de intrare şi ieşire în/din Republica Moldova; 

    p) reţine şi deţine în locuri special stabilite străinii care au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt 



supuşi expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova; 

    q) exercită obligaţiile ce reies din acordurile de readmisie încheiate între Guvernul Republicii 

Moldova şi guvernele altor state. 

 

 

    În domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei, Poliţia are următoarele atribuţii: 

    a) execută mandatele şi deciziile instanţelor de judecată pentru punerea persoanelor în stare de 

arest preventiv, hotărîrile instanţelor de judecată, ale procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală 

pentru aducerea silită a persoanelor care, fiind citate, se sustrag de la prezentarea în organele 

respective; 

    b) asigură securitatea judecătorilor şi a participanţilor la proces în instanţele judecătoreşti, iar în 

caz de necesitate, şi în afara lor, în condiţiile legii; 

    c) îndeplineşte indicaţiile preşedintelui şedinţei de judecată privind aplicarea faţă de inculpat şi 

faţă de alte persoane a măsurilor procesuale de constrîngere prevăzute de lege; 

    d) asigură paza sediilor instanţelor judecătoreşti; 

    e) asigură aducerea la locul procesului judiciar a materialelor cauzei penale, a corpurilor delicte, 

precum şi integritatea lor; 

    f) asigură ordinea publică în sediul instanţelor judecătoreşti; 

    g) acordă asistenţă executorilor judecătoreşti în procesul de îndeplinire a acţiunilor executorii. 

 

      În domeniul de acordare a asistenţei populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale, 

Poliţia are următoarele atribuţii: 

    a) acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice locale în vederea desfăşurării 

activităţii acestora; participă la activităţile consiliilor şi comisiilor create pe lîngă autorităţile 

administraţiei publice locale în domeniul ordinii de drept, protecţiei drepturilor şi a libertăţilor 

omului; 

    b) asigură informarea oportună a populaţiei cu privire la măsurile de securitate necesare pentru 

prevenirea victimizării, siguranţa personală şi protecţia bunurilor materiale; 

    c) acordă primul ajutor, în caz de necesitate, persoanelor care se află în stare de neputinţă fizică 

sau psihologică, precum şi persoanelor care au avut de suferit în urma acţiunilor criminale sau 

contravenţionale, situaţiilor excepţionale de diferit caracter şi a altor incidente; 

    d) este antrenată în acţiuni de salvare şi evacuare a persoanelor şi a bunurilor în caz de accidente, 

catastrofe, incendii, calamităţi naturale, în condiţiile legislaţiei. 

 

     Competenţa teritorială a poliţistului.  În îndeplinirea activităţilor specifice, poliţistul are 

competenţă teritorială corespunzătoare unităţii de poliţie din care face parte. În caz de continuare a 

unei măsuri sau activităţi specifice, poliţistul poate acţiona, în condiţiile legii, şi în raza teritorială a 

altor unităţi de poliţie în modul prevăzut de actele normative departamentale. În caz de detaşare sau 

de misiune ordonată pe raza teritorială a altei unităţi de poliţie, poliţistul are competenţa teritorială 

stabilită pentru acea unitate. Poliţistul care activează în una din subdiviziunile specializate 

subordonate Inspectoratului General al Poliţiei are competenţă teritorială generală.  Fiecare poliţist, 

pe tot teritoriul ţării, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în 

afara orelor de program, în cazul în care sesizează existenţa unor circumstanţe sau fapte care 

periclitează ordinea de drept, viaţa sau sănătatea persoanelor ori alte valori sociale, este obligat să 

comunice despre aceasta celei mai apropiate subdiviziuni de poliţie şi să întreprindă măsurile 

posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, acordarea primului ajutor 

persoanelor aflate în pericol, reţinerea şi identificarea făptuitorilor, depistarea martorilor oculari şi 

pentru paza locului în care s-a produs evenimentul. 

 

 

Împuternicirile poliţistului  



 

     Poliţistul îşi exercită atribuţiile, dispune de drepturile şi îndeplineşte obligaţiile, care îi revin 

potrivit legii, în limitele competenţei şi conform funcţiei deţinute.  Cerinţele legale ale poliţistului 

înaintate în procesul exercitării atribuţiilor de serviciu sînt obligatorii pentru executare de către toate 

persoanele fizice şi juridice. Neîndeplinirea cerinţelor legale ale poliţistului, precum şi alte acţiuni 

sau inacţiuni ce împiedică exercitarea atribuţiilor sale atrag după sine răspunderea stabilită de 

legislaţie.  Cerinţele poliţistului şi acţiunile întreprinse de el în exerciţiul funcţiunii se prezumă a fi 

legitime atît timp cît, în condiţiile şi ordinea prevăzute de lege, nu se stabileşte contrariul. 

  În realizarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul are următoarele împuterniciri:  

    1) să solicite persoanelor, inclusiv persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor publice, 

respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar, în caz de necesitate, pentru 

asigurarea respectării cerinţelor legale să intervină prin aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale 

sau a armei de foc din dotare, în condiţiile stabilite de lege; 

    2) să exercite drepturile ce rezultă din procedura penală sau contravenţională în cazul în care 

poliţistul exercită funcţia respectivă în cadrul procesului;  

    3) să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sînt indicii că acestea 

pregătesc sau au comis o fapta ilegală;  

    4) să ceară legitimarea persoanelor care solicită intrarea într-un perimetru restricţionat; 

    5) să efectueze controlul corporal preventiv asupra persoanei participante la întruniri publice sau 

în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori cu substanţe periculoase, precum şi 

al bagajului acesteia; 

    6) să efectueze controlul corporal preventiv asupra persoanei care se află în stare de inconştienţă 

şi este necesară identificarea acesteia, precum şi al bagajului acesteia; 

    7) să efectueze imprimări audio şi video, să fotografieze persoanele care încalcă ordinea publică; 

    8) să folosească gratuit mijloacele de informare în masă în scop de prevenire a tulburărilor grave 

ale ordinii publice sau a altor situaţii excepţionale; 

    9) să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unităţile de transport 

conform normelor stabilite; 

    10) să reţină persoanele în condiţiile stabilite de legislaţie, cu explicarea drepturilor acestora;  

    11) să invite în sediul Poliţiei persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea 

atribuţiilor Poliţiei, cu aducerea la cunoştinţă, în formă scrisă, a scopului şi motivului invitaţiei;  

    12) să sesizeze organele competente, conform legii, cu privire la înlăturarea cauzelor şi a 

condiţiilor ce pot genera sau contribui la săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor;  

    13) să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizînd la necesitate mijloace speciale, în 

orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracţiunilor, urmărire a persoanelor 

suspectate de comiterea infracţiunilor, a persoanelor care se ascund de organele de urmărire 

penală, se sustrag de la executarea pedepsei penale, de la arestul contravenţional sau dacă, în baza 

unor date suficiente, se ştie că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracţiune, precum şi 

în caz de calamităţi naturale şi în alte împrejurări excepţionale care pun în pericol securitatea 

publică şi siguranţa persoanelor; 

    14) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe 

drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri în scop 

de asigurare a securităţii publice, de ocrotire a vieţii, sănătăţii şi bunurilor persoanelor, de 

efectuare a unor acţiuni de urmărire penală sau speciale de investigaţii; 

    15) să oprească în trafic şi să efectueze controlul permiselor de conducere ale conducătorilor de 

vehicule, al certificatelor de înmatriculare (înregistrare) a vehiculelor, al altor acte cu caracter 

permisiv în cazul încălcării regulilor de circulaţie, existenţei probelor de încălcare a legislaţiei sau 

desfăşurării unei operaţiuni speciale, precum şi în vederea verificării legalităţii transporturilor de 

mărfuri şi persoane, identificării persoanelor şi a vehiculelor aflate în căutare, interzicerii 

exploatării vehiculelor a căror stare tehnică prezintă pericol pentru siguranţa traficului; 

    16) să limiteze sau să interzică efectuarea lucrărilor de reparaţie şi de construcţie a drumurilor, 



precum şi alte lucrări rutiere, dacă nu se respectă cerinţele de asigurare a securităţii rutiere;  

    17) să folosească orice mijloace de transport şi comunicaţii, indiferent de proprietar sau 

deţinător, persoană fizică ori persoană juridică, cu excepţia celor care aparţin misiunilor 

diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în 

Republica Moldova, precum şi membrilor personalului acestora acreditaţi în Republica Moldova şi 

care au însemne speciale, pentru luarea unor măsuri legale ce nu pot fi amînate şi nu pot fi aduse la 

îndeplinire altfel;  

    18) să solicite şi să primească gratuit, în modul stabilit, informaţia şi materialele care sînt 

păstrate de autorităţile publice, agenţii şi companii, de întreprinderile de stat şi private, de alte 

persoane juridice şi sînt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei; 

    19) să gestioneze registre informaţionale instituţionale, fişiere de date şi sisteme informaţionale şi 

registre de stat conţinînd informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei, cu respectarea 

legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi cu privire la registre; 

    20) să poarte asupra sa arma din dotare şi muniţia necesară, indiferent dacă este în uniformă sau 

în ţinută civilă, precum şi să aplice forţa fizică, mijloacele tehnice şi speciale, arma din dotare în 

modul şi în cazurile prevăzute de lege; 

    21) să verifice persoana care conduce mijlocul de transport atunci cînd se bănuieşte că persoana 

respectivă este sub influenţa alcoolului, substanţelor narcotice, psihotrope, toxice sau este afectată 

de medicamente pentru a nu admite la conducerea mijlocului de transport această persoană, precum 

şi persoana care nu are dreptul de a conduce vehicule sau care, din cauza stării sale de sănătate, 

creează pericol pentru siguranţa traficului;  

    22) să apeleze la instituţiile medico-sanitare pentru testarea obligatorie, conform prevederilor 

legislaţiei, a persoanelor aflate în stare de ebrietate produsă de alcool, substanţe narcotice, 

psihotrope sau toxice, precum şi, în scopul de a preveni răspîndirea bolilor venerice şi a altor boli 

infecţioase, a persoanelor atribuite la grupul de risc sporit, care sînt incluse în evidenţele 

profilactice ale instituţiilor medico-sanitare sau de poliţie; 

    23) să aducă din locuri publice ori aglomerate într-o instituţie medico-sanitară persoanele aflate 

sub influenţa alcoolului, substanţelor narcotice, psihotrope sau toxice ori a altor substanţe care 

acţionează grav asupra stării fizice şi psihice a persoanei, precum şi persoanele care sînt incapabile 

să se mişte sau sînt susceptibile de a dăuna sieşi ori celor din jur; 

    24) să ia decizii de reducere a termenului de şedere a străinilor, să aplice şi să ridice interdicţii de 

intrare şi ieşire în/din Republica Moldova; 

    25) să reţină şi să deţină în locuri special stabilite străinii care au intrat clandestin, se află ilegal 

şi sînt supuşi expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova; 

    26) să exercite obligaţiile ce reies din acordurile de readmisie încheiate între Guvernul Republicii 

Moldova şi guvernele altor state; 

    27) să ridice şi să depoziteze arme de foc, muniţii, explozive, substanţe narcotice şi psihotrope şi 

alte obiecte şi substanţe supuse autorizării sau licenţierii ori scoase din circuitul civil în cazul în 

care obiectul sau substanţa respectivă este păstrată sau utilizată cu încălcarea normelor stabilite; 

    28) să fotografieze, să facă înregistrări audio şi video în scop de asigurare a realizării atribuţiilor 

Poliţiei fără încălcarea inviolabilităţii vieţii private a persoanei, garantată de legislaţie; 

    29) să efectueze filmarea şi înregistrarea audio a persoanelor reţinute penal sau contravenţional, 

să le fotografieze, să le dactiloscopieze şi să colecteze alte mostre pentru cercetare comparativă sau 

identificare. 

 

     Poliţiştii care au calitatea de ofiţer de urmărire penală şi au împuternicirile respective prevăzute de 

legislaţie sînt numiţi prin ordinul şefului Inspectoratului General al Poliţiei.  Alte împuterniciri ale 

poliţistului pot fi prevăzute de lege. 

 

    Obligaţiile poliţistului  

 



     Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi 

al instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, fiind obligat:  

    a) să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să aibă comportament 

demn şi respectuos pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care încalcă legile; 

    b) să se conducă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de legislaţie, asigurînd îndeplinirea 

sarcinilor ce stau în faţa Poliţiei; 

    c) să execute la timp şi întocmai atribuţiile conform funcţiei deţinute;  

    d) să manifeste, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, iniţiativă şi perseverenţă, obiectivitate şi 

imparţialitate;  

    e) să execute ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile superiorilor; 

    f) să păstreze secretul de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 

    g) să protejeze informaţiile privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu;  

    h) să perfecţioneze în permanenţă nivelul său de pregătire profesională; 

    i) să depună declaraţii cu privire la venituri şi proprietate, precum şi declaraţii de interese 

personale, în modul şi în condiţiile prevăzute de lege; 

    j) să declare orice donaţie, directă sau indirectă, primită în legătură cu exercitarea funcţiei; 

    k) să informeze pe şeful ierarhic superior şi autorităţile competente cu privire la faptele de corupţie 

de care a luat cunoştinţă, săvîrşite de alte persoane, inclusiv de poliţişti;  

    l) să se adreseze unei persoane doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcţiei, gradului special şi 

a numelui, legitimîndu-se în acest sens cu legitimaţia de serviciu;  

    m) să informeze persoana căreia i se adresează despre scopul şi motivul adresării;  

    n) în cazul aplicării unor măsuri de natură să restrîngă drepturile şi libertăţile persoanei, să aducă la 

cunoştinţa acesteia cauza şi temeiurile de aplicare a măsurilor de rigoare, precum şi drepturile şi 

obligaţiile apărute în aceste condiţii;  

    o) să aibă o atitudine responsabilă faţă de legitimaţia de serviciu, arma, mijloacele speciale din 

dotare şi faţă de alte bunuri transmise în scopul exercitării atribuţiilor; 

    p) la eliberarea din serviciu, precum şi în cazul suspendării din funcţie sau efectuării anchetei de 

serviciu în privinţa sa, să predea arma din dotare şi muniţia aferentă în modul stabilit de ministrul 

afacerilor interne. 

     Relaţiile dintre poliţist şi reprezentanţii altor organe de drept se bazează pe colaborarea şi sprijinul 

reciproc în vederea exercitării calitative a atribuţiilor de serviciu.  Atribuţiile de serviciu ale 

poliţistului sînt specificate în actele normative departamentale şi în fişa postului, aprobate în modul 

stabilit. După eliberarea din serviciu, persoana este obligată să păstreze, în condiţiile prevăzute de 

legislaţie, secretul de stat şi al altor informaţii cu accesibilitate limitată, secretul surselor de 

informaţii şi al activităţilor desfăşurate. Această obligaţie se menţine pe durata de secretizare a 

informaţiei, stabilită de legislaţie. 

 

    Nimeni altcineva decît persoanele împuternicite prin lege nu are dreptul să intervină în activitatea 

poliţistului. Nimeni nu-l poate obliga pe poliţist să îndeplinească acţiuni ce nu sînt stabilite prin 

lege. Restricţiile şi interdicţiile în activitatea  poliţistului, poliţistului îi este interzis:  

    a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii social-politice ori să desfăşoare propagandă 

în favoarea acestora;  

    b) să organizeze sau să participe la greve; 

    c) să organizeze mitinguri şi alte întruniri cu caracter politic;  

    d) să promoveze opinii sau preferinţe politice în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor 

de serviciu, la locul de muncă sau în timpul orelor de serviciu;  

    e) să adere la culte religioase neînregistrate conform legislaţiei; 

    f) să utilizeze în interese personale sau în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, 

tehnico-materiale, informaţionale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu pusă la 

dispoziţia sa pentru exercitarea funcţiilor ori la care are acces în virtutea acestora;  



    g) să abuzeze de calitatea oficială şi să compromită, prin activitatea sa privată ori publică, 

prestigiul funcţiei sau al autorităţii din care face parte; 

    h) să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate 

personal acestuia sau familiei sale; 

    i) să întreprindă alte acţiuni interzise poliţistului prin lege. 

     Poliţistul nu poate exercita activitatea într-o funcţie în subordinea nemijlocită a unei rude pe linie 

dreaptă sau colaterală (părinte, frate, soră, fiu, fiică) ori a unei rude prin afinitate (soţ/soţie, părinte, 

frate sau soră a soţului/soţiei). Interdicţia prevăzută mai sus se aplică şi în situaţia în care 

conducătorul superior nemijlocit al poliţistului are calitatea de persoană ce exercită funcţie de 

demnitate publică. Poliţistul, în termen de 30 de zile calendaristice, va întreprinde acţiuni în vederea 

încetării raporturilor ierarhice nemijlocite prevăzute mai sus. În cazul în care poliţistul nu a respectat 

condiţiile prevăzute mai sus, angajatorul va decide transferul acestuia într-o funcţie cel puţin similară 

sau de acelaşi nivel, care ar exclude o astfel de subordonare, iar dacă transferul nu este posibil, acesta 

va fi eliberat din funcţia deţinută. La angajarea în Poliţie, persoana ia cunoştinţă, contra semnătură, 

de restricţiile şi interdicţiile impuse prin prezenta lege şi de alte acte normative care reglementează 

activitatea Poliţiei. 

 

     Poliţistul nu are dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate: 

    a) în cadrul autorităţilor publice; 

    b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită 

funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe 

perioada respectivă, în condiţiile legii; 

    c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract civil, în cadrul societăţilor comerciale, 

cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din 

sectorul privat sau public, cu excepţia activităţilor didactice sau ştiinţifice. 

      Poliţistul nu are dreptul să desfăşoare personal sau prin intermediul unei terţe persoane activitatea 

de întreprinzător sau să fie membru al organizaţiei de conducere a unei întreprinderi.  Poliţistul nu 

poate fi reprezentant al unor terţe persoane în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, 

inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o exercită. Poliţistul 

antrenat în una din activităţile incompatibile enumerate mai sus  este obligat, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data apariţiei acestei situaţii, să abandoneze activitatea incompatibilă cu funcţia 

sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcţia de poliţist. Dacă în termenul menţionat nu 

întreprinde acţiuni în vederea lichidării incompatibilităţii, poliţistul este concediat. 

     Poliţistul este obligat să se conformeze dispoziţiilor legale (ordinelor, indicaţiilor obligatorii spre 

executare) primite de la conducătorul său direct şi de la conducătorul subdiviziunii din care face 

parte. La primirea unui ordin, în formă scrisă sau verbal, ori a unor indicaţii ce contravin legislaţiei, 

poliţistul este obligat să refuze executarea cerinţei ilegale şi să aplice prevederile legii. Refuzul de a 

executa ordinul sau indicaţiile care contravin legii poate fi expus iniţial verbal, urmînd a fi motivat 

obligatoriu în formă scrisă de îndată ce a devenit posibil.  Dispoziţia se consideră ilegală dacă aceasta 

este în contradicţie cu legislaţia în vigoare, depăşeşte competenţa autorităţii publice sau necesită 

acţiuni pe care destinatarul dispoziţiei nu are dreptul să le îndeplinească. Poliţistul nu poate fi 

sancţionat sau prejudiciat pentru sesizarea cu bună-credinţă cu privire la dispoziţiile ilegale ale 

conducătorului. Şefii poartă răspundere pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor pe care le dau 

poliţiştilor din subordine, fiind obligaţi, totodată, să verifice modul de îndeplinire a acestora. 

 

 

4. STATUTUL POLIŢISTULUI 
Personalul Poliţiei şi statutul poliţistului 

 

     Personalul Poliţiei se constituie din poliţişti, funcţionari publici, salariaţi civili şi personal de 

deservire tehnică.  În limitele competenţelor stabilite de legislaţie, poliţistul este învestit cu 



împuterniciri pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevăzute de prezenta 

lege. Poliţistul este funcţionar public cu statut special. Statutul poliţistului se aplică şi angajaţilor 

subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuţiile Poliţiei, conform 

prevederilor prezentei legi, precum şi corpului profesoral didactic din cadrul catedrelor cu disciplini 

de specialitate poliţienească din cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul cărora se instituie funcţii 

poliţieneşti, sînt specificate în Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat de Guvern.  

 Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, ale salariaţilor civili şi ale personalului de 

deservire tehnică sînt reglementate, respectiv, de legislaţia cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, de Codul muncii şi de alte acte normative.  Acţiunea Codului muncii se 

extinde asupra raporturilor de serviciu ale poliţiştilor în măsura în care nu este reglementată de 

prezenta lege. 

       Poliţistul poartă uniformă atribuită gratuit. Modelul uniformei, însemnele şi normele de asigurare 

cu uniformă sînt aprobate de Guvern.  Regulile de purtare a uniformei sînt stabilite de ministrul 

afacerilor interne. Persoanele care nu cad sub incidenţa prezentei legi nu au dreptul de port al 

uniformei de poliţist.  Identificarea poliţistului în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu se face prin 

legitimaţia de serviciu. Modelul şi ordinea de eliberare a legitimaţiei de serviciu sînt stabilite de 

ministrul afacerilor interne. Legitimaţia de serviciu confirmă statutul şi împuternicirile poliţistului, 

inclusiv dreptul de a purta armă. La eliberarea din serviciu, precum şi în perioada de suspendare din 

funcţie, poliţistul este obligat să predea legitimaţia de serviciu. Poliţistul poate purta şi semne 

distinctive ale Poliţiei şi ale subdiviziunilor acesteia, atribuite gratuit, potrivit modului stabilit de 

ministrul afacerilor interne. Se interzice ca uniforma, legitimaţia sau însemnele distinctive ale 

persoanelor juridice să fie identice ori similare cu cele ale poliţistului. 

 

     Funcţiile poliţieneşti.  Tipurile funcţiilor în subdiviziunile Poliţiei se instituie potrivit 

Nomenclatorului funcţiilor aprobat de ministrul afacerilor interne. Poliţiştii sînt numiţi în funcţie 

conform specialităţii şi calificării. Atribuţiile, drepturile, răspunderea şi raporturile de subordonare 

ale poliţistului sînt descrise în fişa postului, aprobată de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei 

sau de către persoana împuternicită de acesta.  Fişa postului şefului Inspectoratului General al Poliţiei 

este aprobată de către ministrul afacerilor interne. 

     Raporturile de serviciu .  Raporturile de serviciu ale poliţistului sînt prevăzute de prezenta lege. În 

măsura în care acestea nu sînt reglementate de prezenta lege se aplică prevederile Codului muncii.  

    Raporturile de serviciu apar odată cu încheierea contractului individual de muncă, confirmat prin 

actul administrativ de numire în funcţie.  Actul administrativ de numire în funcţie are formă scrisă şi 

conţine temeiul de numire, numele persoanei, funcţia, data de la care aceasta urmează să exercite 

funcţia poliţienească şi, după caz, alte elemente stabilite de legislaţie.  Contractul individual de 

muncă se încheie în formă scrisă între candidat şi Inspectoratul General al Poliţiei, în persoana 

şefului Inspectoratului General al Poliţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţie.  Pentru funcţiile 

specificate la art. 7 lit. d) şi e) al  legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, 

 contractul individual de muncă se încheie între candidat şi ministrul afacerilor interne. Pentru 

persoanele care au atins limita de vîrstă pentru serviciu în Poliţie, contractul individual de muncă 

poate fi prelungit, prin acordul părţilor, pe o perioadă de cel mult 5 ani. Hotărîrea privind prelungirea 

termenului de aflare în serviciu peste limita de vîrstă, nu exclude posibilitatea încetării serviciului în 

baza altor temeiuri. Poliţistul poate cumula, conform legislaţiei, funcţia şi îndeplini obligaţiile de 

serviciu ale poliţistului absent temporar. 

 

     Jurămîntul.  După încheierea contractului individual de muncă, în termen de cel mult o lună, 

poliţistul depune jurămîntul solemn cu următorul conţinut: 

 „Eu (prenumele, numele), încadrîndu-mă în serviciul Poliţiei, jur solemn să fiu devotat poporului 

Republicii Moldova, să fiu onest, disciplinat, vigilent şi curajos, să păstrez secretele de stat şi alte 

informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, să respect şi să aplic în mod corect şi fără părtinire legile 



Republicii Moldova. Jur să exercit în mod conştiincios şi cu exactitate obligaţiile încredinţate, 

ordinele superiorilor şi prevederile statutelor şi regulamentelor, să respect şi să ocrotesc interesele şi 

autoritatea statului, drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor, să apăr ordinea de 

drept şi patrimoniul statului şi al persoanelor. Dacă voi încălca acest jurămînt, sînt gata să port 

răspundere cu toată rigoarea legii.” 

 

    Modul de depunere a jurămîntului este stabilit de ministrul afacerilor interne. Refuzul de a depune 

jurămîntul serveşte temei de încetare a contractului individual de muncă. 

 Timpul de muncă.  Pentru poliţişti se stabileşte durata săptămînii de muncă de 40 de ore. 

     Formele de organizare a timpului de muncă, programul de muncă şi acordarea repausului 

săptămînal pentru poliţişti se stabilesc de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei, în 

conformitate cu legislaţia. În caz de necesitate, poliţiştii sînt obligaţi să se prezinte la serviciu în baza 

dispoziţiei în formă scrisă, iar în cazuri de urgenţă, şi a dispoziţiei verbale, a conducerii subdiviziunii 

de Poliţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în afara orelor de program stabilite, inclusiv pe 

timp de noapte, în zile de odihnă, de sărbătoare nelucrătoare în legătură cu interesele de serviciu sau 

în alte situaţii temeinic justificate, astfel încît să se asigure şi continuitatea serviciului şi restabilirea 

capacităţii de muncă. În cazurile prevăzute mai sus , poliţistul beneficiază, la alegere, de remunerare 

suplimentară sau de timp de odihnă suplimentar în modul stabilit de legislaţie. În subdiviziuni poate 

fi introdusă evidenţa globală a timpului de muncă, astfel încît durata timpului de muncă să nu 

depăşească numărul de ore lucrătoare stabilit de prezenta lege. Modul de aplicare a evidenţei globale 

a timpului de muncă, inclusiv a timpului lucrat peste program, se stabileşte de către ministrul 

afacerilor interne. Condiţiile de retribuire a muncii şi a orelor suplimentare se stabilesc în 

conformitate cu legislaţia. 

 

    Concediile. Poliţiştii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit, concediu de odihnă anual 

suplimentar şi concediu neplătit, precum şi la concedii sociale, prevăzute de legislaţia în vigoare.  

Poliţiştii, în funcţie de vechimea în serviciu, au dreptul la concediu de odihnă anual plătit, cu 

următoarea durată:  

    a) cu vechimea de pînă la 5 ani – 35 de zile calendaristice; 

    b) cu vechimea de la 5 pînă la 10 ani – 38 de zile calendaristice;  

    c) cu vechimea de la 10 pînă la 15 ani – 40 de zile calendaristice;  

    d) cu vechimea de la 15 pînă la 20 de ani – 42 de zile calendaristice;  

    e) cu vechimea de peste 20 de ani – 45 de zile calendaristice.  

În durata concediului de odihnă anual plătit nu se includ zilele de sărbătoare nelucrătoare. Concediul 

de maternitate şi concediul pentru îngrijirea copilului se acordă poliţistului conform dispoziţiilor 

generale. Baza de calcul al indemnizaţiilor de maternitate, al indemnizaţiei pentru creşterea copilului 

şi al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav o constituie venitul mediu lunar realizat de către 

poliţist în ultimele 6 luni calendaristice anterioare lunii în care s-a produs evenimentul. Baza de 

calcul al indemnizaţiei de maternitate acordate soţiei aflate la întreţinerea poliţistului o constituie 

venitul mediu lunar al poliţistului. Indemnizaţiile se plătesc la locul de serviciu al poliţistului, din 

bugetul de stat. 

   Angajarea în Poliţie. Pentru ocuparea funcţiilor în cadrul Poliţiei pot fi angajate persoane cu studii 

corespunzătoare cerinţelor specificate în fişa postului, care întrunesc cerinţele legale de angajare. 

Admiterea în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi angajarea se 

realizează prin concurs, care se efectuează conform unei proceduri stabilite de către ministrul 

afacerilor interne. Procedura concursului nu se efectuează pentru persoanele angajate prin transfer. 

La concursul de admitere în instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la 

concursul de angajare, are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, cuantum 

al averii sau origine socială, care întruneşte condiţiile speciale prevăzute la art. 39 legii cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului.  Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. La angajarea în serviciu, poliţistul ia cunoştinţă, contra 



semnătură, de normele deontologice ale poliţistului, de restricţiile şi interdicţiile stabilite. Angajarea 

în serviciu se efectuează în baza contractului individual de muncă, prin ordin de numire în funcţie, 

emis de şeful Inspectoratului General al Poliţiei sau, în cazurile prevăzute de prezenta lege, de 

ministrul afacerilor interne.  

  Condiţiile speciale pentru a candida  la o funcţie în cadrul Poliţiei.  Poate fi angajat în Poliţie 

candidatul care are cetăţenia Republicii Moldova, domiciliu în ţară şi care întruneşte, pe lîngă 

condiţiile stabilite de prezenta lege, şi următoarele condiţii speciale: 

    a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu; 

    b) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei comisiei 

medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne;  

    c) posedă studiile şi calificarea corespunzătoare pentru funcţia în care urmează să fie numit; 

    d) se bucură de o bună reputaţie, are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită 

acceptate de societate; 

    e) nu are antecedente penale sau nu se află sub urmărire penală pentru săvîrşirea de infracţiuni. 

Înainte de a fi angajat în Poliţie, precum şi ulterior la promovarea în funcţii superioare, candidatul 

este supus unui control special în modul stabilit de ministrul afacerilor interne, precum şi testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf), testului psihologic şi testului de aptitudini 

profesionale. Candidatul este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţii cu privire la venituri şi 

proprietate, precum şi declaraţii de interese personale. 

 Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în 

formă scrisă a acordului cu privire la: 

    a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu 

prevederile art. 40 şi 41 legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; 

    b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor; 

    c) testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

    La angajarea în serviciu, candidatul este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii în 

conformitate cu legislaţia. În funcţia de poliţist nu poate fi angajată persoana care: 

    a) este membru al unui partid politic; 

    b) are antecedente penale, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu 

săvîrşirea unei infracţiuni; 

    c) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca 

pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă.  

 Testarea integrităţii profesionale. Testarea integrităţii profesionale reprezintă o metodă de verificare 

periodică a conduitei sau a modului de respectare a obligaţiilor profesionale de către poliţişti, precum 

şi de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină angajatul 

Poliţiei să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional ori 

să admită influenţe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, constînd în 

crearea situaţiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă poliţistul în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în 

vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate. Testarea integrităţii profesionale a poliţiştilor este 

efectuată de subdiviziunea specializată din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ai cărei 

angajaţi sînt testaţi, la rîndul lor, de către Centrul Naţional Anticorupţie. Periodicitatea şi condiţiile 

de desfăşurare a testării integrităţii profesionale sînt stabilite în regulamentul aprobat de ministrul 

afacerilor interne. Rezultatul testării integrităţii profesionale se remite şefului Inspectoratului General 

al Poliţiei, care examinează comportamentul poliţistului manifestat în cadrul testului de integritate 

profesională şi, după caz, ia decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 54 legii cu 

privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Rezultatul testării integrităţii profesionale a 

şefului Inspectoratului General al Poliţiei şi a adjunctului său se remite ministrului afacerilor interne, 

care examinează comportamentul manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi decide 



asupra existenţei motivului de revocare din funcţie. Materialele care fixează comportamentul 

poliţiştilor pe parcursul desfăşurării testului de integritate profesională se păstrează: 

a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – pînă la constatarea rezultatului 

testului de către angajator; 

 b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – în dosarul personal al 

poliţistului, pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii instanţei de judecată, dacă decizia de aplicare a 

sancţiunii disciplinare este contestată, sau pînă la expirarea termenului de contestare în instanţa de 

judecată. 

 

    Subdiviziunea specializată subordonată Ministerului Afacerilor Interne întreprinde măsuri pentru 

asigurarea integrităţii profesionale a poliţistului, prin monitorizarea stilului de viaţă, cu respectarea 

dreptului la viaţa intimă, familială şi privată a acestuia, pentru identificarea corespunderii: 

    a) nivelului de trai al poliţistului cu nivelul legal de remunerare a acestuia şi a persoanelor cu care 

locuieşte împreună; 

    b) conduitei poliţistului cu exigenţele de conduită ireproşabilă, stabilite în Codul de etică şi 

deontologie al poliţistului. 

  Procedura de desfăşurare a monitorizării stilului de viaţă al poliţistului se stabileşte prin ordinul 

ministrului afacerilor interne.Rezultatul monitorizării stilului de viaţă al poliţistului se remite 

angajatorului care examinează materialele prezentate şi apreciază ca pozitiv sau negativ rezultatul 

acesteia. 

 

 Dosarul personal. Pentru fiecare poliţist se întocmeşte un dosar personal. Modul de completare, 

păstrare şi consultare a dosarului personal se stabileşte de către ministrul afacerilor interne. Dosarul 

personal conţine informaţii cu privire la funcţiile deţinute pe parcursul carierei poliţistului, avansările 

în grade speciale şi categorii de calificare, stimulările acordate, sancţiunile disciplinare aplicate, 

declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate, documentele (sau copiile de pe acestea) privind 

evaluarea activităţii, rezultatele controlului special efectuat în condiţii legale în privinţa poliţistului şi 

alte documente stabilite de către ministrul afacerilor interne. Se interzice introducerea în dosarul 

personal a oricăror informaţii referitoare la opiniile politice, religioase sau de orice altă natură ale 

poliţistului. Poliţistul poate consulta dosarul personal, i se eliberează, la cerere, copii de pe actele 

existente care nu conţin informaţii atribuite la secretul de stat, în condiţiile legii. 

 Se consideră exerciţiu al funcţiunii îndeplinirea obligaţiilor de serviciu prevăzute de fişa postului, de 

prezenta lege şi de alte acte normative. 

    Transferul poliţistului presupune numirea, pe termen nelimitat, într-o altă funcţie în cadrul Poliţiei, 

precum şi angajarea prin transfer într-o altă autoritate publică. Nu constituie transfer trimiterea în 

deplasare în interes de serviciu sau detaşarea poliţistului. Deplasarea în interes de serviciu se 

efectuează fără acordul poliţistului şi se permite pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice pe 

parcursul unui an. Exercitarea temporară a unei funcţii vacante se dispune, în cazurile şi în condiţiile 

stabilite de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei, pe o durată de cel mult 6 luni, stabilindu-se 

drepturile salariale pentru funcţia ocupată temporar. În caz de transfer sau de eliberare din funcţie sau 

din serviciu, predarea funcţiei se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare, în modul stabilit de către 

şeful Inspectoratului General al Poliţiei. Poliţistului, în caz de transfer la un alt loc permanent pentru 

exercitarea serviciului care necesită mutarea într-o altă localitate, i se plăteşte o indemnizaţie de 

transfer în mărimea unui salariu de bază plus sporul pentru grad special şi sporul pentru vechimea în 

muncă, iar pentru fiecare membru al familiei – în mărime de 50% din salariul de bază, de asemenea i 

se compensează cheltuielile pentru transportarea averii şi a lucrurilor personale.  

 

 

   Suspendarea din serviciu. Suspendarea din serviciu a poliţistului poate fi efectuată prin ordinul 

şefului Inspectoratului General al Poliţiei, în conformitate cu prevederile Codului muncii cu privire la 

suspendarea contractului individual de muncă. 



    Detaşarea. Detaşarea se efectuează prin ordinul ministrului afacerilor interne, cu acordul în formă 

scrisă al poliţistului, în conformitate cu prevederile Codului muncii, în temeiul unui contract 

individual de muncă încheiat pe un termen determinat. 

 

 

 

 

 

 

   Încetarea serviciului în Poliţie.  Încetarea serviciului în Poliţie, precum şi a contractului individual 

de muncă al poliţistului, poate avea loc: 

    a) la depunerea cererii personale; 

    b) la atingerea limitei de vîrstă de aflare în serviciu, cu excepţia situaţiei specificate la art. 34 alin. 

(6) legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; 

    c) la împlinirea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie; 

    d) la expirarea termenului contractului individual de muncă; 

    e) din cauza stării de sănătate, în cazul recunoaşterii incapacităţii de a exercita serviciul în Poliţie, 

în conformitate cu decizia comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne; 

    f) în legătură cu lichidarea subdiviziunii Poliţiei sau cu reducerea statelor de personal, dacă 

poliţistul refuză transferul într-o altă funcţie; 

    g) din cauza necorespunderii funcţiei deţinute, constatată de comisia de evaluare, în cazul lipsei 

unei funcţii inferioare vacante sau al refuzului de a fi transferat în funcţia propusă; 

    h) în legătură cu acordarea, de două ori consecutiv, a calificativului „nesatisfăcător” la evaluări; 

    i) pentru rezultatul negativ al testului de integritate;  

    j) în legătură cu transferul în altă autoritate publică;  

    k) pentru încălcarea sistematică a disciplinei de serviciu sau pentru comiterea unei încălcări grave; 

    l) pentru nerespectarea restricţiilor şi interdicţiilor pentru funcţia de poliţist prevăzute de prezenta 

lege; 

    m) pentru prezentarea unor documente false la încheierea contractului individual de muncă sau 

pentru tăinuirea unor fapte care ar împiedica angajarea în serviciu;  

    n) în legătură cu condamnarea în baza sentinţei judecătoreşti definitive;  

    o) la pierderea cetăţeniei Republicii Moldova; 

    p) în legătură cu restabilirea în serviciu a poliţistului care a îndeplinit anterior această funcţie, în 

cazul în care se refuză transferul într-o altă funcţie; 

    q) pentru a exclude ocuparea unei funcţii în subordinea unei rude, dacă transferul se refuză sau este 

imposibil; 

    r) în caz de deces; 

    s) pentru alte motive prevăzute de legislaţie. 

    Încetarea serviciului în Poliţie în cazurile prevăzute la lit. d), h) şi k) are loc prin concedierea 

poliţistului la iniţiativa şi în baza ordinului angajatorului.  

    Încetarea serviciului în Poliţie în cazurile prevăzute la lit. b), e)–g), i), j) şi l)–r) are loc prin 

concedierea poliţistului în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor. 

    Încetarea serviciului în Poliţie în cazul prevăzut la lit. a) are loc prin demisia poliţistului. De 

asemenea, poliţistul îşi poate prezenta demisia în cazurile prevăzute la lit. b) şi c). Demisia 

poliţistului se efectuează în baza raportului acestuia, prin ordinul angajatorului.  

    Poliţiştii se pot afla în serviciu în Poliţie pînă la atingerea următoarelor limite de vîrstă:  

    a) 50 de ani – pentru subofiţeri;  

    b) 55 de ani – pentru ofiţeri, cu excepţia gradelor de general pentru care limita de vîrstă este de 60 

de ani.  

 

     Gradele special.  Poliţistului i se acordă grad special în condiţiile prezentei legi. Gradele speciale 



ale Poliţiei nu constituie echivalentul gradelor militare. Poliţiştilor li se stabilesc următoarele grade 

speciale: 

    a) pentru funcţiile poliţieneşti de subofiţeri: 

    – sergent-inferior de poliţie; 

    – sergent de poliţie; 

    – sergent-major de poliţie; 

    – plutonier de poliţie; 

    – plutonier-major de poliţie; 

    – plutonier adjutant de poliţie;  

    b) pentru funcţiile poliţieneşti de ofiţeri: 

    – locotenent de poliţie; 

    – locotenent-major de poliţie; 

    – căpitan de poliţie; 

    – maior de poliţie; 

    – locotenent-colonel de poliţie; 

    – colonel de poliţie; 

    – general-maior de poliţie; 

    – general-locotenent de poliţie; 

    – general-colonel de poliţie. 

 

 Gradele speciale se acordă poliţiştilor, ţinîndu-se cont de calificare, studii, funcţia deţinută şi de alte 

condiţii prevăzute de prezenta lege, după cum urmează:  

    a) gradele de general-maior de poliţie, general-locotenent de poliţie, general-colonel de poliţie – de 

către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea ministrului afacerilor interne, coordonată cu 

Prim-ministrul; 

    b) gradul de colonel de poliţie – de către ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului 

Inspectoratului General al Poliţiei; 

    c) gradele de pînă la colonel de poliţie – de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei.  

     Gradele speciale pentru şeful Inspectoratului General al Poliţiei se acordă de către ministrul 

afacerilor interne, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) mai sus. Gradul special iniţial se acordă 

poliţistului la angajarea în Poliţie şi se stabileşte potrivit limitei minime a funcţiei în care se 

angajează.  Gradul special următor poate fi acordat poliţistului la expirarea termenului de aflare în 

gradul anterior, dacă poliţistul ocupă funcţia care permite acordarea gradului special următor, 

conform Nomenclatorului funcţiilor aprobat de ministrul afacerilor interne, luîndu-se în considerare 

nivelul de pregătire profesională.  

    Prezentarea pentru conferirea gradului special următor nu se efectuează în perioada:  

    a) acţiunii sancţiunii disciplinare aplicate poliţistului;  

    b) anchetei de serviciu efectuate în privinţa poliţistului;  

    c) urmăririi penale efectuate în privinţa poliţistului; 

    d) altor concedii decît cele de odihnă anuale, de studii şi medicale. 

    Termenele de aflare în gradele speciale în limita funcţiei deţinute se stabilesc după cum urmează:  

    a) în gradul special de sergent-inferior de poliţie – 3 ani; 

    b) în gradul special de sergent de poliţie – 4 ani; 

    c) în gradul special de sergent-major de poliţie – 4 ani; 

    d) în gradul special de plutonier de poliţie – 5 ani; 

    e) în gradul special de plutonier-major de poliţie – 4 ani; 

    f) în gradul special de locotenent de poliţie – 3 ani; 

    g) în gradul special de locotenent-major de poliţie – 4 ani; 

    h) în gradul special de căpitan de poliţie – 4 ani; 

    i) în gradul special de maior de poliţie – 4 ani; 

    j) în gradul special de locotenent-colonel de poliţie – 5 ani. 



    Nu se stabileşte un termen de aflare în gradele speciale de plutonier adjutant de poliţie, colonel de 

poliţie, general-maior de poliţie, general-locotenent de poliţie şi general-colonel de poliţie. 

     În termenul de aflare în grad special nu se includ perioadele: 

    a) suspendării contractului individual de muncă; 

    b) altor concedii decît cele de odihnă anuale, de studii şi medicale; 

    c) acţiunii sancţiunii disciplinare sub formă de retrogradare în grad special.  

 

     Gradele speciale de general-maior de poliţie, general-locotenent de poliţie şi general-colonel de 

poliţie pot fi acordate în virtutea funcţiei deţinute, indiferent de termenul de deţinere a gradului 

precedent. La întîrzierea neîntemeiată a acordării gradului special, în calculul vechimii pentru gradul 

special următor se include perioada întîrzierii de acordare a gradului special anterior. 

    Retragerea gradului special  şi retrogradarea în grad special.  Poliţiştilor li se pot retrage gradele 

speciale doar prin decizie definitivă a instanţei judecătoreşti. Retrogradarea în grad special cu o 

treaptă a poliţiştilor se poate opera ca sancţiune disciplinară, în conformitate cu prezenta lege, de 

către persoanele care au dreptul de acordare a acestor grade. Poliţiştii retrogradaţi în grad special sînt 

restabiliţi în gradul special, indiferent de funcţia ocupată, dar nu mai devreme de un an din momentul 

de retrogradare, prin ordinul şefului care a luat hotărîrea privind retrogradarea în grad special sau al 

ministrului afacerilor interne.  Pînă în momentul de restabilire în gradul special şi de acordare a 

gradului special următor este inadmisibilă retrogradarea repetată a poliţistului. 

 

    Activitatea şi conduita poliţistului sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în 

evaluarea de serviciu, cu acordarea unuia din următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, 

„satisfăcător”, „nesatisfăcător”.  Rezultatele evaluării de serviciu a poliţistului se iau în considerare la 

luarea deciziilor cu privire la: 

    a) stabilirea indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu;  

    b) promovarea în funcţie; 

    c) acordarea gradelor speciale; 

    d) eliberarea din funcţie. 

Deciziile specificate mai sus se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa 

legală de numire în funcţie.  Modul, condiţiile şi criteriile privind evaluarea de serviciu a şefului 

Inspectoratului General al Poliţiei sînt stabilite de Guvern, iar pentru ceilalţi sînt stabilite de ministrul 

afacerilor interne. 

 

5. PROTECȚIA JURIDICĂ ȘI SOCIALĂ.  DISCIPLINA MUNCII. 

 

     Stimulări.  Pentru îndeplinirea conştiincioasă a atribuţiilor de serviciu, angajatorul poate stimula 

poliţistul sub formă de:  

    a) exprimare de mulţumiri; 

    b) acordare de premii; 

    c) expunere a fotografiei pe Panoul de onoare; 

    d) ridicare a sancţiunii disciplinare;  

    e) decorare cu insigne ale Poliţiei sau ale Ministerului Afacerilor Interne;  

    f) decernare a diplomelor de onoare; 

    g) decorare cu arme cu incrustarea textului de decorare; 

    h) includere în Cartea de onoare a Poliţiei. 

     Pentru merite deosebite, poliţistul poate fi propus de către ministrul afacerilor interne spre 

decorare cu una din distincţiile de stat ale Republicii Moldova. Despre acordarea stimulărilor 

poliţistul este anunţat personal în cadrul adunării efectivului. 

    Abateri disciplinare.  Se consideră abateri disciplinare acţiunile sau inacţiunile poliţistului prin 

care se încalcă prevederile legii, ale altor acte normative, restricţiile şi interdicţiile stabilite, clauzele 

contractului individual de muncă, cerinţele fişei postului, prevederile Codului de etică şi deontologie 



al poliţistului. 

    Tipurile de sancţiuni disciplinare.  Comiterea de abateri disciplinare, în funcţie de gravitatea lor şi 

de gradul de vinovăţie, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare: 

    a) avertisment; 

    b) mustrare; 

    c) mustrare aspră; 

    d) retrogradare cu un grad special;  

    e) retrogradare în funcţie; 

    f) concediere. 

 

     Condiţiile de aplicare a sancţiunilor disciplinare. Sancţiunile disciplinare se aplică prin ordinul 

angajatorului numai după efectuarea anchetei de serviciu privitor la abaterea disciplinară. La 

examinarea abaterii disciplinare, audierea poliţistului şi consemnarea susţinerilor sale sînt obligatorii. 

Concluziile anchetei de serviciu referitoare la abateri, din care rezultă date şi indicii că au fost 

săvîrşite infracţiuni, se remit spre examinare organelor Procuraturii. Poliţistul în privinţa căruia se 

desfăşoară ancheta de serviciu are dreptul să cunoască integral materialele anchetei, să solicite şi/sau 

să prezinte probe în apărare. La aplicarea sancţiunii disciplinare se ţine seama de activitatea 

desfăşurată anterior de către poliţist, de împrejurările în care a fost săvîrşită abaterea disciplinară, de 

cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie, precum şi de preocuparea pentru 

înlăturarea consecinţelor faptei comise. Pentru o singură abatere disciplinară se aplică o singură 

sancţiune disciplinară. Faptele care constituie abateri disciplinare, modul de aplicare, atenuare şi 

ridicare a sancţiunilor disciplinare sînt prevăzute în Statutul disciplinar al poliţistului, aprobat de 

Guvern. Aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă. 

 În cazul în care împotriva poliţistului este pornită urmărirea penală sau acesta a fost pus sub 

învinuire, are loc suspendarea provizorie din funcţie în condiţiile prevăzute la art. 200 din Codul de 

procedură penală. În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum 

şi în cazul încetării urmăririi penale pe motiv de reabilitare, poliţistul este repus în toate drepturile 

anterioare, compensîndu-i-se şi cele de care a fost privat pe perioada suspendării din funcţie. 

 Sancţiunile disciplinare se consideră stinse după o perioadă de un an de la data aplicării lor.  Ca 

formă de stimulare, sancţiunea disciplinară poate fi ridicată peste cel puţin 6 luni de la data aplicării, 

prin ordinul şefului care a aplicat-o sau al ministrului afacerilor interne, cu excepţia celor prevăzute 

la art. 54 lit. d)–f) legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului.  După expirarea 

valabilităţii sancţiunii disciplinare de retrogradare în funcţie, poliţistul nu este restabilit în funcţia 

deţinută anterior, dar poate fi promovat potrivit dispoziţiilor generale. După expirarea valabilităţii 

sancţiunii disciplinare de retrogradare cu un grad special, poliţistului i se va acorda gradul special 

următor, prin ordinul conducătorului învestit cu acest drept, în legătură cu expirarea termenului de 

valabilitate a sancţiunii disciplinare. Actul administrativ de sancţionare disciplinară poate fi contestat 

de către poliţist în instanţa de contencios administrativ în modul prevăzut de legislaţie. În caz de 

contestare, executarea sancţiunii disciplinare nu se suspendă. 

 

   În cazul încălcării de către poliţist a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor 

fizice şi juridice, Poliţia ia măsuri pentru restabilirea acestor persoane în drepturi şi pentru repararea 

daunei în conformitate cu legislaţia, iar poliţistul va repara dauna în ordine de regres. Poliţistul nu va 

despăgubi în ordine de regres dauna cauzată doar dacă a comis-o în limita riscului profesional 

întemeiat sau în condiţiile stabilite de lege pentru exonerarea de răspundere civilă pentru cauzarea de 

daune. 

 

 

Drepturi şi libertăţi fundamentale.  Poliţistul beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

cetăţeanului Republicii Moldova, cu restricţiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative. 

Poliţistul se află sub protecţia statului şi a legii. Persoana, onoarea, demnitatea şi reputaţia 



profesională ale acestuia sînt ocrotite prin lege. Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la 

protecţie din partea statului împotriva ameninţărilor şi violenţelor la care sînt sau ar putea fi supuşi ca 

urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta. La sesizarea poliţistului despre 

ameninţările şi violenţele la care sînt sau ar putea fi supuşi poliţistul şi membrii familiei sale ca 

urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu aceasta, Inspectoratul General al Poliţiei 

ia sub protecţie poliţistul şi membrii familiei sale şi întreprinde măsurile necesare pentru înlăturarea 

pericolului.  Prejudiciul material cauzat poliţistului sau unui membru al familiei sale, determinat de 

activitatea de serviciu, se repară pe contul bugetului din care este salarizat poliţistul, urmînd să fie 

recuperat în ordine regresivă din contul celui vinovat, în conformitate cu legislaţia.  Poliţistul care a 

cauzat suferinţe sau daune materiale în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, acţionînd în limitele 

legii, este absolvit de răspundere.  Pentru a apăra drepturile şi interesele sale, poliţistul nu poate fi 

limitat în dreptul de a se adresa în instanţa judecătorească.  Poliţiştii au dreptul de a întemeia 

sindicate şi de a se afilia la sindicate, pentru apărarea intereselor lor, dreptului la remunerare 

corespunzătoare a muncii, dreptului la protecţie socială şi la măsuri specifice de protecţie a sănătăţii 

şi securităţii, ţinînd cont de caracterul particular al serviciului în cadrul Poliţiei. Poliţiştii se pot 

asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios 

şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere exercitării atribuţiilor de serviciu. Poliţistul, indiferent de 

gradul special şi de funcţia deţinută, are dreptul să fie ales într-o funcţie electivă. Odată cu 

înregistrarea în calitate de candidat, poliţistul este suspendat din funcţie pentru perioada campaniei 

electorale. În cazul alegerii în funcţie electivă, poliţistul este eliberat din serviciu, dacă legislaţia nu 

stabileşte altfel. 

 

    Viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a poliţistului sînt supuse asigurării de stat obligatorii din 

bugetul de stat.  Plata pentru asigurarea poliţistului nu se efectuează dacă evenimentul asigurat a 

survenit în urma săvîrşirii de către poliţist a: 

     a) infracţiunii sau contravenţiei; 

    b) faptei care constituie o consecinţă a consumului benevol de băuturi alcoolice, de substanţe 

narcotice sau toxice; 

    c) actului de sinucidere sau a tentativei de sinucidere, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o 

stare patologică sau de acţiuni de determinare la sinucidere; 

    d) altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 

    În caz de deces al poliţistului survenit în legătură cu exerciţiul funcţiunii sau ca urmare a unei 

mutilări (răniri, traume, contuzii) în legătură cu exerciţiul funcţiunii, familiei celui decedat sau 

persoanelor întreţinute de acesta li se plăteşte o indemnizaţie unică în mărime de 120 de salarii 

lunare, conform ultimei funcţii deţinute (de decedat). Timp de 5 ani din ziua decesului, persoanelor 

care s-au aflat la întreţinerea poliţistului li se plăteşte o indemnizaţie lunară în mărime egală cu 

salariul lunar conform ultimei funcţii deţinute de acesta. La expirarea a 5 ani, se stabileşte pensie în 

legătură cu pierderea întreţinătorului, în modul prevăzut de legislaţie. În caz de mutilare (rănire, 

traumă, contuzie) în legătură cu exerciţiul funcţiunii, poliţistului i se plăteşte o indemnizaţie unică, în 

dependenţă de gravitatea mutilării, în următoarele mărimi: 

    a) uşoară – 3 salarii lunare;  

    b) medie – 5 salarii lunare;  

    c) gravă – 7 salarii lunare.  

    În caz de eliberare din serviciu pe motiv de clasare ca fiind inapt pentru serviciu ca urmare a unei 

mutilări (răniri, traume, contuzii) în legătură cu exerciţiul funcţiunii, poliţistului i se plăteşte o 

indemnizaţie unică determinată din calculul unui salariu mediu lunar pe parcursul ultimelor 6 luni 

pînă la survenirea cazului asigurat, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale, 

calculată conform ultimei funcţii deţinute. În caz de invaliditate a poliţistului survenită în exerciţiul 

funcţiunii sau în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, sau după încetarea serviciului în 

Poliţie, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada serviciului, în lipsa de temei pentru primirea 

pensiei de vechime în muncă, pînă la restabilirea capacităţii de muncă poliţistului i se plăteşte o 



compensaţie lunară, raportată la salariul lunar conform ultimei funcţii deţinute, în următoarele 

proporţii:  

    a) de 100% – pentru gradul I de invaliditate;  

    b) de 80% – pentru gradul II de invaliditate;  

    c) de 60% – pentru gradul III de invaliditate. 

       Poliţistul care primeşte compensaţia prevăzută mai sus nu beneficiază concomitent şi de pensia 

de invaliditate.  

       Poliţistul beneficiază de asistenţă medicală şi tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit în orice 

instituţie medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă asistenţa medicală nu poate fi 

acordată în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, aceasta se acordă în altă 

instituţie medico-sanitară publică, cu rambursarea cheltuielilor suportate din contul mijloacelor 

prevăzute în bugetul instituţiilor medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne, în modul şi în 

condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne. Poliţistul este supus anual examenului 

medical profilactic în instituţiile medico-sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne.  Tratamentul 

poliţistului peste hotarele Republicii Moldova se efectuează, în caz de necesitate, în condiţiile 

stabilite de Guvern.  Poliţistul care a pierdut sau căruia i s-a diminuat capacitatea de muncă în 

legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu beneficiază de tratament, iar în caz de necesitate – şi de 

protezare gratuită în instituţiile medico-sanitare.  În cazurile în care maladia contractată sau trauma 

suportată de poliţist este legată de încălcarea de către acesta a legislaţiei ori de consumul băuturilor 

alcoolice sau al substanţelor narcotice, tratamentul, cu excepţia asistenţei medicale de urgenţă, se 

achită din cont propriu. Poliţiştii eliberaţi din serviciu cu dreptul la pensie beneficiază de asistenţă 

medicală în conformitate cu Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală. Soţul/soţia şi copiii minori ai poliţistului au dreptul la tratament în 

instituţia medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne dacă poliţa de asigurare obligatorie este 

înregistrată la această instituţie. 

      Poliţia îşi creează fondul locativ de serviciu în modul stabilit de Guvern.  Dacă poliţistul şi 

soţia/soţul acestuia nu deţin în proprietate locuinţă în localitatea unde activează, poliţistul are dreptul 

la spaţiu locativ de serviciu pentru perioada de activitate în localitatea respectivă, care se repartizează 

în limita disponibilului, în modul stabilit de ministrul afacerilor interne. Spaţiul locativ de serviciu 

repartizat poliţistului nu poate fi supus privatizării. În caz de încetare a raporturilor de serviciu, 

poliţistul este obligat să elibereze spaţiul locativ de serviciu, indiferent de perioada de activitate în 

Poliţie. 

     Poliţiştii au dreptul să călătorească gratuit pe tot teritoriul ţării, în toate tipurile de transport public 

urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu. 

 Cheltuielile suportate de transportatori în legătură cu acordarea dreptului prevăzut mai sus în 

transportul urban, suburban şi interurban sînt compensate de la bugetul de stat, în modul stabilit de 

Guvern.  Modul de identificare a cazurilor în care acest drept nu a fost realizat în vederea exercitării 

atribuţiilor de serviciu este stabilit prin regulamentul aprobat de ministrul afacerilor interne. 

       Remunerarea muncii poliţistului se efectuează de la bugetul de stat, conform legislaţiei în 

vigoare.  În cazul eliberării din serviciu în legătură cu pensionarea sau din cauza reducerii 

personalului ori a lichidării subdiviziunii, poliţistului i se acordă o indemnizaţie unică în 

corespundere cu vechimea calendaristică în serviciu în Poliţie:  

     a) de la 5 la 10 ani – în mărime de 6 salarii lunare;  

    b) de la 10 la 15 ani – în mărime de 8 salarii lunare;  

    c) de la 15 la 20 de ani – în mărime de 10 salarii lunare;  

    d) de la 20 la 25 de ani – în mărime de 14 salarii lunare;  

    e) de la 25 la 30 de ani – în mărime de 16 salarii lunare; 

    f) de la 30 de ani şi mai mult – în mărime de 18 salarii lunare.  

 

     Poliţistul beneficiază de dreptul la pensie în condiţiile stabilite de Legea asigurării cu pensii a 

militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-



XII din 23 iunie 1993. 

     Copiii poliţistului decedat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu se înmatriculează în 

instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne în afara concursului, cu condiţia că 

corespund cerinţelor de sănătate.  Membrii familiei poliţistului decedat în legătură cu îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu pot beneficia de asistenţă medicală în instituţiile medico-sanitare ale 

Ministerului Afacerilor Interne în baza poliţelor de asigurare medicală obligatorie.  Funeraliile 

poliţistului decedat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu se efectuează din contul 

subdiviziunii în care a activat.  

        Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, ai subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale 

Ministerului Afacerilor Interne care deţin grade speciale de poliţie, care, pînă la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, au vechime în muncă, conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 

iunie 1993, în organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice de cel puţin 12 ani şi 6 

luni şi care continuă să activeze în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor 

subordonate şi desconcentrate ale acestuia, deşi funcţia deţinută de către aceştia nu mai constituie o 

funcţie poliţienească, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 62 alin. (1) şi la art. 65 şi 66 legii cu 

privire la activitatea Poliției și statutul polițistului,  pînă la momentul de împlinire a termenului de 

vechime în serviciu, care dă dreptul la pensie conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 

iunie 1993.  După împlinirea termenului de vechime în serviciu, care dă dreptul la pensie pentru 

vechime în serviciu în Poliţie. Persoanei în cauză i se va aplica statutul care reiese din funcţia 

nepoliţienească deţinută, iar persoana care are dreptul la pensie va beneficia de dreptul la pensie 

pentru vechimea în serviciu începînd cu momentul de depunere a cererii. Angajaţii Ministerului 

Afacerilor Interne, ai subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale Ministerului Afacerilor 

Interne care deţin grade speciale de poliţie şi nu au vechime în muncă prevăzută mai sus, dar care vor 

continua să activeze într-o funcţie nepoliţienească în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al 

subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, vor fi retribuiţi, de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, în cuantum nu mai mic decît ultimul salariu stabilit în funcţia poliţienească 

pe perioada exercitării aceloraşi activităţi. Modul şi condiţiile de trecere în funcţie nepoliţienească se 

stabilesc de Guvern. 

      Prevederile art. 63 legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului,  nu se aplică în 

privinţa poliţistului care, după intrarea în vigoare a prezentei legi, şi-a înstrăinat, prin acte juridice, 

spaţiul locativ pe care îl deţinea cu drept de proprietate în localitatea în care activează. 

     Persoanelor asupra cărora, după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu se va aplica statutul de 

poliţist, dar vor continua să exercite aceleaşi activităţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al 

subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia într-o funcţie publică, li se vor echivala 

gradele speciale cu gradele de calificare ale funcţionarilor publici după cum urmează: 

 

    a) general-colonel de poliţie – consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I; 

    b) general-locotenent de poliţie – consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a II-a; 

    c) general-maior de poliţie – consilier de stat al Republicii Moldova de clasa  a III-a; 

    d) colonel de poliţie – consilier de stat de clasa I; 

    e) locotenent-colonel de poliţie – consilier de stat de clasa a II-a; 

    f) maior de poliţie – consilier de stat de clasa a III-a; 

    g) căpitan de poliţie – consilier de clasa I;  

    h) locotenent-major de poliţie – consilier de clasa a II-a; 

    i) locotenent şi sublocotenent de poliţie – consilier de clasa a III-a. 

 

    Poliţiştilor care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, deţineau alte grade speciale decît 

cele prevăzute de prezenta lege li se conferă gradele speciale următoare stabilite de prezenta lege 

conform funcţiei deţinute.  Vechimea în serviciu în cadrul organelor afacerilor interne stabilită 



poliţiştilor pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se include în vechimea în serviciu în Poliţie. 

 Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, ai subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale 

Ministerului Afacerilor Interne ale căror funcţii nu mai constituie funcţii poliţieneşti, dar care, pînă la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, deţin grade speciale de poliţie şi continuă să activeze în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, vor 

constitui rezerva Poliţiei şi vor dispune de dreptul de transfer într-o funcţie poliţienească pe parcursul 

următorilor 3 ani, cu includerea vechimii în muncă de pînă la transfer în vechimea în serviciul 

poliţienesc.  

     Dreptul de transfer în condiţiile de mai sus încetează odată cu atingerea limitei de vîrstă de aflare 

în serviciul Poliţiei. Regulamentul cu privire la rezerva Poliţiei este aprobat de ministrul afacerilor 

interne. 

/ în vigoare la 5 martie 2013/.  

 

6. Trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne. 

 

       Trupele de carabinieri (trupele interne) sînt destinate să asigure, împreună cu poliţia sau 

independent, ordinea publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii. Trupele de carabinieri sînt 

componentă a Forţelor Armate şi participă la acţiunile de apărare a ţării, în condiţiile legii. Trupele 

de carabinieri fac parte din structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, fiind constituite 

într-un Departament îşi exercită atribuţiile sub autoritatea şi controlul acestuia pe întreg teritoriul 

republicii. Ministerul Afacerilor Interne poartă întrega răspundere pentru conducerea trupelor de 

carabinieri, pentru organizarea executării misiunilor, pregătirea efectivului, pentru respectarea 

disciplinei militare şi ordinii interioare, pentru asigurarea materială, tehnică, financiară şi medicală a 

unităţilor. Întreaga activitate a trupelor de carabinieri este depolitizată şi se desfăşoară exclusiv pe 

baza şi în executarea legii. 

 Sarcinile principale ale trupelor de carabinieri: 

 a) veghează permanent, potrivit legii, împreună cu poliţia, la asigurarea măsurilor pentru 

menţinerea ordinii de drept, apărarea drepturilor, libertăţilor fundamentale şi intereselor legitime ale 

cetăţenilor; 

      b) sprijină organele de poliţie sau activează independent în menţinerea ordinii publice şi în 

combaterea criminalităţii; 

d) asigură paza şi apărarea unor obiective şi transporturi de importanţă deosebită; 

      e) participă la asigurarea regimului juridic stabilit pentru durata stării de urgenţă, de asediu şi de 

război; 

      f) participă la lichidarea consecinţelor avariilor sau ale situaţiilor excepţionale cu caracter natural, 

tehnogen ori ecologic. 

       Folosirea trupelor de carabinieri la soluţionarea problemelor ce nu ţin nemijlocit de asigurarea 

ordinii publice, de apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a avutului 

proprietarului, de prevenirea faptelor de încălcare a legii se efectuează în exclusivitate în temeiul 

hotărîrii Parlamentului, iar în situaţii extreme - prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova. 

       Trupele de carabinieri îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, conducerii 

centralizate şi unice, echităţii sociale, umanităţii şi respectării drepturilor persoanei. 

 

    Structura trupelor de carabinieri şi  principiile conducerii lor 

 

    Trupele de carabinieri sînt organizate pe principii militare şi au în structura lor Comandament al 

trupelor, brigăzi (regimente) şi batalioane teritoriale. Structura şi efectivul trupelor de carabinieri se 

aprobă de Preşedintele Republicii Moldova.Unităţile trupelor de carabinieri, în funcţie de misiunile 

lor, pot fi: mobil-operative, de pază la obiecte de importanţă deosebită, de pază la transporturi 

speciale, de patrulare şi santinelă.    Statele de organizare ale unităţilor şi subunităţilor trupelor de 



carabinieri se aprobă de ministrul afacerilor interne.Conducerea trupelor de carabinieri o exercită 

vice-ministrul afacerilor interne - comandant al Departamentului Trupelor de Carabinieri, prin 

intermediul comandanţilor de unităţi.  Dreptul de a da ordine unităţilor mobil-operative de carabinieri 

pentru executarea misiunilor în perioada stării de urgenţă îl au: 

 

    a) ministrul afacerilor interne tuturor unităţilor de carabinieri; 

    b) comandantul Departamentului Trupelor de Carabinieri pînă la nivel de brigadă (regiment); 

    c) comandantul brigăzii (regimentului), subunităţii pînă la nivel de batalion; 

    d) comandantul de batalion la nivel de companie. 

 

    În perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, cînd există pericolul iminent al unei acţiuni 

care afectează securitatea naţională, ordinea constituţională sau viaţa cetăţenilor, în cazul unor 

calamităţi naturale sau catastrofe, unităţile şi subunităţile de carabinieri pot fi utilizate şi la iniţiativa 

comandanţilor de brigăzi (regimente), batalioane, care vor raporta ulterior eşaloanelor superioare 

despre acţiunile întreprinse. 

 Batalionul este unitatea operativă de bază a trupelor de carabinieri care asigură ordinea publică 

în raza unui raion sau a mai multor raioane. Batalionul are în subordonare un număr variabil de 

companii, plutoane şi grupe de carabiieri. 

Compania de carabinieri asigură ordinea publică pe teritoriul unui număr variabil de comune. Ea 

este comandată de un ofiţer superior. 

Acesta are în subordine un număr variabil de plutoane. În locul de dislocare dispune de numărul 

necesar de ofiţeri pentru conducerea şi controlarea serviciului şi o rezervă de militari în termen 

pentru necesităţi operative. 

Plutonul de carabinieri asigură ordinea publică pe teritoriul a 3-5 comune. El este comandat de un 

ofiţer inferior. Acesta are în subordine un număr variabil de grupe de carabinieri. În locul de 

dislocare dispune de o rezervă de militari în termen pentru necesităţi operative. 

    Grupa de carabinieri asigură ordinea publică pe teritoriul unei singure comune şi se află în 

subordinea postului de poliţie. Grupa de carabinieri se compune din 3-5 carabinieri şi este comandată 

de un subofiţer (sergent), care se află în subordinea operativă a inspectorului de sector al poliţiei. 

Baza juridică a activităţii trupelor de carabinieri.  Trupele de carabinieri se conduc în activitatea lor 

de Constituţie, de prezenta Lege şi de alte acte legislative, de decretele Preşedintelui Republicii 

Moldova, de hotărîrile Guvernului, de regulamentele militare,de ordinele şi dispoziţiile ministrului 

afacerilor interne şi ale comandantului Departamentului Trupelor de Carabinieri. La îndeplinirea 

misiunilor de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, trupele de carabinieri se 

conduc şi de Legea Republicii Moldova cu privire la poliţie, de alte acte legislative care 

reglementează această activitate. Relaţiile reciproce între trupele de carabinieri şi autorităţile 

administraţiei publice locale se întemeiază pe principiile prezentei Legi. Nimeni, în afara organelor 

de stat şi persoanelor oficiale autorizate direct de legislaţie, nu este în drept să intervină în activitatea 

trupelor de carabinieri în exerciţiul funcţiunii. 

  Dotarea trupelor de carabinieri. Prin grija Ministerului Afacerilor Interne, trupele de 

carabinieri au la dispoziţie: case de locuit şi alte clădiri necesare unităţilor şi subunităţilor militare, 

instituţii de învăţămînt militar, bază materială didactică, terenuri, poligoane, mijloace materiale şi 

financiare, destinate instruirii şi îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. 

Autorităţile administraţiei publice locale pun în mod gratuit la dispoziţia trupelor de carabinieri: 

    a) încăperi de serviciu pentru cazarea temporară a efectivului care execută serviciul de menţinere a 

ordinii publice în localităţile din afara locurilor de dislocare permanentă, inventar tehnic şi mijloace 

de telecomunicaţii; 

 b) mijloace de transport pentru deplasarea efectivului la şi de la locurile de executare a 

serviciului; 

    c) terenuri şi clădiri în folosinţă permanentă sau temporară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

pentru tabere militare permanente poligoane de instrucţie, depozite, instituţii social-culturale, 



medicale şi sportive, gospodării agricole auxiliare. 

 

       Trupele de carabinieri primesc cota-parte din profitul, obţiunut în activitatea de producţie, al 

obiectivelor cărora le asigură pază militară. 

 

    Ministrul afacerilor interne: 

    a) conduce trupele de carabinieri de pe întreg teritoriul republicii; 

    b) înaintează propuneri Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului privind efectivul, structura 

organizatorică şi dislocarea trupelor de carabinieri; 

    c) prezintă propuneri privind numirea comandantului trupelor de carabinieri; 

    d) numeşte, la propunerea comandantului trupelor de carabinieri, locţiitorii acestuia, comandanţii 

de brigăzi (regimente), batalioane independente şi centre de instrucţie; 

    e) emite ordine, dispoziţii şi instrucţiuni privind activitatea trupelor de carabinieri; 

    f) în condiţiile regimului juridic al stării de urgenţă formează, prin dispoziţia Preşedintelui 

Republicii Moldova, un stat-major comun şi numeşte comandantul localităţii date pentru conducerea 

şi coordonarea acţiunilor unităţilor de carabinieri, antrenate la lichidarea consecinţelor avariilor sau 

ale situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen ori ecologic, şi pentru asigurarea 

interacţiunii cu alte forţe atrase în acest scop. 

      Competenţa comandantului trupelor de carabinieri. Comandantul trupelor de carabinieri este 

responsabil de: 

    a) menţinerea permanentă a gradului de mobilizare şi de luptă a trupelor; 

    b) îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor de serviciu, instruirea militară a trupelor; 

    c) aplicarea experienţei înaintate, înaintarea bazei tehnico- materiale şi asigurarea condiţiilor 

necesare de trai pentru întregul efectiv; 

    d) elaborarea de propuneri privind organizarea şi structura trupelor de carabinieri şi luarea de 

măsuri organizatorice în conformitate cu ordinile ministrului afacerilor interne; 

    e) elaborarea planurilor de completare a trupelor de carabinieri cu militari în termen prin recrutare 

sau prin contract; 

    f) trecerea în rezervă a militarilor în termen în conformitate cu ordinele ministerului afacerilor 

interne; 

    g) rezolvarea problemelor legate de satisfacerea serviciului de către ofiţerii trupelor de carabinieri; 

    h) numirea ofiţerilor în posturi pînă la gradul de comandant de batalion, conferirea gradelor pînă la 

cel de maior inclusiv. 

    La cererea şefului Statului Major General al Forţelor Armate, comandantul trupelor de carabinieri 

prezintă date prevăzute de Legea cu privire la apărarea naţională. 

       În Departamentul Trupelor de Carabinieri se constituie Consiliul militar, organ consultativ al 

comandantului, care elaborează recomandări în principalele probleme de activitate.Componenţa 

Consiliului militar, organizarea şi funcţionarea lui se stabilesc în regulamentul său, aprobat de 

ministerul afacerilor interne. 

 Atribuţiile trupelor de carabinieri.  Trupele de carabinieri: 

    a) efectuează servicii de patrulare şi santinelă şi de menţinere a ordinii publice în raza teritorială de 

competenţă; 

    b) desfăşoară împreună cu organele de poliţie, o activitate de prevenire a faptelor antisociale, 

conform ordinelor ministerului afacerilor interne; 

    c) participă la menţinerea ordinii publice în timpul acţiunilor social-politice cu caracter de masă, 

sportive şi de altă natură; 

    d) asigură paza şi apărarea unor obiecte de stat de importanţă deosebită şi a transporturilor speciale 

conform listei stabilite de Guvern; 

    g) păzesc depozitele unităţilor lor militare şi depozitele Direcţiei pentru Aprovizionarea Tehnico-

Materială şi Militară a Ministerului Afacerilor Interne; 

    h) participă la asigurarea regimului juridic al stării de urgenţă, de asediu sau de război; 



       i) colaborează cu organele de poliţie la curmarea încălcărilor ordinii publice, dacă acesta au un 

caracter de masă, prezintă pericol pentru viaţa şi integritatea corporală a cetăţenilor, dezorganizează 

activitatea social-economică sau sînt orientate împotriva avutului proprietarului; 

    j) participă la restabilirea ordinii în caz de nesupunere în grup şi de tulburări în masă ale arestaţilor 

şi deţinuţilor; 

    k) caută în comun cu alte forţe ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele arestate sau 

condamnate care au evadat de sub pază; caută şi reţin persoanele care au pătruns în incinta 

obiectivelor păzite; 

    l) participă la stingerea incendiilor, la lichidarea consecinţelor avariilor sau ale situaţiilor 

excepţionale cu caracter natural, tehnogen ori ecologic în localităţi şi la obiectivele păzite; 

m) păzesc şi apără localuri ale misiunilor diplomatice, reprezentanţelor consulare sau ale altor 

reprezentanţe ale statelor străine; 

    n) participă, împreună cu alte forţe ale Ministerului Afacerilor Interne, la prevenirea, neutralizarea 

şi la curmarea acţiunilor elementelor teroriste şi de diverisiune; 

    o) la declararea stării de asediu sau de război, în cooperare cu armata naţională şi trupele de 

grăniceri, participă, sub conducerea Statului Major General al Forţelor Armate, la operaţii (acţiuni) 

de apărare a ţării, în special la prevenirea acţiunilor îndreptate împotriva independenţei şi integrităţii 

Republicii Moldova, la paza căilor de comunicaţie, la evacuarea populaţiei din zonele supuse 

atacurilor, la lupta împotriva grupurilor de cercetare-diversiune etc. 

    o) la declararea stării de asediu sau de război, în cooperare cu armata naţională, participă, sub 

conducerea Statului Major General al Forţelor Armate, la operaţii (acţiuni) de apărare a ţării, în 

special la prevenirea acţiunilor îndreptate împotriva independenţei şi integrităţii Republicii Moldova, 

la paza căilor de comunicaţie, la evacuarea populaţiei din zonele supuse atacurilor, la lupta împotriva 

grupurilor de cercetare-diversiune etc. 

Drepturile trupelor de carabinieri.   În realizarea atribuţiilor trupele de carabinieri sînt învestite 

cu exerciţiul autorităţii de stat.Efectivul trupelor de carabinieri în exerciţiul funcţiunii are dreptul: 

    a) să ceară cetăţenilor şi persoanelor oficiale respectarea ordinii publice, întreruperea acţiunilor ce 

duc la tulburarea ei sau le împiedică să-şi exercite atribuţiile, iar în cazul neîndeplinirii acestor 

cerinţe să aplice măsuri de constrîngere, prevăzute de lege; 

    b) să verifice actele de identitate ale cetăţenilor în cazul în care aceştea sînt suspecţi de comiterea 

unor contravenţii; 

    c) după caz, să conducă la poliţie persoanele care au comis contravenţii, încearcă să dispară de la 

locul incidentului sau care nu posedă acte de indentitate şi sînt suspecte de comiterea contravenţiilor; 

d) să întocmească procese-verbale, să reţină pînă la trei ore în încăperile de serviciu ale trupelor 

de carabinieri persoanele care au săvîrşit contravenţii împotriva obiectivelor păzite, pentru întocmirea 

formelor de predare a acestora organelor poliţiei, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova sau altor organe competente; să efectueze percheziţii corporale şi controlul bunurilor aflate 

asupra persoanelor menţionate la subpunctele b, c, şi în prezentul subpunct; 

       e) să efectueze controlul mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene, ce aparţin 

persoanelor care au încălcat cu acestea regulile, stabilite pentru obiectivele păzite de trupele de 

carabinieri; 

    f) să intre în cazuri de neamînat în orice oră a zilei sau nopţii pe teritoriul şi în interiorul clădirilor 

întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi altor persoane juridice sau fizice, pentru a le examina în 

scopul curmării infracţiunilor ce ameninţă ordinea publică şi securitatea cetăţenilor, pentru a urmări 

persoanele suspecte de comiterea unor asemenea fapte, a căuta persoanele arestate sau condamnate 

care au evadat, iar în locuinţe pentru a curma nemijlocit infracţiunile contra vieţii şi integrităţii 

corporale a cetăţenilor. Despre toate cazurile de pătrundere forţată a carabinierilor în clădirile 

menţionate procurorul se înştiinţează în scris în termen de douăzeci şi patru de ore; 

    g) să încercuiască (blocheze) raioane, localităţi, instituţii şi alte obiective pe timpul căutării 

persoanelor arestate sau condamnate care au evadat, urmăririi persoanelor suspecte de săvîrşirea unor 

contravenţii, curmării tulburărilor de masă şi încălcării în grup a ordinii publice, precum şi alte 



situaţii extraordinare; 

       i) să reţină militarii care au încălcat ordinea publică, să-i predea comenduirii de garnizoană sau 

comandanţilor de unităţi; 

    j) să folosească fără restricţii mijloacele de transport ce aparţin întreprinderilor, instituţiilor, 

organizaţiilor sau cetăţenilor cu consimţămîntul lor (cu excepţia mijloacelor de transport ale 

misiunilor diplomatice, reprezentanţelor consulare şi ale altor reprezentanţe ale statelor străine, 

precum şi a mijloacelor de transport cu destinaţie specială) pentru a se deplasa la locul unde s-a 

instituit starea de urgenţă, pentru a urmări pe infractori şi a-i aduce la poliţie, pentru a-i însoţi la 

instituţii medicale pe cetăţenii care au nevoie de asistenţă medicală urjentă. În ultimul caz 

consimţămîntul cetăţeanului proprietar al mijlocului de transport nu se cere; 

     k) să folosească în interes de serviciu mijloace de telecomunicaţii care aparţin 

întreprinderilor,instituţiilor, organizaţiilor, altor persoane juridice; 

    l) să primească de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii informaţiile necesare pentru îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu. 

    Daunele pricinuite persoanelor juridice şi fizice în cazurile indicate în subunctele j şi k se repară 

din contul mijloacelor bugetului de stat. 

    În timpul acţiunii regimului juridic al stării de urgenţă, de asediu sau de război trupele de 

carabinieri pot fi învestite cu drepturi speciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

FOLOSIREA MIJLOACELOR SPECIALE ŞI A ARMEI DE FOC.  Militarii trupelor de 

carabinieri au dreptul să deţină, să poarte şi să folosească mijloace speciale şi arme de foc la 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu şi la apărare individuală. 

 Militarii trupelor de carabinieri au dreptul să folosească cătuşe, bastoane de cauciuc, substanţe 

lacrimogene, dispozitive audio-vizuale, mijloace tehnice pentru deschiderea încăperilor ocupate de 

infractori, pentru oprirea forţată a mijloacelor de transport, tunuri de apă şi alte mijloace speciale, 

procedee de luptă, cîini de serviciu, maşini blindate alte mijloace de transport în următoarele cazuri: 

a) la răspingerea atacurilor asupra cetăţenilor, asupra militarilor trupelor de carabinieri şi asupra 

altor persoane aflate în exerciţiul funcţiunii sau la datoria obştească de menţinere a ordinii publice şi 

de combatere a infracţiunilor; 

b) la curmarea tulburărilor de masă şi încălcării în grup a ordinii publice; 

    c) la respingerea atacurilor asupra unor clădiri, încăperi, construcţii şi mijloace de transport, 

indiferemt de apartenenţa lor, sau la eliberarea obiectivelor deja ocupate, precum şi la respingerea 

atacurilor asupra locurilor de dislocare a unităţilor militare sau asupra obiectivelor păzite; 

    d) la reţinerea şi aducerea la sediul poliţiei sau în altă încăpere deserviciu a persoanelor ce au 

săvîrşit infracţiuni, la escortarea şi paza persoanelor arestate sau condamnate, dacă ele manifestă 

nesupunere sau opun rezistenţă militarilor trupelor de carabinieri şi altor persoane aflate în exerciţiul 

funcţiunii sau la datoria obştească de menţinere a ordinii publice şi de combatere a infracţiunilor, sau 

dacă există destule temeiuri pentru a presupune că ele pot evada ori cauza prejudicii cuiva, precum şi 

a persoanelor care împedică intenţionat militarii trupelor de carabinieri să-şi exercite atribuţiile; 

    e) la curmarea încercărilor de a lua ostatici, la eliberarea ostaticilor; 

  f) la ridicarea armelor, muniţiilor, substanţelor explozibile, chimice cu acţiune puternică şi 

toxice de la persoanele care le deţin în mod ilegal. 

  Folosirea mijloacelor speciale trebue să fie precedată de un avertisment privind intenţia 

recurgerii la ele şi dacă circumstanţele permit să se acorde timpul necesar pentru încetarea 

infracţiunii cu excepţia cazurilor de respingere a unui atac prin suprindere, de reţinere a persoanelor 

care au fost surprinse în momentul săvîrşirii unei infracţiuni grave sau bănuite de săvîrşirea unor 

asemenea infracţiuni şi de eliberare a ostaticilor. Tipul mijlocului special şi intensitatea folosirii lui 

se stabilesc de persoana oficială împuternicită anume, avînduse în vedere împrejurările create, 

caracterul infracţiunii şi persoana infractorului. 

 În cazul în care acţionează de unul singur carabinierul decide în mod independent. 

    Se interzice folosirea mijloacelor speciale contra femeilor cu semne proeminente de sarcină, 



persoanelor cu semne evidente de invaliditate gravă sau a minorilor, cu excepţia cazurilor cînd 

aceştea săvîrşesc atacuri în grup sau opun rezistenţă armată. 

Nomenclatorul mijloacelor speciale şi regulile de aplicare a lor se aprobă de Prezidiul 

Parlamentului. 

 Folosirea armei de foc. Militarii trupelor de carabinieri au dreptul să folosească arma de foc ca 

măsură extremă: 

    a) pentru apărarea cetăţenilor şi pentru autoapărare contra unor atacuri care ameninţă iminent viaţa 

şi integritatea corporală a acestora precum şi pentru eliberarea ostaticilor şi a unor obiective; 

    b) pentru răspingerea atacului în grup sau armat asupra santinelelor asupra locurilor de dislocare a 

unităţilor şi subunităţilor militare, sediilor organelor de stat şi obşteşti, întreprinderilor, instituţiilor, 

organizaţiilor şi locuinţelor cetăţenilor; 

c) pentru respingerea atacului asupra militarilor sau a echipelor de serviciu ale organelor 

Ministerului Afacerilor Interne, asupra lucrătorilor instituţiilor penitenciare; 

    d) pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată sau care a fost suprinsă în momentul 

săvîrşirii unei infracţiuni grave, a criminalului evadat de sub pază, precum şi a pesoanei înarmate 

care refuză să se supună somaţiei legate de a preda arma. 

Folosirea armei de foc trebue să fie precedată de un avertisment privind intenţia recurgerii la ea. 

    Arma de foc poate fi folosită fără avertizare în caz de: 

 

    - atac prin surprindere; 

    - opunere a rezistenţei armate; 

    - atac în scopul evadării prin folosirea tehnicii, a mijloacelor de transport terestre, navale şi 

aeriene; 

    - evadare prin folosirea armei de foc, precum şi în condiţii de vizibilitate redusă; 

    - eliberare a ostaticilor. 

 

    Se interzice folosirea armei de foc împotriva femeilor şi minorilor, cu excepţia cazurilor în care ei 

săvîrşesc un atac armat, opun rezistenţă armată sau întreprind un atac în grup, ce ameninţă viaţa 

militarilor trupelor de carabinieri. 

Militarii trupelor de carabinieri au dreptul să folosească arma de foc pentru a da semnal de alarmă 

sau a chema ajutor, precum şi pentru a face inofensiv un animal care pune în pericol viaţa şi 

integritatea corporală a cetăţenilor. 

 În toate cazurile de folosire a armei de foc militarul trupelor de carabinieri este dator să 

comunice faptul comandantului nemijlocit pentru înştiinţarea ulterioară a procurorului şi să 

întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării securităţii cetăţenilor, acordării ajutorului urjent 

victimelor. 

Trupele de carabinieri se alcătuiesc din militari şi salariaţi civil. Militarii trupelor de carabinieri 

au grade militare semne de distincţie şi uniformă. Asupra lor se extinde acţiunea legilor ce 

reglementează serviciul militar. Militarii se călăzuesc în activitatea lor de Regulamentul cu privire la 

serviciul efectivului de trupă, al corpului de sergenţi şi ofiţeri ai trupelor de carabinieri ale 

Ministerului Afacerilor Interne, aprobat de Guvern, precum şi de regulamentele trupelor de 

carabinieri.  Salariaţii civil din trupele de carabinieri îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

legislaţia muncii, cu ordinele, dispoziţiile şi instrucţiile ministrului afacerilor interne. 

       Trupele de carabinieri se completează cu cetăţeni ai Republicii Moldova, încorporaţi în armată în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. În funcţiile de soldaţi şi sergenţi pot fi angajaţi militarii pe bază 

de contract în conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne. 

 Ordinea de satisfacere a serviciului de către militarii trupelor de carabinieri, drepturile şi 

obligaţiile lor, modul de conferire a gradelor, de atestare, încadrare şi trecere în rezervă este stabilit 

de Regulamentul cu privire la serviciul efectivului de trupă, al corpului de sergrnţi şi ofiţeri ai 

trupelor de carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne. 

 Cetăţenii care se angajează în serviciul trupelor de carabinieri depun jurămînt de credinţă 



Republicii Moldova. Textul jurămîntului se aprobă de Prezidiul Parlamentului. 

    Persoanele care se angajează în serviciul trupelor de carabinieri sînt supuse înregistrării 

dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia. 

 Pregătirea şi instruirea ofiţerilor pentru trupele de carabinieri se efectuează în instituţiile de 

învăţămînt militar ale Ministerului Afacerilor Interne, în instituţiile de învăţămînt superior din 

Republica Moldova şi din alte ţări. 

Efectivul trupelor de carabinieri beneficiază de drepturile şi libertăţile cetăţenilor Republicii 

Moldova, cu excepţiile şi restricţiile stabilite de legislaţie. 

 În timpul exercitării îndatoriilor, stabilite de prezenta Lege şi de alte acte legislative, efectivul 

trupelor de carabinieri reprezintă puterea de stat şi se află sub protecţia statului. 

    Cerinţele legitime ale militarilor trupelor de carabinieri sînt obligatorii pentru cetăţeni şi 

persoanele oficiale. Nesubordonarea cerinţelor legitime ale militarilor trupelor de carabinieri implică 

răspundere conform legii. 

  Efectivul trupelor de carabinieri este asigurat material, beneficiază de înlesniri şi privilegii, care 

compensează greutăţile şi lipsele legate de serviciu. Aceste înlesniri şi privilegii se stabilesc de 

prezenta Lege, de alte acte legislative. 

 Efectivul trupelor de carabinieri poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. În timpul satisfacerii serviciului militarii trupelor de carabinieri poartă, conform legii, 

întreaga răspundere pentru neîndeplinirea îndatoriilor ce le revin. 

În cazul în care militarii trupelor de carabinieri încalcă drepturile şi interesele legitime 

alecetăţenilor, comandanţii şi şefii lor sînt datori să ia măsuri în vederea restabilirii acestor drepturi şi 

interese tragerii la răspundere a vinovaţilor şi reparării în conformitate cu legea, a daunei cauzate. În 

caz de dezacord cu decizia luată cetăţeanul are dreptul să se plîngă instanţelor judecătoreşti. 

    Realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale militarilor trupelor de carabinieri şi ale 

membrilor familiilor acestora se asigură de către Guvern, de autorităţile administraţiei publice locale, 

de conducătorii de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, de comandamentul trupelor de carabinieri. 

    Persoana, onarea şi demnitatea militarului trupelor de carabinieri sînt ocrotite de lege. 

    Insultarea, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, actul de violenţă sau atentarea la viaţa lui, precum 

şi alte acţiuni ce-l împedică să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu, atrag după sine 

responsabilitatea stabilită de lege. 

  Militarii trupelor de carabinieri nu poartă răspundere pentru dauna materială şi fizică pricinuită 

infractorului în legătură cu nesupunerea sau opunerea de rezistenţă în timpul reţinerii. 

    Comandanţii, persoanele oficiale ale autorităţilor administraţiei publice locale, conducătorii 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vinovate de neîndeplinirea îndatoriilor privind realizarea 

drepturilor,libertăţilor şi intereselor legitime ale militarilor trupelor de carabinieri şi ale membrilor 

familiilor acestora poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

  Toţi militarii trupelor de carabinieri sînt supuşi asigurării persoanelor de stat obligatorii pe o 

sumă egală cu suma mijloacelor băneşti de întreţinere pe zece ani care se acordă din contul bugetelor 

respective. 

    În cazul în care militarul trupelor de carabinieri îşi pierde viaţa în exerciţiul funcţiunii, familiei 

acestuia, persoanelor înputernicite de el li se plăteşte ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor 

băneşti de întreţinere pe zece ani ale celui căzut. În cazul morţii violente a militarului în termen 

familiei acestuia, persoanelor întreţinute de el li se plăteşte un ajutor unic echivalent cu suma 

salariului mediu anual pe zece ani, dar nu mai mic de nivelul mediu al salariilor anuale din republică. 

În afară de aceasta, timp de cinci ani din ziua morţii violente a militarului trupelor de carabinieri 

membrilor familiei lui, persoanelor întreţinute de el li se plătesc lunar mijloacele lui băneşti de 

întreţinere. La expirarea a cinci ani se stabileşte pensie de urmaşi, conform legislaţiei, indiferent de 

mărimea compensaţiei plătite. 

 În caz de mutilare a militarului trupelor de carabinieri în exerciţiul funcţiunii, de invaliditate 

survenită în perioada satisfacerii serviciului sau cel mult după trei luni de la elibirarea din serviciu, 

sau după expirarea acestui termen, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada satisfacerii 



serviciului, el beneficiază lunar de mijloace de întreţinere pînă la restabilirea capacităţii de muncă, 

însă pe parcursul a cel mult zece ani. În caz de mutilare militarului în termen i se plăteşte un ajutor 

unic echivalent cu suma salariului mediu anual ce l-a avut, dar nu mai mic de nivelul mediu al 

salariilor anuale din republică. După expirarea a zece ani se stabileşte pensie de invaliditate. 

    Paguba materială cauzată militarului trupelor de carabinieri sau rudei lui apropiate în legătiră cu 

activitatea lui de serviciu se repară pe cele judiciară în întregime de la bugetul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 Militarii în termen ai trupelor de carabinieri sînt încartiruiţi în cazarme sau cămine pentru 

carabinieri. Trupele de carabinieri se finanţează din contul mijloacelor speciale alocate de la bugetul 

de stat. La acest buget se varsă şi mijloacele ministerilor, departamentelor, întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor ale căror obiective le păzesc în conformitate cu hotărîrile şi dispoziţiile 

Guvernului. Cuantumul tarifelor pentru serviciile cu plată se stabilesc prin lege (cu indicarea 

serviciilor şi a mărimii taxei pentru aceste servicii), în cazul în care acestea poartă un caracter 

obligatoriu, sau prin hotărîre de Guvern, în celelalte cazuri. 

 Tratamentul victimelor, plata pensiilor pentru familiile militarilor căzuţi şi pentru cei rămaşi 

invalizi se efectuează din contul bugetului de stat. 

 Aprovizionarea tehnico-materială a trupelor de carabinieri se efectuiază din contul mijloacelor 

alocate de Guvern la, propunerea Ministerului Afacerilor Interne. 

 Construcţia obiectivelor sau punerea încăperilor la dispoziţia unităţilor militare ale trupelor de 

carabinieri în scopul cazării, repararea acestor obiective şi deservirea lor se realizează în modul şi în 

conformitate cu normele stabilite de Guvern, ţinîndu-se cont de particularităţile determinate de 

Ministerul Afacerilor Interne, din contul bugetului de stat. 

 Trupele de carabinieri, care îşi îndeplinesc îndatoriile de menţinere a ordinii publice, în condiţiile 

instituirii regimului juridic al stării de urgenţă, se asigură cu încălcări de locuit cu servicii comunale, 

cu mijloace de telecomunicaţii, transport auto, combustibil şi librifianţi, cu alimentaţie suplimentară, 

din contul bugetului local (raionului, municipiului, comunei), care de asemenea suportă despăgubirea 

pierderilor materiale ale trupelor.  

 Ministrul afcerilor interne efectuează controlul asupra folosirii raţionale a forţelor şi mijloacelor 

puse la dispoziţia trupelor de carabinieri, asupra gradului în care structura organizatorică corespunde 

volumului şi caracterului sarcinilor încredinţate lor, precum şi asupra respectării legalităţii în 

activitatea operativă de serviciu. 

Comandantul trupelor de carabinieri şi comandanţii unităţilor asigură apărarea fermă a legalităţii 

de către subalterni.    Supavegherea respectării întocmai şi uniforme a legalităţii în trupele de 

carabinieri este exercitată de către Procurorul General şi de către procirorii din subordine. 

    Militarii trupelor de carabinieri în exerciţiul funcţiunii respectă demnitatea personei, drepturile, 

libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor în conformitate cu normele de drept internaţional şi 

obligaţiile contractuale ale Republicii Moldova în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii 

criminalităţii. 

 

 

7. Organele securității statului. SIS. SPPS. 

 

     

     Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 

     Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (denumit în continuare Serviciu) este 

organul de stat  specializat  în domeniul asigurării securităţii de stat. Activitatea Serviciului este 

coordonată de către Preşedintele Republicii Moldova, în limitele competenţei sale, şi este supusă 

controlului parlamentar. Serviciul reprezintă un organ unitar centralizat, constituit din subunităţile 

aparatului central al Serviciului şi organele lui teritoriale. Efectivul Serviciului este stabilit şi aprobat 

de Parlament la propunerea directorului Serviciului. Organele teritoriale sînt subordonate direct 



conducerii Serviciului. Amplasarea lor poate să nu corespundă cu împărţirea administrativ-teritorială 

a Republicii Moldova. Serviciul este persoană juridică, are denumire oficială şi convenţională, 

dispune de alte atribute necesare, conturi în bănci, inclusiv valutare. 

    Cadrul juridic al activităţii Serviciului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, 

alte acte legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului. Activitatea 

Serviciului se desfăşoară şi în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova 

este parte. 

     

    Serviciul îşi desfăşoară activitatea conform principiilor: 

    - legalităţii; 

    - respectării drepturilor şi libertăţilor omului; 

    - umanismului; 

    - nonpartidismului; 

    - oportunităţii; 

    - conspiraţiei, îmbinării  metodelor şi mijloacelor de activitate deschisă şi acoperită; 

    - centralizării conducerii Serviciului, îmbinării conducerii unipersonale şi colegiale. 

 

        În activitatea sa, Serviciul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului. Nu se admite 

limitarea drepturilor şi libertăţilor omului, cu excepţia cazurilor prevăzute de Constituţie şi de alte 

acte legislative. Cetăţenii ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate de către persoane cu funcţii de 

răspundere ale Serviciului sînt în drept să reclame acţiunile persoanelor în cauză în organul ierarhic 

superior al Serviciului, la procuratură sau în instanţa judecătorească.Conducătorulorganului respectiv 

al Serviciului, procurorul sau judecătorul este obligat să întreprindă măsuri pentru repunerea în aceste 

drepturi şi libertăţi, pentru repararea prejudiciului cauzat şi tragerea  la răspundere a celor vinovaţi, 

conform legislaţiei.  Autorităţile administraţiei publice, precum şi întreprinderile, instituţiile şi 

organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate, formaţiunile politice, obşteşti şi cetăţenii au dreptul, 

în conformitate cu legislaţia, să obţină explicaţii şi informaţii de la Serviciu, în cazul lezării 

drepturilor şi libertăţilor lor, şi să ceară de la acesta repararea  prejudiciului cauzat de acţiunile ilegale 

ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale Serviciului aflate în exerciţiul funcţiunii. Datele privind 

viaţa particulară care aduc atingere onoarei şi demnităţii cetăţeanului sau de natură să-i lezeze 

interesele legitime, obţinute în procesul activităţii Serviciului, nu pot fi făcute publice decît cu 

consimţămîntul cetăţeanului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Persoanele cu funcţii de 

răspundere ale Serviciului vinovate de abuz de putere sau de abuz de serviciu, fie de excesul de 

putere sau de depăşirea atribuţiilor de serviciu poartă răspunderea prevăzută de legislaţie. 

     
     Cetăţenii sînt informaţi despre activitatea Serviciului prin intermediul mass-media şi prin alte 

forme, în modul stabilit de legislaţie. Informaţiile privind drepturile şi obligaţiile, direcţiile principale 

de activitate ale Serviciului sînt prezentate integral. Se interzice de a face publice informaţiile ce 

constituie secret de stat, secret comercial, precum şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, 

a căror divulgare ar putea prejudicia securitatea de stat, onoarea şi demnitatea persoanei sau ar putea 

leza drepturile şi libertăţile acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie  în interesul justiţiei. 

    Cetăţenii angajaţi în Serviciu, precum şi cei admişi la informaţiile referitoare la activitatea 

Serviciului, sînt supuşi procedurii de acces la informaţiile ce constituie secret de stat, dacă altă 

modalitate nu este prevăzută  de legislaţie. Cetăţenii admişi, în condiţiile legii, la informaţiile 

referitoare la  activitatea Serviciului ce constituie secret de stat poartă răspundere pentru divulgarea 

lor conform legislaţiei. Documentele şi materialele ce conţin informaţii referitoare la efectivul 

Serviciului, persoanele ce îi acordă sau i-au acordat în secret sprijin, precum şi informaţiile despre 

organizarea, tactica, metodele şi mijloacele de desfăşurare a activităţii operative de investigaţii de 

către Serviciu, constituie secret de stat şi se păstrează în arhiva Serviciului. Materialele din arhiva 

Serviciului care prezintă valoare istorică şi ştiinţifică sînt scoase de la secret şi sînt remise spre 

păstrare la Arhiva Naţională a Republicii Moldova  în modul stabilit de legislaţie. 



Serviciului îi revin atribuţiile: 

    a) elaborarea şi realizarea, în limita competenţei sale, a unui sistem de măsuri orientate spre 

descoperirea, prevenirea şi contracararea următoarelor acţiuni care, conform legislaţiei, periclitează 

securitatea de stat, publică şi a persoanei: 

    - acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale, subminarea sau 

lichidarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. (Aceste acţiuni nu pot fi 

interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale 

omului.); 

    - activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfăşurarea de acţiuni militare împotriva 

ţării sau la declanşarea războiului civil; 

    - acţiunile militare sau alte acţiuni violente care subminează temeliile statului; 

    - acţiunile care au ca scop răsturnarea prin violenţă a autorităţilor publice legal alese; 

    - acţiunile care favorizează apariţia de situaţii excepţionale în transport, telecomunicaţii, la 

unităţile economice şi cele de importanţă vitală; 

    - spionajul, adică transmiterea informaţiilor ce constituie secret de stat altor state, precum şi 

obţinerea ori deţinerea ilegală a informaţiilor ce constituie secret de stat în vederea transmiterii lor 

unor state străine sau structuri anticonstituţionale; 

    - trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfăşurarea de activităţi ostile 

împotriva Republicii Moldova; 

    - acţiunile care lezează drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor şi pun în pericol 

securitatea de stat; 

    - pregătirea şi comiterea atentatelor la viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea persoanelor oficiale 

supreme ale ţării, a oamenilor de stat şi fruntaşilor vieţii publice din alte state aflaţi în Republica 

Moldova; 

    - sustragerea de armament, muniţii, tehnică de luptă, substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, 

narcotice, toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea, producerea, folosirea, transportarea şi 

păstrarea lor ilegală, dacă prin aceasta se aduce atingere intereselor de asigurare a securităţii de stat; 

    - constituirea de organizaţii sau grupări ilegale care periclitează securitatea de stat sau participarea 

la activitatea acestora;  

    b) protecţia secretului de stat, exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi prevenirii 

scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii  importante pentru stat;  

    c) crearea, asigurarea funcţionării şi securităţii sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, 

elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi asigurării 

funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii;  

    d) desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului, finanţării şi asigurării materiale a actelor 

teroriste; 

    e) asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor efectuate prin intermediul reţelelor de 

comunicaţii electronice, cu utilizarea unor mijloace tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, 

la echipamentul furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. 

 

       Direcţiile de activitate ale Serviciului. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce ţin de asigurarea 

securităţii de stat, Serviciul desfăşoară: 

    a) activităţi informative; 

    b) activităţi contrainformative; 

    c) combaterea infracţiunilor ale căror urmărire penală sînt atribuite, conform legislaţiei, 

Serviciului. Alte atribuţii în domeniul combaterii criminalităţii pot fi acordate Serviciului prin legi şi 

alte acte normative. 

     Modul de desfăşurare a măsurilor informative şi contrainformative, precum şi condiţiile de 

utilizare a metodelor şi mijloacelor secrete în desfăşurarea activităţii informative şi contrainformative 

sînt stabilite de legislaţie. 

    Serviciul este obligat: 



    a) să informeze Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi alte autorităţi publice 

asupra problemelor ce ţin de interesele securităţii de stat; 

    b) să obţină date informative în interesul asigurării  securităţii Republicii Moldova, sporirii 

potenţialului ei economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, creării condiţiilor pentru promovarea politicii 

ei externe şi interne; 

    c) să descopere, să prevină şi să contracareze activitatea informativă şi subversivă a serviciilor şi 

organizaţiilor speciale străine, precum şi a unor persoane aparte, orientată spre prejudicierea 

securităţii Republicii Moldova; 

    d) să descopere, să prevină şi să contracareze infracţiunile ale căror urmărire penală ţin, conform 

legislaţiei, de competenţa Serviciului, să caute persoanele care au comis ori sînt suspectate de 

comitere a unor atare infracţiuni; 

    e) să întreprindă măsuri de asigurare contrainformativă a Ministerului Apărării, Ministerului 

Afacerilor Interne, altor formaţiuni militare, create în condiţiile legii, precum şi a organelor de 

control şi vamale; 

     f) să asigure conducerea ţării, a ministerelor, departamentelor şi a altor autorităţi publice, inclusiv 

şi în străinătate, conform Nomenclatorului întocmit de Guvern, cu legătură guvernamentală, cifrată, 

secretă şi cu alte tipuri de telecomunicaţii; să organizeze şi să asigure siguranţa exploatării lor; 

    g) să asigure, în limita competenţei sale, siguranţa obiectivelor complexului defensiv, sistemului 

financiar-bancar, energetic, de transport şi telecomunicaţii şi a obiectivelor de importanţă vitală, a 

sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, a cercetărilor ştiinţifice; 

    h) să exercite controlul privind asigurarea păstrării informaţiilor ce constituie secret de stat; să 

participe la elaborarea şi realizarea măsurilor de protejare a informaţiilor ce constituie secret de stat 

în autorităţile publice, formaţiunile militare, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de 

tipul de proprietate; să întreprindă, în modul stabilit, măsuri legate de accesul cetăţenilor la 

informaţiile ce constituie secret de stat; 

    i) la cererea conducătorilor autorităţilor publice, în condiţiile legii, să verifice şi să ofere date cu 

privire la persoanele ce urmează a fi încadrate în autorităţile publice; 

    j) să întreprindă, în comun cu alte autorităţi publice, măsuri de asigurare a securităţii  instituţiilor 

Republicii Moldova situate pe teritoriul altor state şi a cetăţenilor ei aflaţi în străinătate; 

    k) să participe, în limita competenţei sale şi în  colaborare cu Poliţia de Frontieră din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, la asigurarea controlului frontierei de stat a Republicii Moldova; 

    l) să acorde,  prin forţe şi mijloace disponibile, inclusiv tehnice, sprijin organelor afacerilor interne 

şi altor organe de drept  la combaterea criminalităţii; 

    m) să depisteze emiterile radio ale mijloacelor radioelectronice emiţătoare a căror activitate 

periclitează securitatea de stat; 

    n) să participe, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea problemelor ce ţin de acordarea şi 

retragerea cetăţeniei Republicii Moldova, intrarea/ieşirea în/din ţară a cetăţenilor republicii, şi a 

străinilor, precum şi de respectarea regimului de şedere a străinilor în ţară; 

     o) să menţină  în stare bună pregătirea de mobilizare a Serviciului, să formeze necesităţile şi să 

ţină evidenţa rezervelor efectivului. 

    p) în limita competenţei sale, să planifice, să desfăşoare activităţi şi să prezinte organelor abilitate 

informaţiile necesare pentru asigurarea securităţii militare a statului; 

    q) la declararea stării de asediu sau de război, în limita competenţei sale, să coordoneze cu Statul 

Major General al Forţelor Armate măsurile de menţinere a regimului stării de asediu sau de război şi 

să participe la asigurarea operaţiilor de apărare a ţării. 

         

     Serviciul are dreptul: 

    a) să efectueze, în conformitate cu legislaţia, măsuri operative de investigaţii; 

    b) să întreprindă măsuri de profilaxie a infracţiunilor, care, conform legislaţiei, ţin de competenţa 

Serviciului; 

     c) să antreneze, în condiţiile prevăzute de legislaţie, în mod deschis sau secret (inclusiv şi în 



calitate de colaboratori netitulari), persoane, cu acordul acestora, în vederea contribuirii la 

îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin Serviciului. Împuternicirile colaboratorilor netitulari sînt stabilite 

prin actele departamentale ale Serviciului; 

    d) să folosească, în bază de contract sau înţelegere verbală, în limitele necesare pentru efectuarea 

măsurilor operative de investigaţii, încăperile de serviciu, alte bunuri ale întreprinderilor, instituţiilor, 

organizaţiilor de stat, ale formaţiunilor militare, precum şi încăperile şi alte bunuri ale cetăţenilor; 

    e) să utilizeze, în caz de extremă necesitate, în interes de serviciu, mijloacele de telecomunicaţii 

ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate, precum şi ale 

asociaţiilor obşteşti şi cetăţenilor, cu consimţămîntul acestora; 

    f) să utilizeze, în cazurile care nu suferă amînare, mijloacele de transport ale întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate, precum şi ale asociaţiilor obşteşti, 

cetăţenilor, cu excepţia celor ce aparţin instituţiilor străine şi persoanelor cu imunitate diplomatică. 

La cererea proprietarilor mijloacelor de transport, Serviciul le compensează, în modul stabilit de 

legislaţie, cheltuielile sau prejudiciile pricinuite; 

    g) să efectueze reţinerea administrativă a persoanelor care au comis delicte ce ţin de tentativa de 

pătrundere şi de pătrunderea  pe teritoriul pus sub pază specială al obiectivelor cu regim special şi al 

altor obiective păzite, precum şi să controleze actele de identitate ale acestor persoane, să le ceară 

explicaţii, să efectueze percheziţia lor corporală, controlul şi ridicarea obiectelor şi actelor ce le 

aparţin; să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţii administrative; 

    h) să înainteze autorităţilor publice, administraţiei întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, 

indiferent de tipul de proprietate, precum şi asociaţiilor obşteşti, indicaţii executorii privind 

înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea ameninţărilor securităţii de stat. 

   i) să obţină, pe gratis, de la autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de 

tipul de proprietate, informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului; 

    j) să elaboreze coduri de stat şi mijloace tehnice de cifrare, să execute lucrări de cifru în cadrul 

Serviciului, precum şi să exercite controlul asupra respectării regimului de secretizare la manipularea 

informaţiilor cifrate în cadrul subdiviziunilor de cifru  ale autorităţilor publice, întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate; 

    k) să creeze, în modul stabilit de legislaţie, întreprinderi, instituţii, organizaţii şi subdiviziuni 

necesare pentru  îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului şi pentru asigurarea activităţii lui; 

    l) să antreneze, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, forţele şi mijloacele acestuia la 

acţiuni de asigurare a securităţii de stat; 

    m) să creeze subdiviziuni publice şi acoperite cu destinaţie specială în scopul executării atribuţiilor 

ce revin Serviciului; 

    n) să efectueze expertize criminalistice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa 

Serviciului; 

    o) să detaşeze în autorităţile publice, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat, în modul 

prevăzut de Guvern, şi în cele private cu acordul conducătorilor acestora, ofiţeri de informaţii şi 

securitate pentru a ocupa funcţii  în cadrul lor, aceştia continuînd să îndeplinească serviciul special; 

    p) să stabilească relaţii cu serviciile speciale şi organele de drept străine; să încheie, în modul 

stabilit şi în limitele competenţei sale, acorduri internaţionale; 

   q) să dispună de reprezentanţi oficiali ai Serviciului în ţări străine, de comun acord cu serviciile 

speciale sau cu organele de drept ale acestor ţări, în scopul combaterii mai eficiente a infracţiunilor 

cu caracter internaţional; 

    r) să întreprindă măsuri pentru asigurarea securităţii proprii; 

  s) să se folosească, în scop conspirativ, de acte care codifică identitatea persoanelor cu funcţii de 

răspundere, apartenenţa departamentală a subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de 

transport ale organelor care exercită activitate operativă de  investigaţii, precum şi identitatea 

persoanelor care colaborează cu aceste organe în mod confidenţial; 

    t) să desfăşoare cercetări ştiinţifice pe probleme ce ţin de securitatea de stat; 

    u) să creeze grupuri de lucru în componenţa ofiţerilor de informaţii şi securitate şi specialiştilor 



invitaţi de la alte autorităţi publice pentru desfăşurarea cercetărilor pe probleme importante ce ţin de 

asigurarea securităţii de stat; 

     v) să efectueze pregătirea şi reciclarea personalului Serviciului, inclusiv  în străinătate, să 

pregătească, în bază de compensare sau gratuit, cadre pentru serviciile speciale străine. 

     Nu este admisă utilizarea drepturilor acordate Serviciului pentru îndeplinirea unor obligaţii care 

nu sînt prevăzute de legislaţie. 

 

       Conlucrarea Serviciului cu instituţii din ţară şi din străinătate. Serviciul îşi desfăşoară 

activitatea în conlucrare cu autorităţile publice din Republica Moldova, cu întreprinderi, instituţii şi 

organizaţii, indiferent de tipul de proprietate. Modul şi condiţiile conlucrării Serviciului cu alte 

autorităţi ale administraţiei  publice se stabilesc în baza acordurilor între ele sau în baza unor acte 

normative comune. Serviciul poate utiliza disponibilităţile altor organe din sistemul organelor de 

securitate ale Republicii Moldova în  condiţiile prevăzute de legislaţie. Autorităţile publice, precum 

şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligate să acorde 

sprijin Serviciului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, inclusiv să ofere, potrivit listei 

aprobate de Guvern, funcţii pentru încadrarea ofiţerilor de informaţii şi securitate angajaţi  în 

rezolvarea sarcinilor de asigurare a securităţii de stat. Organele de drept şi de urmărire penală sînt 

obligate să comunice Serviciului orice date şi informaţii, rezultate din activitatea lor de serviciu, ce 

ţin de asigurarea securităţii de stat. Cetăţenii, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de 

tipul de proprietate, prestatoare de servicii poştale, de telecomunicaţii de toate tipurile, inclusiv de 

servicii în sistemul de legătură cifrată, confidenţială, prin satelit, prin reţelele informaţionale globale, 

regionale şi departamentale, sînt obligate, în conformitate cu legislaţia, să creeze condiţiile necesare 

pentru efectuarea de către Serviciu a măsurilor operative de investigaţii. Conlucrarea Serviciului cu 

serviciile şi organizaţiile speciale străine, cu organele de drept şi alte organizaţii din străinătate are 

loc în baza acordurilor internaţionale. 

 

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SERVICIULUI 

    

     Serviciul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament, la propunerea Preşedintelui 

Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din funcţie a directorului se face de Parlament 

la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova sau a deputaţilor în Parlament, în special în caz de 

emitere/adoptare de către acesta a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea 

dispoziţiilor legale privind conflictul de interese ori în caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit 

prin actul de constatare rămas definitiv.  La data numirii în funcţie, directorul Serviciului depune în 

faţa Parlamentului în prezenţa Preşedintelui Republicii Moldova următorul  jurămînt: 

    "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect 

Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 

suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei." 

      Directorul Serviciului este în drept să participe la  şedinţele Guvernului. Directorul Serviciului 

are directori adjuncţi, care sînt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea 

directorului Serviciului. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului, se constituie un 

colegiu  în a cărui componenţă intră: directorul (preşedinte), directorii adjuncţi, alte persoane cu 

funcţii de conducere ale Serviciului. Membrii Colegiului Serviciului sînt confirmaţi de Preşedintele 

Republicii Moldova, la propunerea directorului Serviciului. 

    Personalul Serviciului. Personalul Serviciului este format din ofiţeri de informaţii şi securitate şi 

din salariaţi civili (în continuare – colaboratori), angajaţi în bază de contract. În funcţie de atribuţiile 

ce le revin, ofiţerii de informaţii şi securitate fac parte din personalul scriptic sau din cel criptic. 

 Statutul juridic, modul de îndeplinire a serviciului special prin contract, regimul disciplinar, 

interdicţiile şi răspunderea ofiţerului de informaţii şi securitate sînt reglementate prin Legea nr. 170-

XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate. Activitatea de muncă, 

condiţiile de odihnă, salarizarea şi normarea muncii salariaţilor civili sînt reglementate de legislaţia 



muncii, de legislaţia privind statutul funcţionarului public şi de alte acte normative, ţinînd cont de 

particularităţile prevăzute de prezenta lege. În calitate de salariat civil poate fi angajată persoana care 

întruneşte condiţiile generale de angajare, are pregătire profesională, calificare şi stare de sănătate 

necesare ocupării funcţiei şi corespunde criteriilor de securitate. Pe perioada activităţii în Serviciu 

colaboratorii nu pot deţine cetăţenia altor state. Colaboratorii Serviciului nu pot face parte din partide 

şi din alte organizaţii social-politice. Salariaţii civili pot întemeia şi se pot afilia la sindicate. 

 Colaboratorii Serviciului nu pot să desfăşoare sau să fie implicaţi în vreun fel în activitate de 

întreprinzător, să acorde sprijin altor persoane în astfel de activităţi, să fondeze societăţi comerciale, 

cooperative şi organizaţii necomerciale şi să participe la administrarea lor, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege. La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, ofiţerii de informaţii şi securitate 

şi funcţionarii publici ai Serviciului sînt obligaţi să depună declaraţie cu privire la venituri şi 

proprietate în condiţiile prevăzute de lege. Colaboratorii Serviciului sînt supuşi înregistrării 

dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia. Colaboratorii Serviciului sînt obligaţi 

să păstreze cu stricteţe secretul de stat, alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv după 

părăsirea, indiferent din care motiv, a Serviciului. Divulgarea datelor şi a informaţiilor care le-au 

devenit cunoscute pe parcursul activităţii în Serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, 

este interzisă şi se pedepseşte conform legii. 

 

    Persoanele care acordă sprijin Serviciului.Persoanele care acordă sprijin Serviciului au dreptul:  

    a) să încheie cu Serviciul, în cazurile prevăzute de actele departamentale ale Serviciului, contracte 

de colaborare secretă; 

    b) să primească de la colaboratorii Serviciului explicaţii ce ţin de atribuţiile, drepturile şi 

obligaţiile lor; 

    c) să utilizeze, în scopuri conspirative, acte de identitate cifrate; 

    d) să primească recompensă; 

    e) să fie despăgubite pentru daunele aduse sănătăţii sau bunurilor lor în procesul de colaborare cu 

Serviciul. 

    Persoanele care acordă sprijin Serviciului sînt obligate: 

    a) să respecte clauzele contractului sau înţelegerii de colaborare cu Serviciul; 

    b) să îndeplinească misiunile date de Serviciu, îndreptate spre realizarea obligaţiilor ce le revin; 

    c) să nu admită prezentarea premeditată a informaţiilor necomplete, neobiective, false sau 

calomnioase; 

    d) să nu divulge datele ce constituie secret de stat, precum şi alte date de care au luat cunoştinţă în 

procesul colaborării cu Serviciul. 

    Informaţiile privind persoanele care au acordat sau acordă sprijin Serviciului în mod confidenţial 

constituie secret de stat şi pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane şi numai în 

cazurile prevăzute de legislaţie. 

   Asigurarea informaţională a Serviciului 

     

    Controlul asupra activităţii Serviciului.  Controlul asupra activităţii  Serviciului este exercitat de 

Parlament, Procuratură şi instanţele judecătoreşti, în limita competenţei lor. Serviciul prezintă, în 

modul stabilit, anual şi în caz de necesitate la cerere, Parlamentului, în şedinţă plenară, Preşedintelui 

Republicii Moldova şi Guvernului rapoarte privind desfăşurarea activităţii sale. Auditul public extern 

al parlamentar asupra activităţii Serviciului se efectuează de către Comisia pentru securitatea 

naţională, conform regulamentului acesteia.Controlul activităţii financiare a Serviciului este exercitat 

de Curtea de Conturi.    

Supravegherea exercitată de procurer. Supravegherea respectării legislaţiei Republicii Moldova de 

către Serviciu este exercitată de Procuratura Generală. Activitatea persoanelor care au acordat sau 

acordă, în modul stabilit, sprijin Serviciului se află în supravegherea Procurorului General sau a unui 

procuror împuternicit special prin ordin al Procurorului General. Informaţiile privind organizarea, 

tactica, metodele şi mijloacele de desfăşurare a activităţii Serviciului nu  fac obiectul supravegherii 



procurorului. 

        Serviciul este creat prin reorganizarea Ministerului Securităţii Naţionale, fiind succesorul de 

drepturi al acestuia. Colaboratorii Ministerului Securităţii Naţionale se consideră că îndeplinesc 

serviciul special (lucrează) în Serviciu în funcţiile pe care le deţin, fără reatestare. 

 

           

 Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 

 

    

    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat este o autoritate administrativă centrală din sistemul 

organelor de drept cu atribuţii în domeniul securităţii statului, specializat în asigurarea protecţiei 

demnitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în Republica Moldova, a 

membrilor lor de familie, în limitele competenţelor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de 

lucru şi a reşedinţelor acestora. Îndeplinirea serviciului în funcţia de colaborator cu grad special 

(denumit în continuare colaborator) în cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (denumit în 

continuare Serviciu) este o formă specială a serviciului public prin care se exercită drepturile şi 

obligaţiile Serviciului în domeniul securităţii statului.  Serviciul este subordonat Preşedintelui 

Republicii Moldova.  

 

    Noţiuni principale 

    În sensul legii, următoarele noţiuni principale semnifică: 

    măsuri de protecţie şi pază - totalitate a măsurilor organizatorice, de protecţie, de pază, de regim, 

tehnico-operative, sanitaro-igienice, antiepidemice, ecologice, de control, inclusiv de radiaţie, de 

investigaţie şi de altă natură realizate de Serviciu în limitele competenţei; 

    persoane beneficiare de protecţie de stat – demnitari ai Republicii Moldova, demnitari străini pe 

timpul şederii lor în Republica Moldova, membrii lor de familie, cărora li se asigură protecţie în 

conformitate cu prezenta lege; 

    sedii de lucru şi reşedinţe aflate în pază – clădiri în care îşi desfăşoară activitatea şi locuiesc, 

permanent sau temporar, persoanele beneficiare de protecţie de stat, precum şi teritoriile aferente. 

    Cadrul juridic al activităţii Serviciului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, Legea 

securităţii statului, Legea privind organele securităţii statului, prezenta lege, alte acte normative, 

precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

 

Principiile de bază. Serviciul îşi desfăşoară activitatea pe principiile: 

    a) legalităţii; 

    b) egalităţii în faţa legii; 

    c) respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale omului; 

    d) interacţiunii şi cooperării; 

    e) îmbinării metodelor de activitate deschise cu cele secrete; 

    f) răspunderii personale; 

    g) conducerii unice;  

    h) nepărtinirii; 

    i) controlului şi supravegherii. 

 

   Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, Serviciul colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne, 

cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, cu Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu societăţi şi 

instituţii avînd orice formă juridică de organizare, cu persoane fizice, precum şi cu instituţii similare 

din alte ţări, inclusiv organizaţii internaţionale de profil. Instituţiile prevăzute mai sus  acordă 

Serviciului, în limitele competenţelor legale, sprijin necesar îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de 



lege. 

 

 

 

 

 

    Persoanele beneficiare de protecţie de stat.  Din categoria demnitarilor Republicii Moldova care 

beneficiază de protecţie de stat fac parte: Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele 

Parlamentului, Prim-ministrul, ex-Preşedintele Republicii Moldova, ex-Preşedintele Parlamentului, 

ex-Prim-ministrul, pe perioada stabilită de legislaţie.Pe durata mandatului Preşedintelui Republicii 

Moldova, al Preşedintelui Parlamentului şi al Prim-ministrului se acordă protecţie şi membrilor lor de 

familie. Preşedintele Republicii Moldova dispune acordarea protecţiei şi altor demnitari sau 

membrilor lor de familie, la solicitarea scrisă a instituţiilor interesate sau din iniţiativă proprie, dacă 

se constată o stare de pericol sau dacă există informaţii despre organizarea de acţiuni prin care s-ar 

atenta la viaţa, integritatea fizică, libertatea de acţiune şi sănătatea lor.  În afara teritoriului naţional, 

protecţia demnitarilor Republicii Moldova prevăzuţi în prezenta lege se asigură de către efectivul 

Serviciului în cooperare cu serviciile speciale cu atribuţii în domeniu din ţara gazdă. Demnitarilor 

străini şi membrilor lor de familie li se asigură protecţie pe durata şederii în Republica Moldova în 

conformitate cu legislaţia naţională, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

La solicitarea scrisă a instituţiilor interesate, directorul Serviciului poate dispune acordarea protecţiei 

altor demnitari străini, aflaţi în vizită pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă ce nu va depăşi 

30 de zile calendaristice, cu informarea Preşedintelui Republicii Moldova.Persoanele menţionate  pot 

refuza pe un termen limitat protecţia acordată, informînd în scris despre refuz directorul Serviciului, 

cu excepţia timpului pentru care a fost declarată starea de urgenţă, de asediu sau de război. 

    Lista sediilor de lucru şi a reşedinţelor aflate în paza Serviciului este stabilită prin decret al 

Preşedintelui Republicii Moldova. 

 

     Conducerea Serviciului . Serviciul este condus de un director, numit şi eliberat din funcţie de 

Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului. Adjuncţii directorului sînt numiţi 

şi eliberaţi din funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea directorului Serviciului. 

 Directorul Serviciului şi adjuncţii lui deţin funcţii de demnitate publică, obţinute prin numire. În 

cadrul Serviciului se constituie şi funcţionează Colegiul Serviciului, care este un organ consultativ în 

organizarea activităţii lui. Colegiul Serviciului este compus din 9 membri. Componenţa Colegiului se 

aprobă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.   Şedinţa Colegiului este deliberativă dacă la 

ea participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia. Modul de activitate al Colegiului este prevăzut în 

regulamentul intern, care este aprobat de directorul Serviciului.  Deciziile Colegiului se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor acestuia. Deciziile se înregistrează şi se fac publice prin ordin al 

directorului Serviciului. 

 

         Directorul Serviciului are următoarele obligaţii: 

    a) organizează şi conduce activitatea Serviciului şi îl reprezintă în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice, cu instituţii şi organizaţii din ţară, precum şi cu instituţii şi organizaţii similare 

din străinătate;  

    b) elaborează şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre aprobare structura şi limita 

efectivului Serviciului;  

    c) stabileşte modul de utilizare a alocaţiilor bugetare, a mijloacelor materiale şi tehnice destinate 

întreţinerii şi funcţionării Serviciului, încheie contracte privind achiziţionarea de tehnică, de mijloace 

speciale şi de mărfuri industrial-tehnice  privind efectuarea unor lucrări necesare activităţii acestuia, 

stabileşte cuantumul sporurilor, adaosurilor şi altor plăţi suplimentare pentru efectivul Serviciului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

    d) stabileşte obligaţiile directorilor adjuncţi şi ale efectivului Serviciului, determină gradul lor de 



responsabilitate; 

    e) încadrează şi eliberează din serviciu, conform legislaţiei; 

    f) stimulează şi aplică sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei; 

    g) emite ordine, dispoziţii şi instrucţiuni; 

    h) este responsabil de îndeplinirea obligaţiilor Serviciului; 

    i) detaşează colaboratorii în misiuni de serviciu peste hotare, inclusiv la studii; 

    j) negociază şi încheie, în condiţiile  legii,  contracte şi acorduri  cu persoane juridice şi fizice din 

ţară şi străinătate în probleme ce ţin de competenţa Serviciului; 

    k) aprobă devizul de cheltuieli al Serviciului; 

    l) îndeplineşte alte obligaţii stabilite de legislaţie. 

 

    Serviciul are următoarele obligaţii:  

    a) să prevină, să depisteze şi să anihileze orice acţiune prin care s-ar atenta la viaţa, integritatea 

fizică, libertatea de acţiune şi la sănătatea persoanelor beneficiare de protecţie de stat, indiferent de 

locul lor de aflare, să asigure paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestor persoane; 

    b) să întreprindă măsurile de protecţie şi pază prevăzute mai sus, necesare asigurării securităţii 

persoanelor beneficiare de protecţie de stat şi pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestor 

persoane;  

    c) să menţină, în limitele competenţei, ordinea publică în locurile de aflare permanentă sau 

temporară a persoanelor beneficiare de protecţie de stat şi să excludă cauzele ce împiedică asigurarea 

acestei ordini; 

    d) să asigure însoţirea sau escortarea mijloacelor de transport  auto cu care se deplasează 

persoanele beneficiare de protecţie de stat; 

    e) să întreprindă, în limitele competenţei, măsuri de asigurare a fiabilităţii, securităţii 

informaţionale şi operativităţii sistemelor de telecomunicaţii; 

    f) să organizeze şi să coordoneze, pe timpul misiunilor de protecţie şi pază, activitatea tuturor 

părţilor participante din instituţiile prevăzute în lege;  

    g) să participe, în limitele competenţei, la combaterea terorismului; 

    h) să întreprindă, în colaborare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, acţiuni pentru prevenirea 

scurgerii de informaţii care nu sînt destinate publicităţii; 

    i) să execute, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acţiuni de căutare, 

identificare şi neutralizare a obiectelor suspecte care ar periclita persoanele beneficiare de protecţie 

de stat, sediile de lucru sau reşedinţele aflate în pază; 

    j) să asigure propria securitate şi activitate; 

    k) la declararea stării de urgenţă, de asediu sau de război, să coordoneze, în limitele competenţei, 

cu Statul Major General al Forţelor Armate acţiunile de menţinere a regimului stării de urgenţă, de 

asediu sau de război; 

    l) să organizeze, potrivit legii, activitatea de apărare a secretului de stat şi a altor informaţii oficiale 

cu accesibilitate limitată; 

   m) să îndeplinească alte obligaţii în conformitate cu legislaţia. 

 

    

    Serviciul are următoarele drepturi:  

    a) să desfăşoare, în conformitate cu legislaţia, activităţi speciale de investigaţii pentru culegerea, 

verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. a) al 

legii; să informeze în mod  obligatoriu, printr-un act de sesizare, cu remiterea materialelor 

confirmative, alte autorităţi care desfăşoară activităţi speciale de investigaţii despre faptele ilicite 

devenite cunoscute ce ţin de competenţa acestor autorităţi; 

    b) să solicite şi să primească, în limitele competenţei, de la autorităţile administraţiei publice, de la 

societăţi şi instituţii cu orice formă juridică de organizare, precum şi de la cetăţeni, informaţiile 

necesare îndeplinirii obligaţiilor sale; 



    c) să efectueze verificarea specială a locurilor de aflare permanentă sau temporară a persoanelor 

beneficiare de protecţie de stat şi să supună testelor de securitate obiectele aflate în folosinţa acestora, 

utilizînd în acest scop cîini de serviciu şi mijloace speciale din dotare; 

    d) să reţină şi să predea organelor competente persoanele care comit sau care au comis fapte 

ilegale în locurile de aflare permanentă sau temporară a persoanelor beneficiare de protecţie de stat 

ori care au intenţia de a pătrunde sau care au pătruns ilegal în zonele cu acces interzis; 

    e) să înainteze autorităţilor publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor propuneri de 

înlăturare a cauzelor ce pun în pericol securitatea persoanelor beneficiare de protecţie de stat;  

    f) să pătrundă pe teritoriile şi în incintele întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor pentru 

prevenirea şi combaterea acţiunilor ilegale ce pun în pericol securitatea persoanelor beneficiare de 

protecţie de stat, precum şi pentru urmărirea persoanelor suspecte de comiterea acestor acţiuni, 

aducînd neîntîrziat la cunoştinţă organelor competente toate cazurile de pătrundere în aceste teritorii 

şi incinte contrar voinţei proprietarului; 

    g) să utilizeze unităţi de transport cu numere de înmatriculare speciale, dotate cu mijloace speciale 

de comunicaţii, de protecţie, de semnalizare sonoră şi luminoasă; 

    h) să întreprindă, după caz, măsuri în vederea limitării sau interzicerii temporare a circulaţiei 

vehiculelor şi a accesului persoanelor în anumite zone din localitate şi în imobile de orice natură, 

precum şi în vederea eliberării zonelor respective de mijloacele de transport care împiedică 

întreprinderea măsurilor de protecţie şi pază, prin remorcarea acestora; 

    i) să efectueze schimb de informaţii şi de tehnică specială şi să coopereze cu alte instituţii cu 

atribuţii în domeniu din Republica Moldova şi din alte ţări pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute 

la art.11 lit.a); 

    j) să antreneze, în limitele competenţei, cu acordul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al 

Ministerului Afacerilor Interne, forţele şi mijloacele acestora, necesare stabilirii şi realizării măsurilor 

de protecţie şi pază; 

    k) să legitimeze şi să efectueze cu ajutorul mijloacelor speciale din dotare examinarea corporală şi 

controlul bunurilor persoanelor aflate în perimetrul desfăşurării măsurilor de protecţie şi pază; 

    l) să poarte armă, să deţină, să aplice şi să folosească arma şi muniţiile din dotare, să aplice forţa 

fizică şi mijloacele speciale, în cazurile şi în modul prevăzute de legislaţie; 

    m) în executarea unor misiuni care nu pot fi amînate şi care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel, să 

folosească orice mijloc de transport şi de telecomunicaţie proprietate publică sau privată, cu excepţia 

celor care aparţin corpului diplomatic, cheltuielile de folosire urmînd să fie suportate de Serviciu sau, 

după caz, de persoanele care au provocat intervenţia. 

     Condiţiile de încadrare. Încadrarea în Serviciu este benevolă, pe bază de contract.  Pot fi încadraţi 

în Serviciu cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 21 de ani şi au îndeplinit serviciul 

militar în termen sau cu termen redus ori care au urmat cursul deplin de instruire la catedra militară, 

apţi după calităţile lor individuale şi profesionale, pregătiţi din punct de vedere fizic, a căror stare de 

sănătate le permite să exercite obligaţiile conform funcţiei.  Pentru a fi încadrat în Serviciu, 

candidatul este supus unui control special conform actelor normative ale Serviciului. Persoanele 

încadrate în Serviciu sînt radiate din evidenţa militară şi se includ în evidenţa specială a Serviciului.  

 Persoanele care urmează a fi încadrate în Serviciu sînt supuse dactiloscopiei de stat obligatorii în 

conformitate cu legislaţia. La încadrarea în Serviciu şi, ulterior, în fiecare an, colaboratorii 

Serviciului sînt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi la 

proprietate. Nu pot fi încadrate în Serviciu persoanele declarate anterior prin hotărîre judecătorească 

definitivă culpabile de comiterea unei infracţiuni.   Dacă există un impediment în angajarea sa în 

serviciul public, persoana nu poate fi încadrată nici în funcţia de colaborator al Serviciului. 

     Încadrarea în Serviciu se efectuează prin contract de îndeplinire a serviciului special în cadrul 

Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (denumit în continuare contract), încheiat în scris, prin care se 

stabilesc condiţiile de îndeplinire a serviciului, obligaţiile, drepturile şi responsabilitatea părţilor. 

    Contractul se încheie între cetăţeanul Republicii Moldova care urmează a fi încadrat şi directorul 

Serviciului, pe un termen de pînă la 5 ani. Forma contractului se aprobă de către directorul 



Serviciului. Contractul intră în vigoare la data semnării sau la data stabilită în el şi îşi încetează 

acţiunea în conformitate cu prezenta lege. 

    Limita de vîrstă de încadrare în Serviciu pentru subofiţeri şi ofiţeri este de 30 de ani. În vederea 

completării Serviciului cu specialităţi deficitare, la decizia directorului său, poate fi încadrată 

persoana care a depăşit limita de vîrstă de încadrare, dar nu mai mult de limita de vîrstă de aflare în 

serviciu. Pentru colaboratorii Serviciului este stabilită următoarea limită de vîrstă de aflare în 

serviciu: 

 

    a) pentru subofiţeri şi ofiţeri cu grade medii – 50 de ani; 

    b) pentru ofiţerii cu grade superioare – 55 de ani; 

    c) pentru ofiţerii cu grade supreme – 60 de ani. 

 Aflarea în serviciu peste limita de vîrstă poate fi prelungită, la cerere, de către directorul Serviciului, 

pe un termen de pînă la 5 ani, dacă solicitantul întruneşte condiţiile prevăzute pentru funcţia 

respectivă. 

      

    Se stabilesc următoarele grade speciale pentru colaboratorii Serviciului: 

    a) pentru subofiţeri:  

    plutonier al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    plutonier-major al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    plutonier-adjutant al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    b) pentru ofiţerii cu grade medii: 

    locotenent al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    locotenent-major al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    căpitan al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    c) pentru ofiţerii cu grade superioare: 

    maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    locotenent-colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat; 

    d) pentru ofiţerii cu grade supreme: 

    general-maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. 

 

    Gradele speciale conferite colaboratorilor Serviciului sînt echivalente gradelor militare sau 

gradelor speciale din alte domenii de activitate. 

     Gradele speciale supreme, precum şi gradul special pentru directorul Serviciului se conferă prin 

decret al Preşedintelui Republicii Moldova. Gradele speciale de pînă la gradul special de colonel al 

Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat inclusiv se conferă prin ordin al directorului Serviciului. 

 Modul de conferire şi retragere a gradelor speciale, de retrogradare şi restabilire în grade speciale, cu 

excepţia celor supreme, se stabileşte de prezenta lege şi de alte acte normative. 

 Pentru colaboratorii Serviciului se stabilesc următoarele termene de deţinere a gradelor speciale:  

    a) pentru subofiţeri: 

    plutonier al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – 3 ani; 

    plutonier-major al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – 4 ani; 

       b) pentru ofiţeri: 

    locotenent al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat - 2 ani; 

    locotenent-major al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – 3 ani; 

    căpitan al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – 3 ani; 

    maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – 4 ani; 

    locotenent-colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – 5 ani. 

     Nu se stabilesc termene de deţinere a gradelor speciale de plutonier-adjutant al Serviciului de 

Protecţie şi Pază de Stat şi de colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. Nu sînt înaintaţi 

pentru conferirea următorului grad special în termen colaboratorii Serviciului aflaţi în afara statelor 



de funcţii, sancţionaţi disciplinar, aflaţi sub urmărire penală sau în cercetare de serviciu. 

 

 

 

 

         Drept temeiuri de încetare a îndeplinirii serviciului sînt: 

    a) concedierea sau demisia din Serviciu; 

    b) declararea, în modul stabilit, a dispariţiei fără urmă; 

    c) decesul (moartea) colaboratorului; 

    d) expirarea contractului. 

     Demisia 

    Colaboratorii Serviciului au dreptul la demisie – desfacere a contractului în conformitate cu 

prevederile Codului muncii şi cu legislaţia care reglementează activitatea Serviciului. 

    Concedierea  

     Concedierea colaboratorului se efectuează: 

    a) la atingerea limitei de vîrstă de aflare în serviciu; 

    b) la clasarea de către comisia medicală de specialitate ca fiind inapt pentru îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu în funcţia de colaborator;  

    c) în cazul lichidării Serviciului sau al reducerii statelor de funcţii; 

    d) în legătură cu transferul în o altă autoritate a administraţiei publice, cu acordul colaboratorului 

şi al conducătorilor instituţiilor interesate; 

    e) în legătură cu alegerea într-o funcţie electivă în autoritatea administraţiei publice;  

    f) pentru încălcarea gravă a disciplinei de serviciu;  

    g) în cazul necorespunderii funcţiei, confirmate prin decizie a comisiei de atestare;  

    h) la condamnare, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pentru săvîrşire de infracţiune; 

    h
1
) în cazul aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv; 

    i) la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau la pierderea ei. 

       

  Stimularea colaboratorilor Serviciului . Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, 

colaboratorii pot fi stimulaţi prin: 

    a) exprimare de mulţumiri; 

    b) premiere; 

    c) înmînare de cadouri de preţ; 

    d) înmînare de diplome de onoare 

    e) ridicare înainte de termen a sancţiunilor disciplinare; 

    f) decorare cu insigne şi medalii ale Serviciului;  

    g) conferire a gradului special înainte de termen; 

    h) decorare cu armă gravată cu numele posesorului. 

    Pentru vitejie în exerciţiul funcţiei şi pentru alte merite deosebite faţă de Patrie, colaboratorii pot fi 

propuşi spre decorare cu distincţii de stat ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia. 

     Sancţiuni disciplinare.  Pentru încălcarea disciplinei de serviciu, pentru emiterea/adoptarea unui 

act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de 

interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv, colaboratorilor le pot fi aplicate 

următoarele sancţiuni disciplinare: 

    a) avertisment; 

    b) mustrare; 

    c) mustrare aspră; 

    d) prevenire asupra corespunderii parţiale funcţiei; 

    e) retrogradare în grad special cu o treaptă; 

    f) retrogradare în funcţie; 

    g) concediere. 



    Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune disciplinară.  

Colaboratorii sancţionaţi disciplinar nu sînt scutiţi de răspundere materială.La aplicarea sancţiunii 

disciplinare se va ţine cont de gravitatea faptei comise şi de alte circumstanţe. 

 

 

TEMA12  Activitatea particulară de detectiv şi de pază 
 

1. Noțiuni principale, principiile activității. 

2. Activitatea particulară de detectiv și de pază. 

3. Aplicarea forții fizice, armei și mijloacelor special. 

4. Controlul și încetarea activității. 
 

1.Noțiuni principale, principiile activității. 
 

       Activitatea de detective și de pază particulară are următoarele obiective: 

    a) reglementarea procesului organizatoric de acordare, în bază de contract, a serviciilor particulare 

de investigare şi de pază de către persoane licenţiate în modul stabilit; 

    b)  asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale clienţilor; 

    c) asigurarea protecţiei sociale a lucrătorilor din organizaţiile de detectiv şi de pază; 

    d) contribuirea la respectarea intereselor statului şi la menţinerea ordinii publice; 

    e) asigurarea controlului de stat asupra modului de desfăşurare a serviciilor particulare de 

investigare şi de pază; 

    f) prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în organizaţiile de detectiv şi de pază. 

    

    În sensul legi, se definesc următoarele noţiuni principale: 

 

    activitate particulară de detectiv - gen de activitate licenţiat de acordare a serviciilor de 

investigare, desfăşurat de către persoane specializate în domeniu, în bază de contract, conform 

condiţiilor de licenţiere;  

    activitate particulară de pază - gen de activitate licenţiat de acordare a serviciilor de pază întru 

apărarea vieţii, sănătăţii şi bunurilor de către persoane specializate în domeniu, în bază de contract, 

conform condiţiilor de licenţiere; 

   subdiviziune specializată de pază - subunitate interioară de pază care nu dispune de statut de 

persoană juridică, înfiinţată de o persoană juridică sau de un întreprinzător individual pentru 

asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii lucrătorilor şi bunurilor sale; 

    gardian (paznic) - persoană care a absolvit cursuri de pregătire specială pentru a activa în calitate 

de paznic, a susţinut prin examen dreptul de păstrare şi de port-armă de serviciu şi de mijloace 

speciale, încadrată în bază de contract în serviciu într-o  organizaţie de pază; 

    gardian (paznic) particular - persoană licenţiată pentru a desfăşura activitate de întreprinzător în 

acordarea de servicii pentru asigurarea securităţii vieţii, sănătăţii şi bunurilor împotriva unor atentate 

criminale; 

    sistem de alarmare împotriva efracţiei - ansamblu de echipamente electronice compus din centrală 

de comandă şi de semnalizare optică şi acustică, detectoare de prezenţă, antişoc şi acustice, butoane 

şi pedale de panică, control acces şi televiziune cu circuit închis, cu posibilităţi de înregistrare şi 

stocare a imaginilor şi datelor, de natură să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi 

persoanelor fizice; 

    aviz prealabil - act, eliberat de organul de licenţiere în comun cu organul de specialitate al 

Ministerului Afacerilor Interne, prin care se atestă dreptul exercitării într-o anumită perioadă a 

serviciilor specifice de pază (instalare, exploatare şi întreţinere a dispozitivelor pentru semnalizare de 

siguranţă, funcţionare a dispeceratelor de monitorizare a alarmelor, executare a gărzii de corp). 

       operator (supraveghetor) - persoană care supraveghează funcţionarea dispeceratului centralizat 



de pază şi întruneşte condiţiile de gardian; 

    grupă mobilă - grup format din 2 sau 3 angajaţi ai organizaţiilor particulare de pază, dotat cu 

automobil şi mijloace speciale, destinat intervenţiei rapide la primirea semnalelor de alarmă; 

    proiect al sistemului de alarmare împotriva efracţiei - set de documente care cuprinde calcule 

tehnice, desene, instrucţiuni etc., necesare pentru instalare şi orice modificare a sistemului de 

alarmare împotriva efracţiei; 

   dispecerat de pază centralizat - punct de control destinat pazei centralizate a unor obiective 

dispersate împotriva pătrunderii nesancţionate, cu utilizarea sistemelor de transmitere a înştiinţărilor 

referitoare la evenimentele ce au  loc la obiectivele păzite. 

 

        Activitatea particulară de detectiv şi de pază se întemeiază pe principiile legalităţii, 

umanismului, echităţii sociale, respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei şi se desfăşoară în 

interacţiune cu autorităţile publice şi asociaţiile obşteşti în vederea asigurării ordinii de drept. 

 Activitatea particulară de detectiv şi de pază se desfăşoară în conformitate cu legislaţia. 

 

     Licenţierea şi restricţia activităţii particulare de detectiv şi de pază 

 

     Activitatea particulară de detectiv şi de pază se desfăşoară în bază de licenţă, eliberată, în 

coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, în modul stabilit de legislaţie, luîndu-se în considerare 

particularităţile stipulate în prezenta lege. Persoanelor fizice şi juridice care nu dispun de licenţă 

pentru activitatea de detectiv şi de pază li se interzice prestarea serviciilor prevăzute la art.(6) legii 

privind activitatea particular de detective și de pază. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru 

activitatea de detectiv şi de pază se efectuează în centre specializate de învăţămînt, stabilite de 

Guvern. Se interzice desfăşurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităţii organizaţiilor de 

detectiv şi de pază străine. Organizaţiilor de detectiv şi de pază străine, cetăţenilor străini şi 

apatrizilor li se interzice: 

    a) să desfăşoare activitate de detectiv şi de pază în calitate de întreprinzător individual; 

    b) să fondeze ori să participe ca asociat la constituirea de organizaţie de detectiv şi de pază; 

    c) să aibă în subordine organizaţie particulară de detectiv şi de pază ori subdiviziune specializată 

de pază. 

 

 

   Genurile de activităţi particulare de detectiv  şi de pază.  În activitatea particulară de  detectiv  este 

permisă prestarea următoarelor servicii: 

    a) colectarea, în bază de contract, a informaţiilor, importante pentru apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice; 

    b) colectarea de probe în cauze civile în bază de contract încheiat cu participanţii la proces; 

    c) studierea  pieţei, colectarea de informaţii  pentru  negocieri, depistarea  partenerilor de afaceri 

insolvabili sau care nu  insuflă încredere; 

    d) protejarea  întreprinderilor şi a firmelor contra  spionajului industrial; 

    e) colectarea de date biografice sau de altă natură pentru persoana  cu care se încheie contractul, cu 

acordul ei scris; 

    f) identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor; 

    g)  identificarea locului de aflare a persoanelor dispărute; 

    h)  căutarea bunurilor pierdute; 

    i)  colectarea de date în cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept în bază de 

contract încheiat cu participanţii la proces.  

    (2) În activitatea particulară de pază este permisă prestarea următoarelor servicii: 

    a) ocrotirea vieţii şi sănătăţii, paza bunurilor, executarea gărzii de corp; 

    b) paza fizică şi tehnică a localurilor şi a teritoriilor; 

    c) proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum 



şi exploatarea dispeceratelor de monitorizare  a alarmelor; 

    d) paza şi însoţirea  încărcăturilor importante, a bunurilor personale; 

    e) patrularea,  în comun cu organele de drept, a  zonelor criminogene; 

    f) acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice, la asigurarea securităţii 

oamenilor; 

    g) informarea publicului în probleme de protecţie contra acţiunilor ilicite. 

    Drepturile persoanelor care practică activitate particulară de detectiv şi de pază.  Persoanele care 

practică activitate particulară de detectiv şi de pază au dreptul: 

    a) să presteze în bază de contract servicii de investigare şi de pază în conformitate cu legislaţia; 

    b) să obţină în modul stabilit informaţii şi copii de pe documente din  partea  persoanelor fizice şi 

juridice, cu acordul lor; 

    c) să inspecteze, după caz, cu  participarea şi cu acordul proprietarului (al  reprezentantului lui) 

teritoriul, localurile, bunurile ce îi aparţin; 

    d) să solicite, cu acordul  clientului, concluzia specialistului  în problemele care necesită cunoştinţe 

speciale; 

    e) să elucideze cauzele şi condiţiile care au condus la comiterea  infracţiunilor şi să ia măsuri, în 

limitele competenţei, pentru lichidarea  lor. 

     Nu se admite utilizarea drepturilor acordate persoanelor fizice şi juridice care practică activitate 

particulară de detectiv şi de pază la îndeplinirea unor obligaţii care nu sînt prevăzute de legislaţie. 

 

     Obligaţiile persoanelor care practică activitate  particulară de detectiv şi de pază.  Persoana care 

practică activitate particulară de detectiv şi de pază este obligată: 

    a) să respecte prevederile legislaţiei şi clauzele contractuale; 

    b) să presteze întregul pachet de servicii prevăzute în contract; 

    c) să repare prejudiciile cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale; 

    d) să desfăşoare activitatea cu personal atestat pentru executarea serviciilor de investigare şi de 

pază; 

    e) să păstreze confidenţialitatea informaţiei pe care o cunoaşte în procesul activităţii, să nu o 

utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor; 

    f) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să reţină la locul 

infracţiunii persoanele care au săvîrşit-o şi să le predea imediat organelor competente;  

    g) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în protecţia bunurilor 

periclitate şi în alte situaţii excepţionale; 

    h) să prezinte comisariatului teritorial de poliţie dare de seamă statistică în termenul şi de modelul 

stabilit de Ministerul Afacerilor Interne; 

    i) să plătească în termen impozitele şi taxele prevăzute de lege. 

    Obligaţiile personalului de pază, ale conducătorilor de organizaţii, condiţiile de pază a 

transportului unor valori importante se stabilesc prin hotărîre de Guvern. 

 

     Persoanele care practică activitate  particulară de detectiv şi de pază nu sînt învestite cu 

împuterniciri de organe de drept. Organizaţiile particulare de detectiv nu au atribuţii de urmărire 

penală şi nici atribuţii judecătoreşti,  acestea fiind de competenţa exclusivă a organelor de urmărire 

penală şi a instanţelor judecătoreşti.Lucrătorii din organele de drept nu pot practica şi activitate în 

organizaţiile particulare de detectiv şi de pază şi în serviciile de pază interioară. Persoanele care 

practică activitate particulară de detectiv, de pază şi prestează servicii de pază interioară nu au 

dreptul să le cumuleze cu serviciul de stat. 

 

     Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază se pot asocia în uniuni, care 

nu sînt subiecte ale activităţii de întreprinzător. Uniunea funcţionează în bază de statut, înregistrat 

conform Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, desfăşoară activitate de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor particulare de investigare şi de pază, de coordonare a lor cu organele de drept şi cu alte 



autorităţi publice, acordă ajutor organelor cu funcţie de control şi de supraveghere a acestei activităţi. 

 

     

    De competenţa Ministerului Afacerilor Interne în domeniul controlului asupra activităţii 

particulare de detectiv şi de pază ţine: 

    a) prezentarea de propuneri Guvernului în vederea stabilirii echipamentului de protecţie, 

însemnelor distinctive pentru dotarea personalului din paza particulară, precum şi a baremului; 

    b) aprobarea regulamentelor activităţii particulare de pază; 

    c) acordarea ajutorului de specialitate în organizarea pazei, în pregătirea personalului de pază;  

    d) exercitarea controlului asupra executării legislaţiei şi modului de desfăşurare a serviciilor la 

paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi asupra modului de executare a gărzii de corp;   

    e) organizarea conlucrării cu persoanele care desfăşoară activitate de detectiv şi de pază în vederea 

prevenirii, curmării, descoperirii infracţiunilor, urmăririi făptuitorilor, căutării persoanelor declarate 

dispărute şi menţinerii ordinii publice; 

    f) prezentarea, în comun cu Camera de Licenţiere, a propunerilor privind stabilirea condiţiilor de 

licenţiere a activităţii particulare de detectiv şi de pază şi întocmirea listei de documente suplimentare 

pe care trebuie să le prezinte solicitantul de licenţă care se adoptă prin lege; 

    g) elaborarea regulamentului-tip al activităţii particulare de detectiv şi de pază care se aprobă prin 

lege; 

    h) exercitarea controlului asupra subdiviziunilor de pază internă ori asupra  altor subdiviziuni care 

exercită atribuţiile acestora; 

i) trimiterea, în adresa conducătorilor organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază şi 

subdiviziunilor de pază internă, a prescripţiilor executorii  cu privire la înlăturarea 

neajunsurilor depistate. 

 

        Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de pază se află sub protecţia statului. 

Ele cad sub incidenţa legislaţiei care protejează drepturile patrimoniale şi nepatrimoniale ale 

participanţilor la menţinerea ordinii publice şi la combaterea criminalităţii. Opunerea de rezistenţă 

unor astfel de  persoane, ameninţarea sau aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa şi sănătatea lor 

în exerciţiul funcţiunii au ca urmare răspunderea administrativă sau penală prevăzută de lege. 

     Se interzice imixtiunea în activitatea particulară de detectiv şi de pază legală, precum şi cererea ca 

persoanele care o practică să prezinte informaţii despre viaţa privată a oamenilor. Nu constituie 

divulgare comunicarea informaţiilor despre viaţa privată a oamenilor la solicitarea organului de drept 

care acţionează în exercitarea şi în limitele competenţei sale legale.  

     

     Lucrătorii din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază sînt supuşi asigurării sociale 

obligatorii din contul organizaţiei (uniunii) respective, în conformitate cu legislaţia în  vigoare.  Dacă 

persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază îşi pierde capacitatea de muncă sau 

viaţa în exerciţiul funcţiunii, acesteia, familiei sau persoanelor întreţinute de ea se acordă un ajutor 

bănesc unic din mijloacele organizaţiei (uniunii) respective. Activitatea particulară de detectiv şi de 

pază se practică în bază de autofinanţare.  Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi 

de pază achiziţionează din  mijloace proprii dispozitivele tehnice, inventarul şi utilajele necesare. 

 

Interacţiunea cu autorităţile administraţiei publice locale.  Persoanele care  practică activitate 

particulară de detectiv şi de pază pot acorda ajutor, în limitele competenţei, autorităţilor 

administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale acordă sprijin persoanelor 

care  practică activitate particulară de detectiv şi de pază: 

    a) la arendarea localurilor; 

    b) la obţinerea de înlesniri fiscale şi de înlesniri la plata arendei. 

  Interacţiunea cu organele de drept.  Persoanele care practică activitate particulară de detectiv şi de 

pază vor acorda ajutor, în limitele competenţei, organelor de drept la prevenirea, contracararea  şi 



descoperirea infracţiunilor, în conformitate cu prezenta lege. Colaborarea persoanelor care practică 

activitate particulară de detectiv şi de pază cu organizaţii internaţionale nestatale se face în temeiul 

unor acorduri bilaterale. 

    Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi are ca urmare suspendarea sau retragerea licenţei, 

răspunderea disciplinară, materială, administrativă sau penală prevăzută de lege. 

 

2. ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE DETECTIV ȘI DE PAZĂ 

    Detectivul particular. Este detectiv particular persoana care prestează serviciile stipulate la art.6 

alin.(1) al legii respective. Pot practica activitate particulară de detectiv numai cetăţenii Republicii 

Moldova care au studii juridice sau pregătire specială în domeniu.  Detectivul particular poate activa 

în cadrul unei organizaţii sau independent. Detectivii particulari se pot asocia, în condiţiile legii, în 

uniuni cu statut de persoană juridică. Detectivul particular desfăşoară activitate în conformitate cu 

art.5 şi 6 legii privind activitatea particular de detective și de pază. În activitatea de detectiv 

particular se admite audierea persoanelor fizice, inclusiv a celor cu funcţie de răspundere, cu acordul 

lor, culegerea de  informaţii, studierea obiectelor şi a documentelor, cu acordul scris al posesorilor, 

controlul exterior al construcţiilor, localurilor şi altor obiective, pentru obţinerea de informaţii, 

necesare îndeplinirii misiunilor, conform clauzelor contractuale. În desfăşurarea activităţii de detectiv 

particular se permite utilizarea mijloacelor de comunicaţie, dispozitivelor tehnice de fixare a 

informaţiei (aparate foto, video, audio), care nu dăunează sănătăţii omului şi mediului înconjurător, 

fiind interzisă utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei. 

 La îndeplinirea misiunii, detectivul particular este obligat să aibă asupra sa legitimaţia. 

    În 24 de ore de la încheierea contractului cu clientul privind selectarea informaţiei, detectivul este 

obligat să înştiinţeze în scris despre faptul acesta ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau instanţa 

judecătorească în a cărei procedură se află dosarul penal. 

     Restricţii în activitatea detectivului particular.  Se interzice încadrarea persoanei în activitatea 

particulară de detectiv dacă aceasta:  

    a) nu a împlinit vîrsta de 21 de ani; 

    b) este cunoscută ca o persoană care încalcă sistematic ordinea publică, consumă stupefiante şi a 

fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie; 

    c) nu a fost atestată în modul stabilit pentru practicarea activităţii de detectiv sau nu a absolvit 

cursurile de calificare; 

    d) se află sub urmărire penală. 

    Detectivului particular se interzice: 

    a) să tăinuiască de organele de drept datele pe care le cunoaşte despre pregătirea sau săvîrşirea de 

infracţiuni; 

    b) să întreprindă acţiuni prevăzute de legi şi de alte acte normative care reglementează activitatea 

operativă de investigaţii a organelor de urmărire penală; 

    c) să se prezinte drept lucrător al organelor de drept; 

    d) să culeagă  date despre convingerile politice, religioase, despre viaţa privată sau date de altă 

natură despre oameni; 

    e) să instige la acţiuni ilicite; 

    f) să recurgă la acţiuni care atentează la drepturile, libertăţile şi interesele  legitime  ale persoanelor 

fizice, inclusiv ale celor cu  funcţie de răspundere; 

    g) să întreprindă acţiuni care atentează la viaţa, onoarea, demnitatea, sănătatea şi averea 

persoanelor fizice; 

    h) să falsifice materiale ori să creeze situaţii artificiale pentru a obţine profit sau a induce în eroare 

clientul; 

    i) să divulge informaţia culeasă, să o folosească împotriva intereselor clientului său, în scop de 

profit sau în interesul unor terţi; 

    j) să transmită altor persoane licenţa sa. 

     Săvîrşirea acţiunilor consemnate la alin.(1) şi (2) art.20 al legii cu privire la activitate particular de 



detective și de pază, are ca urmare retragerea licenţei, a legitimaţiei de detectiv particular şi 

răspunderea  prevăzută de lege.   

    Contractul dintre detectivul particular şi client.  În cazul prestării de servicii, detectivul particular 

este obligat să încheie cu clientul contract în scris, care să cuprindă date despre părţile contractante, 

numărul şi data eliberării licenţei, sarcinile şi termenul lor de îndeplinire, cheltuielile aproximative şi 

onorariul pentru servicii, data încheierii. Contractul trebuie să conţină clauze în care părţile îşi iau 

angajamentul de a păstra confidenţialitatea în relaţiile lor şi îşi stabilesc răspunderea. Contractul 

stipulează obligaţia detectivului particular de a prezenta în scris clientului raport de activitate, la care 

să anexeze calculul specificat al onorariului şi al cheltuielilor pe care le-a suportat. Copia de pe raport 

se păstrează în arhiva detectivului în decursul a 3 ani.  

 

 

ACTIVITATEA PARTICULARĂ DE PAZĂ 

       Organizaţia particulară de pază este organizaţie comercială care prestează servicii de ocrotire a 

vieţii, sănătăţii şi bunurilor persoanelor fizice, precum şi a bunurilor persoanelor juridice, împotriva 

unor acţiuni ilicite. Organizaţia particulară de pază nu are dreptul de a practica o altă activitate de 

întreprinzător. Pot fi conducători ai organizaţiilor particulare de pază, cu avizul Ministerului 

Afacerilor Interne, cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în ţară care au împlinit vîrsta de 21 de 

ani, posedă studii superioare, certificat de absolvire a cursurilor de calificare, organizate de 

Ministerul Afacerilor Interne, nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru, nu încalcă 

sistematic ordinea publică şi nu au fost condamnaţi pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie. 

    În categoria de conducător al organizaţiei particulare de pază intră fondatorii ei, precum şi 

persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de 

administrator, director executiv sau alte funcţii similare. În exerciţiul funcţiunii, lucrătorul 

organizaţiei particulare de pază trebuie să aibă asupra sa legitimaţie. Gardianul (paznicul) din 

organizaţia de pază îşi îndeplineşte atribuţiile fără licenţă de prestare a serviciilor de pază. 

 

Organizarea activității.  
     

     Paza particulară se organizează şi se efectuează potrivit unui plan întocmit în comun cu 

beneficiarul serviciilor de pază.  În planul de pază se stabileşte în principal numărul de posturi şi 

amplasarea lor, componenţa numerică a personalului de pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele 

tehnice de pază şi de alarmare, măsurile de asigurare a transportului valorilor importante, consemnul 

posturilor, documentele specifice serviciului de pază. Modelul documentelor specifice necesare 

executării şi evidenţei serviciilor de pază se stabileşte prin lege. Conducătorii organizaţiilor 

particulare de pază sînt obligaţi să asigure respectarea legislaţiei şi a regulamentelor proprii în 

organizarea şi funcţionarea pazei particulare, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, în 

portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi de 

apărare individuală. Echipamentul personalului de pază se inscripţionează numai cu denumirea şi 

sigla organizaţiei, aprobate o dată cu eliberarea licenţei. Pe autovehiculele din dotarea organizaţiilor 

particulare de pază se inscripţionează numai denumirea, sigla şi numerele lor de telefon. Folosirea de 

girofaruri sau sirene pe autovehiculele acestor organizaţii este interzisă. Portul uniformei de către 

lucrătorii organizaţiilor particulare de pază se permite numai în incinta şi în raza amplasării 

obiectivului păzit. Regulile de port-armă şi de păstrare a armamentului se stabilesc de legislaţia în 

vigoare. Plata serviciilor de pază se efectuează în bază de contract, încheiat cu beneficiarul. 

Activitatea particulară de pază nu poate fi practicată la obiectivele de importanţă majoră, la 

obiectivele de asigurare vitală a localităţilor, la întreprinderile cu capital preponderent de stat şi la 

alte obiective supuse pazei de stat, a căror listă este stabilită prin lege. 

    Pregătirea şi perfecţionarea personalului pentru activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi altor 

valori şi gardă de corp se efectuează în cadrul unor cursuri de calificare, organizate de instituţii de 

învăţămînt acreditate conform legii. Sînt scutite de absolvirea cursurilor de calificare persoanele care 



posedă pregătire specială în domeniu şi care au activat în organizaţii specializate de pază cel puţin 3 

ani.  Condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază 

şi de acordare acestuia a certificatelor de atestare se stabilesc în regulament, aprobat prin lege. 

 

Garda de corp 
     Persoana fizică poate apela pentru protecţie personală la serviciile unui gardian (paznic) din 

cadrul unei organizaţii particulare de pază numai în bază de contract  încheiat în scris cu această 

organizaţie. Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile 

desfăşurate să respecte legislaţia în vigoare, drepturile şi libertăţile omului. În timpul executării 

serviciului de gardă de corp, gardianul are următoarele obligaţii specifice: 

    a) să apere beneficiarul de gardă de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, 

integritatea corporală, sănătatea sau bunurile lui; 

    b) să ia primele măsuri (medicale sau de altă natură) pentru salvarea beneficiarului de gardă de 

corp în cazul rănirii lui; 

    c) să nu execute acţiuni, solicitate de beneficiarul de gardă de corp, care depăşesc atribuţiile sale 

legale; 

    d) să anunţe poliţia imediat ce a intrat în posesiunea de date despre pregătirea sau săvîrşirea unor 

infracţiuni; 

    e) să oprească şi să imobilizeze, în măsura posibilităţilor, pe cei care au săvîrşit tentativă sau 

infracţiune împotriva beneficiarului de gardă de corp şi să le predea de îndată organului de poliţie 

proxim; 

    f) în cazul săvîrşirii faptelor consemnate la lit.b), să asigure, în limita posibilităţilor, paza locului 

unde s-a comis infracţiunea şi a mijloacelor materiale de probă pînă la sosirea poliţiei, fără a-şi 

abandona misiunea de a executa serviciul de gardă de corp; 

    g) să se subordoneze autorităţilor şi să-şi dea concursul la îndeplinirea misiunilor ce le revin în 

reţinerea făptuitorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de beneficiarul de gardă de corp. 

     Personalul care execută serviciul de gardă de corp are dreptul la port-armă în limitele prevăzute de 

legislaţia în vigoare. Modul de acţiune în diverse situaţii al personalului care execută serviciul de 

gardă de corp se stabileşte prin regulamentul organizaţiei specializate de pază, aprobat prin lege. 

 

     Condiţiile speciale privind acordarea serviciilor de proiectare, producere, instalare şi 

întreţinere  a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei 

    Titularul de licenţă cu dreptul de a practica activitate particulară de pază poate acorda serviciile 

prevăzute la art.6 alin.(2) lit.c) al legii respective, numai cu avizul prealabil. Instalarea, precum şi 

orice modificare adusă sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, se efectuează numai după avizarea 

proiectelor de către organul de poliţie competent, care controlează stadiul lucrărilor, inclusiv punerea 

în funcţiune. Normele metodologice şi tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare 

împotriva efracţiei se stabilesc de Guvern. 

 

     Restricţii ale activităţii particulare de pază. Se interzice încadrarea în activitatea particulară de 

pază a cetăţenilor străini şi apatrizilor. Se interzice încadrarea persoanei în activitatea particulară de 

pază care:  

    a) nu a împlinit vîrsta de 18 ani; 

       b) este cunoscută ca o persoană care încalcă sistematic ordinea publică, consumă stupefiante şi a 

fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie; 

    c) nu a fost atestată în modul stabilit pentru executarea activităţii de pază; 

    d) se află în urmărire penală. 

 

     Se interzice: 

    a) comercializarea în orice mod, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare împotriva 

efracţiei, a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate a standardului naţional 



sau internaţional şi fără precizarea clasei de siguranţă conform normelor europene în care se 

încadrează; 

    b) acordarea serviciilor de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva 

efracţiei, a componentelor acestora fără avizarea proiectelor de către organul de poliţie competent; 

    c) înfiinţarea şi exploatarea dispeceratelor pazei centralizate fără avizul prealabil, fără documentele 

ce atestă aflarea în proprietate a acestora şi dispunerea de programe licenţiate pentru funcţionarea 

dispeceratelor; 

    d) continuarea serviciului de către persoana care a săvîrşit o infracţiune; 

    e) folosirea accesoriilor de echipament, însemnelor şi uniformelor de modelul celor stabilite pentru 

organele de drept, a armelor de foc şi animalelor de serviciu neautorizate, folosirea cagulelor, 

măştilor de protecţie a feţei şi cătuşelor; 

    f) implicarea de către conducătorii organizaţiilor particulare de pază a personalului propriu în 

acţiuni de forţă, în executări silite, recuperări de mijloace băneşti, în litigii individuale şi conflicte 

colective de muncă sau în opunere acţiunilor de restabilire a ordinii de drept ale autorităţilor publice 

competente. 

 

    Camera de Licenţiere, în termen de 3 zile, înştiinţează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi 

Ministerul Afacerilor Interne despre decizia de retragere sau de suspendare a licenţei. 

     

PAZA INTERNĂ 
      Paza internă este o subdiviziune în statele de organizare a unei persoane juridice, ce dispune de 

un efectiv numeric de cel puţin 10 gardieni, avînd funcţie de asigurare a securităţii vieţii şi sănătăţii 

lucrătorilor, securităţii bunurilor aflate în proprietate. 

    Persoana încadrată în subdiviziunile de pază internă este obligată: 

    a) să respecte prevederile legislaţiei; 

    b) să păstreze confidenţialitatea informaţiei comerciale de care ia cunoştinţă în procesul activităţii, 

să nu o utilizeze în scopuri personale şi să nu o transmită terţilor; 

    c) să comunice imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să reţină persoanele 

prinse în flagrant delict şi să le predea imediat organelor competente; 

    d) să ia măsuri urgente pentru salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în asigurarea securităţii 

bunurilor periclitate şi în alte situaţii excepţionale. 

    Se interzice încadrarea în activitatea subdiviziunilor de pază internă a persoanei care: 

    a) nu a împlinit vîrsta de 18 ani; 

   b) este cunoscută ca persoană care încalcă sistematic ordinea publică; 

    c) se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;  

    d) a fost condamnată pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie; 

    e) se află în urmărire penală. 

 

3. APLICAREA FORŢEI FIZICE, A MIJLOACELOR SPECIALE ŞI A ARMEI DE FOC 

     

     Persoana care practică activitate particulară de detectiv şi de pază are dreptul să aplice forţă fizică, 

să poarte, să păstreze, să folosească şi să aplice mijloace speciale  şi armă  de foc în  modul stabilit de 

legislaţia  în vigoare. Detectivii particulari, personalul care practică activitate de pază sînt obligaţi să 

treacă un instructaj şi o pregătire specială privind aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a 

armei de foc în modul stabilit pentru lucrătorii de poliţie, sînt atestaţi periodic, de către organele 

afacerilor interne, privind pregătirea pentru acţiuni în condiţii care cer aplicarea forţei  fizice, a 

mijloacelor speciale şi armei de foc. Dacă se constată incapacitatea unora pentru astfel de acţiuni, 

Ministerul Afacerilor Interne este în drept să le interzică deţinerea, păstrarea şi folosirea mijloacelor 

speciale şi a armei de foc. Modelele de arme şi mijloacele speciale pentru dotarea personalului 

încadrat în activitatea particulară de pază, ordinea de achiziţionare, evidenţă, păstrare şi purtare a 

acestora se stabilesc de Guvern. La aplicarea forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de  foc, 



detectivul  particular, personalul care practică activitate de pază sînt obligaţi: 

    a) să avertizeze că intenţionează a face uz de ele, acordînd timp suficient  pentru îndeplinirea 

cerinţelor sale, cu excepţia cazurilor cînd tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale 

sau a armei de foc pune în pericol direct viaţa şi sănătatea lor, viaţa şi sănătatea oamenilor sau poate 

conduce la alte urmări grave; 

    b) să facă tot posibilul, în funcţie de caracterul şi gradul de pericol al  infracţiunii şi al persoanei 

care a comis-o, precum  şi de forţa  rezistenţei opuse, ca prejudiciul adus la înlăturarea pericolului să 

fie minim; 

    c) să asigure persoanelor cărora li s-au pricinuit leziuni corporale primul ajutor medical şi să 

comunice de urgenţă faptul organelor de ocrotire a sănătăţii şi organelor afacerilor interne; 

    d) să comunice  imediat organelor de drept toate cazurile de rănire  sau de deces. 

    Aplicarea abuzivă a forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc are ca urmare 

răspunderea prevăzută de lege. 

 

     Mijloacele speciale se aplică: 

    a) la respingerea atacului nemijlocit asupra oamenilor, inclusiv asupra lucrătorilor din organizaţiile 

particulare de detectiv şi de pază; 

    b) la reţinerea celui care încearcă să fugă, surprins în flagrant delict împotriva vieţii, sănătăţii sau 

bunurilor oamenilor. 

    Se interzice aplicarea mijloacelor speciale împotriva persoanelor cu handicap vădit, minorilor, 

femeilor şi împotriva persoanelor de vîrstă înaintată, cu excepţia cazurilor în care aceştia 

opun  rezistenţă armată, săvîrşesc un atac în grup sau de  altă natură care pune în pericol viaţa şi 

sănătatea oamenilor. 

     

     Arma de foc se aplică: 

    a) la apărarea oamenilor de un atac ce pune în pericol viaţa şi sănătatea lor; 

    b) la respingerea unui atac nemijlocit asupra lucrătorilor din organizaţiile particulare de detectiv şi 

de pază care pune în pericol viaţa şi sănătatea lor, precum şi  la contracararea tentativelor de însuşire 

forţată a armelor lor; 

    c) la reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată; 

    d) la  respingerea unui atac în grup sau a unui atac armat  asupra localurilor unităţilor de stat şi 

private, locurilor de păstrare a bunurilor materiale dacă se pune în  pericol viaţa sau sănătatea 

persoanelor care se află în (lîngă) ele; 

    e) la avertizarea (prin efectuarea unei împuşcături în plan vertical) că se intenţionează aplicarea 

armei, precum şi pentru a se da semnal de alarmă sau de chemare în ajutor. 

    Se interzice aplicarea armei de foc împotriva persoanelor cu handicap  vădit, minorilor, femeilor şi 

împotriva persoanelor de vîrstă înaintată, cu excepţia cazurilor în care aceştia opun rezistenţă armată, 

săvîrşesc un atac armat sau în grup care pune în  pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, precum şi în 

locuri publice cînd în urma aplicării armei pot avea de suferit oameni neimplicaţi. Detectivul şi 

gardianul (paznicul) din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază sînt obligaţi să comunice de 

urgenţă fiecare caz de aplicare a armei de foc organului de poliţie teritorial unde a avut loc aplicarea 

armei.  

 

4.CONTROLUL ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 

     
     Exercitarea controlului asupra activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază şi asupra 

subdiviziunilor de pază internă revine Ministerului Afacerilor Interne, organului care a eliberat 

licenţa, precum şi organelor administraţiei publice centrale de specialitate. Controalele la 

compartimentul încălcării prevederilor legislaţiei în vigoare sînt efectuate inopinat de Ministerul 

Afacerilor Interne, iar în domeniul  respectării condiţiilor de licenţiere - în comun cu Camera de 

Licenţiere. Titularul de licenţă şi subdiviziunea de pază internă prezintă informaţiile şi documentele 



solicitate în cadrul efectuării controlului, asigurînd totodată condiţiile necesare efectuării acestuia.     

La finalizarea controlului se întocmeşte, în 2 exemplare, un act privind inspectarea organizaţiei 

particulare de detectiv şi de pază sau a subdiviziunii de pază internă, dintre care unul rămîne la 

organizaţia verificată. În cazul apariţiei dubiilor la aplicarea legislaţiei, acestea urmează a fi tratate în 

favoarea întreprinzătorului. Conform rezultatului controlului, în cazul depistării încălcărilor 

condiţiilor de licenţiere, Ministerul Afacerilor Interne va înainta o sesizare în adresa Camerei de 

Licenţiere, iar în cazul stabilirii altor încălcări ale legislaţiei în vigoare, cu excepţia celor prevăzute 

de legislaţia penală, civilă şi administrativă, va expedia o prescripţie în adresa organizaţiei verificate 

pentru înlăturarea neajunsurilor depistate. 

 La efectuarea controlului, organul de control  se va conduce de următoarele principii: 

 

    a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege; 

    b) neadmiterea aplicării sancţiunilor ce nu sînt stabilite de lege; 

    c) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului; 

    d) emiterea prescripţiilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului; 

    e) dreptul de a ataca acţiunile organului de control. 

   

 Se interzice aplicarea oricărei sancţiuni fără verificarea corectitudinii ei de către conducătorul 

organului de control şi fără acordarea organizaţiei particulare de detectiv şi de pază  sau subdiviziunii 

de pază internă a posibilităţii de a o contesta în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Acţiunile 

lucrătorilor din organizaţiile particulare de detectiv şi de pază pot fi atacate, în  modul stabilit, în 

organul care a eliberat  licenţa sau în organele de drept.  

 

     Încetarea activităţii 

    Persoanele care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază pot înceta activitatea din 

proprie iniţiativă, precum şi în temeiul deciziei organului care a eliberat licenţa dacă ele au încălcat 

legislaţia, cu restituirea, în termen de 10 zile, organelor emitente a tuturor actelor eliberate. 

    

     Ministerul Afacerilor Interne întocmeşte un dosar de supraveghere pentru fiecare întreprindere, 

organizaţie, persoană fizică ce dispune de licenţă în domeniul activităţii de detectiv şi de pază. 

     În dosarul de supraveghere se păstrează copiile tuturor documentelor prezentate pentru 

înregistrarea întreprinderii, pentru eliberarea licenţei, copia statutului (regulamentului) aprobat, 

copiile avizelor eliberate, modelul legitimaţiei lucrătorului şi alte acte ce ţin de activitatea 

întreprinderii. 
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