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INVITATUL NOSTRU

– Doamnă Diana Rotundu, 
degrabă se împlinesc 21 de ani 
de când lucraţi ca procuror, 
dintre care 17 ani – numai în 
Secţia cooperare internaţio-
nală şi integrare europeană a 
Procuraturii Generale, secţie 
pe care o conduceţi tot din luna 
iulie a anului 2017. Ce înseam-
nă să fii şef de secţie într-o 
instituţie de primă importanţă 
în procesul de democratizare a 
R. Moldova, instituţie din care 
politicienii au făcut un „măr al 
discordiei” pentru societatea 
noastră? 

– Într-adevăr, activitatea mea 
în procuratură a depășit „majo-
ratul”. Generației noastre i-a fost 
dat să treacă prin tot felul de re-
forme și experiențe de pionierat: 
în învățământ, politică, viață coti-
diană... Nu au lipsit aceste lucruri 
nici în activitatea Procuraturii. În 
perioada respectivă au avut loc 
trei reforme instituționale, am 
schimbat vreo patru Coduri, am 
activat cu șapte Procurori Gene-
rali. Toate au dat sens experienței 
mele acumulate, dar am avut și 
lecții de învățat. La început, ca 
orișice procuror, eram dornică de multe cazuri și dosa-
re interesante, de ședințe de judecată cu pledoarii, de 
muncă operativă cu ieșiri la fața locului .... Romantic, nu? 
În acea perioadă, datorită deschiderii hotarelor, stabili-
rii unor raporturi de cooperare tot mai strânse cu Pro-
curaturile din alte state dar și fenomenului de migrație 
care lua amploare, instituția noastră avea nevoie de 
personal care să cunoască limbi străine. Am avut parte 
de dascăli buni, care m-au convins să încerc „pâinea” de 
procuror internațional. Şi, din moment ce am început 
să „cochetez” cu latura internațională a activității de 
procuror, mi-am dat seama cât de interesantă, dar și 
complicată este. Şi am rămas. Am început cu asistența 
juridică în materie penală și, treptat, am trecut la tot 
ceea ce ține de raporturile de cooperare externă ale 
Procuraturii cu instituțiile similare din străinătate, dar 

și cu organismele internaționale. 
Cu alte cuvinte, subdiviziunea pe 
care am onoarea, la momentul 
actual, să o conduc este un fel de 
Minister al Afacerilor Externe al 
Procuraturii.

De aici, diplomatic, declar 
că activitatea pe care o facem 
nu este una politică. La alegerea 
partenerilor străini de dezvoltare 
și a implementatorilor ne bazăm 
exclusiv pe necesitățile Procura-
turii. Mă refer la necesități de in-
struire, de îmbunătățire a cadru-
lui normativ intern, de specializa-
re a procurorilor, de consolidare a 
capacităților instituției în dome-
niul tehnologiilor informaționale, 
de dezvoltare a sistemelor elec-
tronice de evidență a lucrului 
efectuat și multe altele, care ași 
putea să le înșirui pagini la rând. 
Pentru fiecare din ele încercăm să 
găsim soluționare nu doar la nivel 
național, ci și la nivel internațional. 
De exemplu, pentru asigurarea 
specializării procurorilor – ca una 
din necesitățile și recomandările 
făcute procuraturilor prin diverse 
acte internaționale –, pe lângă 
instruirea acordată de Institutul 

Național al Justiției, identificăm evenimente externe 
(seminare, conferințe, ateliere de lucru) la care sunt 
delegați și procurori din Republica Moldova pentru in-
struire în investigarea diferitor tipuri de infracțiuni. 

Pentru acoperirea unor relații importante inter-
instituționale, negociem și organizăm semnarea unor 
Acorduri de cooperare între Procuratura Republicii 
Moldova cu Procuraturi din alte state. 

Am fost, împreună cu Ministerul Justiției, negoci-
atori de bază la încheierea Acordului de cooperare cu 
Eurojust, care a fost semnat la 10.07.2014, prin delega-
rea deplinelor puteri Procurorului General, și, în pre-
zent, se implementează cu succes.

Cooperăm, deopotrivă, cu colegii din vest și din est, 
indiferent de preferințele politicului. Suntem parte la 
Consiliul Consultativ al Procurorilor Generali din state-
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„SUNT SIGURĂ CĂ O SĂ DEPĂȘIM PROVOCĂRILE 
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le-participante ale CSI, dar și observatori în Rețeaua de 
procurori sau instituții echivalente de pe lângă Curțile 
Supreme de Justiție din statele membre ale Uniunii Eu-
ropene (Rețeaua NADAL). 

Desigur, multe din cele ce s-au întâmplat sau se în-
tâmplă în țara noastră fac partenerii de dezvoltare să 
fie mai atenți, mai reticenți în alegerea instituțiilor de 
cooperare. Dar aceasta nu se referă doar la Procuratură.

Echipa cu care lucrez în Secție este una competen-
tă, profesionistă și gata pentru dezvoltare. Din aceste 
considerente, sunt sigură că o să reușim să depășim 
provocările și greutățile ce ar putea să apară în activi-
tatea noastră.

– Funcţia pe care o deţineţi cere numaidecât o 
asemenea întrebare: la ce nivel este şi cum are loc 
astăzi integrarea europeană a Procuraturii Gene-
rale a Republicii Moldova? 

– Pot să vă asigur de una: Procuratura nu se va in-
tegra ca „vagon” separat, ci va merge, în acest sens, cu 
tot „trenul”.

Desigur, Procuratura a fost parte a procesului de 
integrare chiar de la bune începuturi. Din 2005, oda-
tă cu aprobarea de către Guvern a primului Plan de 
Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, și 
până în prezent, Procuratura este una din instituțiile 
care realizează obiectivele punctate în Planuri. Dacă 
e să generalizez, fiecare Plan ne rezerva pentru im-
plementare în jur de 30 de acțiuni, care se refereau 
la consolidarea capacităților instituției, asistența ju-
ridică în materie penală, combaterea diferitori tipuri 
de crimă organizată, în special - cea transnațională, 
combaterea torturii și altele. Nu zic că am fost cei mai 
exemplari, dar nici n-am rămas corigenți. Astăzi, când 
Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europea-
nă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și In-
tegrării Europene fac analiza restanțelor pentru anii 
precedenți, Procuratura rămâne doar cu o singură 
acțiune a cărei executare nu a fost finalizată. Aceasta 
nu înseamnă că am realizat toate recomandările făcu-
te de Uniunea Europeană și ne oprim aici. Aceasta în-
seamnă că au fost realizate un șir de acțiuni din Agen-
dele de Asociere, așa cum au fost indicate în Planurile 
de acțiuni naționale, iar recomandările rămase vor fi 
incluse în Planurile ulterioare, care se elaborează de 
MAEIE în comun cu autoritățile naționale.

Am fost implicați și în realizarea Programului naţi-
onal de implementare a Planului de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberaliză-
rii regimului de vize, aici mă refer la toate cele patru 
Hotărâri ale Guvernului între anii 2011-2014. Ultimul 
exercițiu de evaluare a Moldovei de către experții eu-
ropeni până la acordarea regimului liber de vize a fost 
unul extraordinar de complicat și serios, iar experții 
care au fost desemnați să elaboreze raportul – persoa-
ne notorii și competente. Apropo, unul din capitolele 
de evaluare a fost „Cooperarea internațională în mate-

rie penală”, la care, mai bine de patru ore față în față 
cu expertul, am prezentat legislația, procedurile, sta-
tisticile, problemele, dar și exemple practice. Anume 
pe parcursul acelui exercițiu de evaluare am înțeles 
și am apreciat conlucrarea inter-instituțională la nivel 
național și lucrul în echipă. 

– Acest dialog ni l-a sugerat şi faptul că, recent, 
aţi fost aleasă pe post de preşedinte al Consiliului 
Institutului Naţional al Justiţiei. Este o funcţie pe 
care o exercitaţi suplimentar la cea de bază, ea ne-
cesită eforturi şi responsabilităţi suplimentare. Ce 
v-a făcut s-o acceptaţi? 

– Să nu confundăm lucrurile. Nu că ași fi acceptat 
funcția de Președinte al Consiliului, ci, mai degrabă, 
am acceptat să fiu desemnată de Consiliul Superior al 
Procurorilor ca membru al Consiliului INJ din rândul 
procurorilor. Statutul de Președinte a parvenit în urma 
deciziei membrilor Consiliului INJ. Dacă e să fiu sinceră, 
acest lucru m-a surprins. Neașteptat..., dar plăcut. 

În cei 14 ani de existență a Institutului Național al 
Justiției, am avut ocazia să fiu în diferite relații cu aceas-
tă instituție: de audient în cadrul instruirii continue, de 
formator, am participat la pregătirea altor formatori, 
am colaborat și în alte domenii ale INJ. Dar, pentru pri-
ma dată am ocazia să particip la organizarea activității 
Institutului, să îmi exprim opinia și votul în probleme 
ce țin de procesul de formare inițială și continuă, să 
particip la dezbaterea unor subiecte care, ca rezultat, 
ar duce la îmbunătățirea calității lucrului procurorilor 
și judecătorilor. 

Recunosc faptul că, până a face parte din Consi-
liul INJ, am cunoscut despre activitatea acestuia atât 
cât îmi era suficient la acel moment, fără amănunte de 
organizare a activității și despre întregul ansamblu de 
competențe ale acestuia.

Din luna mai anul curent, aproape zilnic studiez 
legile, regulamentele care conțin prevederi referitoa-
re, chiar și tangențial, la activitatea în Consiliul INJ. Ca 
membru al Consiliului, sunt obligată să le cunosc pen-
tru formarea corectă a opiniei mele asupra diferitor as-
pecte de activitate a INJ, iar ca președinte al Consiliului 
– și pentru asigurarea aplicării corecte și conforme a 
acestora.

Vedeți că statutul dat mi-a împovărat, cu adevă-
rat, volumul de muncă, dar într-un sens pozitiv, de 
cunoaștere. A fost și o provocare, dacă vreți, pe care 
sper să o trec cu succes.

– Consiliul este organul suprem de conducere 
al Institutului Naţional al Justiţiei. Cum gestionea-
ză Consiliul activitatea INJ în perioada de pande-
mie coronavirus? Invazia de COVID-19 a prejudici-
at formările iniţială şi continuă, în special – exa-
menele de absolvire a actualei promoţii de viitori 
judecători şi procurori?

– Dacă e să pornim de la faptul că Consiliul 
folosește în activitatea sa sediul și facilitățile Institu-
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tului, mai degrabă INJ asigură activitatea în siguranță 
a Consiliului...

Am ajuns în Consiliu în plină pandemie și am 
realizat că conducerea Institutului a întreprins toa-
te acțiunile necesare și posibile pentru activitatea 
continuă a instituției. Nu le enumer, fiindcă le găsiți 
cu ușurință pe site-ul și în revista instituției. O să 
menționez doar că examenele de absolvire pentru 
promoția din acest an de procurori și judecători au 
decurs fără schimbarea orarului prestabilit. Conduce-
rea INJ a reușit cu succes să combine prezența fizică 
și tehnologiile informaționale, în așa mod ca să nu fie 
încălcate prescrierile și recomandările comisiilor gu-
vernamentale pentru situația de criză pandemică. Cât 
efort fizic, psihologic și financiar a fost depus pentru 
aceasta - este o altă întrebare.

Cât privește instruirea continuă, Institutul asigură 
în această perioadă continuarea seminarelor în format 
on-line. Aici, deja angajatorii, atât ai procurorilor cât și 
ai judecătorilor aflați în funcție, au de gândit cum să 
asigure partea tehnică pentru formarea continuă în re-
gim on-line. 

Preocupările Consiliului și ale Institutului se în-
dreaptă acum la procedurile de organizare a exame-
nelor de admitere pentru anul 2020. Nu putem avea o 
previzibilitate a situației pandemice, dar trebuie să fim 
pregătiți pentru orice fel de scenariu.

– Doamnă preşedinte al Consiliului INJ, toţi 
funcţionarii cu posturi de răspundere în sistemul 
de justiţie apreciază pozitiv calităţile profesionale 
ale absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei. 
Din păcate, foarte mulţi dintre aceşti absolvenţi 
sunt nevoiţi să aştepte chiar ani la rând angaja-
rea lor în funcţie. Acest lucru a devenit o proble-
mă mai ales în cazul absolvenţilor INJ candidaţi 
la funcţia de judecător. Consiliul Superior al Ma-
gistraturii anunţă locuri vacante, dar mai există 
50 de absolvenţi din diferite promoţii ale INJ care 
n-au fost încă angajaţi. În plus, chiar în luna iu-
nie, INJ a mai furnizat sistemului 15 absolvenţi 
care candidează la funcţia de judecător. De altfel, 
la concursul CSM de angajare ei sunt defavorizaţi 
în comparaţie cu candidaţii la funcţia de judecă-
tor care au susţinut examene în baza vechimii în 
muncă. Cum va rezolva Consiliul INJ problema re-
spectivă?

– Delicată întrebare... Răspunsul simplu ar fi că 
este de competența Consiliului Superior al Magis-
traturii să se ocupe de politica de cadre în instanțele 
judecătorești. Dar, pornind de la faptul că instruirea 
candidaților la funcțiile de procuror și de judecător se 
face din contul statului, iar neangajarea acestora timp 
de 5 ani după absolvire duce la unele consecințe finan-
ciare și de prescripție, Consiliul INJ a discutat la una din 
ședințele sale aspectul care l-ați menționat. Mai exact, 
asta s-a făcut în ședința de aprobare a Raportului de 

activitate pentru anul precedent al INJ, unde se găsesc 
și informații detaliate despre angajarea absolvenților 
INJ din ultimii 10 ani. Atunci, Consiliul a decis adresa-
rea unei scrisori către CSM prin care se solicită impli-
carea activă a Consiliului Superior al Magistraturii în 
situația descrisă, prin revizuirea modalității de angajare 
a absolvenților INJ la funcția de judecător și prezenta-
rea argumentată, pe viitor, a propunerii CSM privind 
numărul de locuri ce urmează a fi scoase la concursul 
de admitere pentru formarea inițială a candidaților la 
funcții de judecător.

– Ce v-a surprins pozitiv, dar şi ce v-a pus pe 
gânduri atunci când, în calitate de preşedinte 
al Consiliului INJ, aţi luat cunoştinţă mai îndea-
proape cu activitatea Consiliului şi a Institutului 
Naţional al Justiţiei?

– De partea pozitivă a lucrurilor la INJ nu am fost 
surprinsă, fiindcă, reieșind din conducerea și efecti-
vul pe care îl are Institutul, din rezultatele pe care le-a 
obținut în ultimii ani - mă refer atât la partea de instru-
ire cât și la cea administrativă –, acestea nu puteau lua 
decât calificativul „excelent”. Reflecții mi-a creat ne-
cesitatea asigurării unui tandem între activitatea nu 
doar a Consiliului INJ cu Institutul Național al Justiției, 
ci, în această formulă, mai trebuie armonios de inclus 
Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Ministerul Justiției, formatori, procurori, 
judecători și încă alți actori care, pe parcurs, asigură 
funcționarea bună și continuă a Institutului. Este o în-
treagă mașinărie care nu se limitează doar la cifra de 
emitere a absolvenților, dar care, zi de zi, trebuie să ia 
decizii care să reflecte opinia majorității celor implicați, 
dar și să ducă la bune rezultate.

– V-am cunoscut ca coautoare la Manualul 
pentru judecători şi procurori, editat de Institutul 
Naţional al Justiţiei, cu care, deci, susţineţi şi o cola-
borare în domeniul ştiinţific. Aveţi sau programaţi 
şi alte proiecte pe tărâm ştiinţific?

– Manualul de care vorbiți a fost rodul unei cola-
borări frumoase între INJ și Academia de Drept Euro-
pean ERA din Luxemburg în anul 2012. Este la nivel 
național unicul manual pentru judecători și procu-
rori scris de judecători și de procurori cu practică în 
domeniul asistenței juridice în materie penală. Dar, 
reieșind din faptul că a trecut ceva timp de la momen-
tul apariției manualului, timp în care practica aplică-
rii unor forme de asistență juridică s-a îmbogățit, au 
apărut un șir de modele tipizate de cereri de asistență 
juridică, elaborate de organisme internaționale, și 
alte noutăți în domeniu, care ar fi utile pentru prac-
ticieni, ar fi o idee excelentă de reînnoit colaborarea 
științifică...

– Doamnă procuror, sunteţi, în Moldova, Punct 
de contact pentru Eurojust. Ce înseamnă asta?
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– Prin Legea de ratificare a Acordului de Cooperare 
dintre Republica Moldova și Eurojust semnat la Haga 
la 10.07.2014, Procuratura Generală a fost desemnată 
instituția competentă de a realiza legăturile cu Euro-
just. Aceasta – din considerentul că, de fapt, Eurojust 
este autoritatea Uniunii Europene formată din procu-
rori reprezentanți ai tuturor Statelor Membre care asi-
gură asistență pentru cooperarea judiciară. Acordul a 
intrat în vigoare la 21.10.2016, doar după ratificarea de 
către Eurojust. Reieșind din faptul că am fost respon-
sabilă de procesul de negociere, de semnare și de ra-
tificare la nivel național a Acordului, am avut un șir de 
stagii și vizite de studiu la Eurojust, am fost desemnată 
și ca Punct de contact pentru acest for regional.

Conlucrăm în continuare productiv și insistent 
cu Membrii Naționali, atât prin preluarea unor prac-
tici pozitive din legislațiile acestora, cât și la nivel de 
investigații concrete. Cunoașteți că concetățenii noștri 
nu întotdeauna ne duc o faimă bună în lume, de aceea 
desfășurăm cu colegii europeni investigații tangențiale 
pe trafic de ființe umane, trafic de droguri, sustrageri 
în mari proporții, contrabandă... Mai mult, suntem în 
ultimii ani implementatori harnici de Echipe Comune 
de Investigații (Joint InvestigationTeams), care este un 
instrument promovat de Eurojust. 

– Până în prezent, activitatea Dumneavoastră 
în sistemul procuraturii a fost apreciată cu Diplo-
me de Onoare, Insigna „Eminent al Procuraturii”, 
Crucea „Pentru Merit”, clasa II, aţi ajuns până la 
gradul de clasificare Consilier Juridic de rangul I. 
Sunteţi un procuror cu autoritate, dar şi mamă a 
unui copil cu vârstă de grădiniţă. Cum combinaţi 
aceste calităţi? 

– Femeie-procuror... Trebuie deja să ne obișnuim că 
aceasta este o normalitate. Tendințele ne arată că tot 
mai multe femei trec peste stereotipuri și decid să de-
vină procurori. Ceea ce nu ne încurcă să fim fiice, femei, 
mame bune. În orice profesie, reușitele de la serviciu 
sunt în legătură directă cu calitatea vieții private. Feme-
ile-procurori nu sunt o excepție. Dorința de a deveni o 
femeie cu carieră de succes derivă din dragostea, apre-
cierea, buna dispoziție și zâmbetele celor dragi.

La baza succesului profesional stau caracterul, res-
ponsabilitatea, insistența, autoperfecționarea... Pentru a 
se remarca în domenii predominant masculine, o femeie 
are stringentă nevoie de încredere în propriile forţe si de 
tenacitate în atingerea scopurilor propuse. Nu susţin că 
bărbaţilor le este mai simplu, zic doar că o femeie tre-
buie să depășească o sumedenie de „tipare banale” ca-
racteristice unei societăți patriarhale. Nu este deloc ușor, 
dar experienţa arată că e posibil! Nu este loc de inegali-
tate sau discriminare de gen atunci când milităm pentru 
dreptate. Civilizaţiile dezvoltate au respectat femeia și 
au făcut-o nu doar pentru frumuseţea ei. O maximă spu-
ne „Dacă educi un bărbat, educi numai un bărbat. Dacă 
educi o femeie, educi o întreagă generație”.

Astăzi societatea a deprins să asculte și cuvântul 
femeii, care, poate, nu întotdeauna este răspicat și tare, 
dar care, de veacuri, pledează pentru înțelegere și pace. 
Justiția cere de la cavalerii săi spirit de negociere, com-
promis și echitate. În asemenea situații e tocmai potri-
vit să intervină femeia, căci o altă vorbă spune: „A dez-
bate e tipic masculin, iar a conversa e tipic feminin...”.

– Vă mulţumesc, doamnă procuror Diana Ro-
tundu, inclusiv pentru faptul că m-aţi ajutat să 
conversez, nu să... dezbat. 

Formare continuă la INJ. A doua din dreapta – Diana Rotundu


