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Regulamentul 

cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari 

 

(aprobat la ședința din data.luna.2013 a Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public 

pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul 

profesorilor de drept titulari). 

 

I. Dispoziții generale 

1.1. Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

(în continuare CSM) din rândul profesorilor de drept titulari este organizat de Comisia specială de organizare 

și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari (în continuare Comisia specială) în vederea 

executării art. 3 alin. (3) al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.  

 

II. Condițiile de eligibilitate pentru candidați. 

2.1. Candidaţii care participă la concurs trebuie să întrunească următoarele condiţii: 

a) are studii superioare; 

b) dispune de o reputaţie ireproşabilă; 

c) este persoană cu activitate didactică și științifică recunoscută în domeniul jurisprudenței;  

d) manifestă angajament pentru independența și autonomia puterii judecătorești. 

2.2. Pentru a participa la concurs, persoanele interesate urmează să depună un dosar de participare la concurs 

care include următoarele: 

1) Copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire; 

2) Curriculum vitae; 

3) Programul de activitate dacă va fi ales  în calitate de membru al CSM; 

4) Copia diplomei de studii de absolvire a studiilor superioare; 

5) Declarația pe propria răspundere care confirmă că nu este membru al vreunui partid politic; 

6) Dovada desfășurării activității didactice și științifice (carnet de muncă și lista publicațiilor); 

7) Opțional, scrisoare de recomandare din partea persoanelor care activează în domeniul jurisprudenței. 

 

III. Procedura de desfășurare a concursului 

3.1. Procedura de desfășurare a concursului se bazează pe principiile unei competiții deschise și transparente 

prin asigurarea accesului liber al oricărei persoane care întrunesc condițiile necesare. Concursul se 

desfășoară conform procedurii descrise mai jos:   

 

3.2. Depunerea actelor pentru participarea la concurs: 

3.2.1. Data și locul depunerii actelor pentru participare la concurs vor fi anunțate din timp prin intermediul 

paginii web a Parlamentului. Anunțul va fi publicat în Monitorul Oficial cu cel puțin 21 zile până la 

expirarea termenului de depunere a actelor pentru participare la concurs. 

3.2.2. Dosarele vor fi recepționate de secretarul Comisiei speciale, în zilele lucrătoare în perioada indicată în 

anunțul cu privire la concurs, cu eliberarea unei confirmări de depunere a dosarului.  

3.2.3. Lista persoanelor care au depus dosarul pentru a participa la concursul pentru selectarea candidaților la 

funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari se publică 

în următoarea zi după expirarea termenului limită pentru depunerea actelor de către candidați. 

 

3.3. Admiterea candidaților la concurs: 

3.3.1. În termen de 7 zile de la expirarea termenului limită pentru depunerea actelor de către candidați, 

Comisia specială va emite o hotărâre cu privire la candidații admiși la concursul pentru funcția de membru al 

CSM din rândul profesorilor de drept titulari.  

3.3.2. Comisia specială va admite la concurs candidații care au depus dosarele complete și corespund 

condițiilor înaintate faţă de candidați. În cazul neadmiterii la concurs, Comisia va indica în hotărârea sa 

motivele.  

 

3.4. Consultări publice cu privire la candidații admiși la concurs:  

3.4.1. În termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii Comisiei speciale cu privire la candidații admiși la 

concursul pentru funcția de membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari, pe pagina web a 
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Parlamentului se va publica hotărârea Comisiei speciale și lista candidaților admiși la concurs, inclusiv 

Curriculum Vitae, programul de activitate și lista publicațiilor candidaților.   

3.4.2. Comisia va acorda cel puțin 10 zile pentru primirea opiniilor scrise despre candidaţi.  

3.4.3. Comisia specială va recepționa opinii referitoare la candidați de la orice persoană. Opiniile anonime 

nu sunt acceptate. 

3.4.4. Avizele recepționate vor fi prezentate tuturor membrilor Comisiei speciale la expirarea termenului 

limită pentru depunerea opiniilor cu privire la candidați.  

 

3.5. Examinarea dosarelor și audierea candidaților admiși la concurs:  

3.5.1. După expirarea termenului pentru recepționarea opiniilor cu privire la candidați, Comisia specială se 

va întruni într-o ședință închisă pentru examinarea dosarelor, a opiniilor recepționate și a altor materiale 

relevante cu privire la candidați, precum și stabilirea datei pentru ședința publică în vederea audierii 

candidaților.  

3.5.2. Comisia specială va întocmi o agendă și va anunța candidații despre data, locul și ordinea intervievării 

candidaților. Această informație va fi publicată și pe pagina web a Parlamentului. Candidații vor fi audiați în 

aceeași zi, iar în caz de necesitate în zile diferite.  

3.5.3. Candidaţii urmează a fi audiați în ordinea depunerii documentelor de participare la concurs. 

3.5.4. Comisia parlamentară urmează să acorde timp egal fiecărui candidat pentru a-şi prezenta viziunea 

asupra viitoarei activităţi în cadrul CSM și pentru a răspunde la întrebările membrilor Comisiei speciale. 

3.5.5. Toți candidații admiși la concurs vor fi audiați în cadrul unei ședințe publice cu privire la motivația 

personală de a participa la concurs și viziunea asupra rolului candidatului și programul de activitate în CSM. 

Intervenţiile candidaţilor nu pot depăşi 15 minute.  

3.5.6. După fiecare intervenţie, membrii Comisiei speciale pot adresa întrebări candidatului. Întrebările 

membrilor Comisiei speciale nu se pot referi la religia sau convingerile, etnia, originea socială, opțiunea 

politică, orientarea sexuală, naționalitatea sau alte întrebări care pot fi considerate discriminatorii.  

 

3.6. Aprecierea candidaților și nominalizarea candidaților selectați pentru aprobarea de către Parlament: 

3.6.1. După audierea tuturor candidaților, Comisia specială se va întruni în ședință închisă pentru a aprecia a 

lua decizia cu privire la candidații selectați.  

3.6.2. Aprecierea candidaților se face în baza dosarului depus, avizelor și altor materiale recepționate sau 

colectate de membrii Comisiei speciale și performanței candidatului în timpul audierii, în baza următoarelor 

criterii:  

a) motivarea și dedicația personală de a îndeplini funcția de membru al CSM;  

b) prezentarea viziunii asupra rolului candidatului și programul de activitate în CSM;  

c) experiența de muncă în domeniul justiției, inclusiv titlurile științifice și publicațiile în domeniu;  

d) capacități manageriale și de comunicare; 

e) educația, inclusiv studiile post universitare și cunoașterea limbilor străine;  

f) profilul personal: integritate, iniţiativă, relaţii interpersonale, rezistenţă la stres, colegialitate, corectitudine.  

3.6.3. Comisia specială va adopta o hotărâre motivată cu indicarea motivelor din care sunt propuşi unii 

candidaţi şi nu sunt propuşi alţi candidaţi.  

3.6.4. Comisia specială va adopta hotărârea cu votul majorității membrilor săi.  

6.6.5. Hotărârea Comisiei speciale cu privire la selectarea candidaților la funcția de membru CSM din rândul 

profesorilor de drept titulari se plasează pe pagina web a Parlamentului în ziua în care este adoptată și se 

transmite Plenului Parlamentului. 

 

3.7. Votarea candidaților de către Plenul Parlamentului: 

3.7.1. Plenul Parlamentului va vota pentru fiecare candidat în mod separat.  

3.7.2. În cazul respingerii candidatului propus, urmează a fi organizat un nou concurs pentru poziţia vacantă. 

 


