
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr. _____ 

 

din _____________ 
Chișinău 
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Privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege  

pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură 

---------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 1061 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova și al 

art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), 

cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

  

1. Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu 

privire la Procuratură. 

 

2. Se declară angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege 

menționat, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute 

în art. 1061 din Constituția Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură 

 

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul art. 1061 din Constituție, 

prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. 
 

Art. I. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 113), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 17: 

la alineatul (2) litera a), cuvintele „comisia instituită de Ministerul 

Justiției” se substituie cu cuvîntul „Prim-ministru”; 

la alineatul (3), cuvintele „ministrul justiției” se substituie cu cuvîntul 

„Prim-ministru”; 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) În funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, de integritate și de 

alte calități personale, Prim-ministrul preselectează conform procedurii aprobate 

potrivit alin.(3) cel puțin doi candidați la funcția de Procuror General și transmite 

lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al 

Procurorilor. Dosarele cuprind actele indicate la art. 22 alin. (2) lit. a), b), c), e) și 

f), scrisoarea de motivare și conceptul de management și dezvoltare 

instituțională. În vederea verificării integrității, autoritățile și instituțiile 

responsabile vor prezenta orice informație necesară și/sau vor oferi acces la toate 

informațiile pe care le dețin.”; 

alineatele (6), (7) și (8) se abrogă; 

alineatul (9) va avea următorul cuprins: 

„(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării listei 

candidaților și a dosarelor acestora, Consiliul Superior al Procurorilor poate 

restitui Prim-ministrului lista menționată, printr-o hotărîre motivată, dacă cel 

puțin un candidat nu corespunde în mod vădit condițiilor prevăzute la alin. (1). În 

urma înlăturării încălcărilor respective, Prim-ministrul prezintă la Consiliul 

Superior al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de candidați. În funcție de 

încălcările constatate, Prim-ministrul poate decide reluarea preselecției, 

dispozițiile alin.(5) fiind aplicabile în mod corespunzător. Totodată, Prim-

ministrul va respinge decizia Consiliului Superior al Procurorilor privind 

restituirea listei candidaților dacă Consiliul nu invocă motivele indicate la 

alin. (1) sau dacă lista este restituită în mod repetat.”; 

alineatul (111) va avea următorul cuprins: 



4 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\16800\16800-redactat-ro.docx 

„(111) În cazul în care candidatura este respinsă de către Președintele 

Republicii, Consiliul Superior al Procurorilor propune același candidat în mod 

repetat dacă consideră că respingerea nu întrunește condițiile prevăzute la 

alin.(11) sau propune următorul candidat care a acumulat cel mai mare punctaj.” 
 

2. La articolul 58, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) Suplimentar față de prevederile alin. (6), la sesizarea Președintelui 

Republicii, a ministrului justiției sau din oficiu, Prim-ministrul poate institui o 

comisie pentru evaluarea activității Procurorului General în caz de imixtiune 

ilegală în activitatea unui alt procuror sau în caz de intervenție ilegală, de orice 

natură, pe lîngă autorități, instituții ori funcționari pentru soluționarea oricărei 

chestiuni, sau în caz de comitere a unor acțiuni ce afectează grav imaginea 

Procuraturii ori independența procurorilor. Comisia este formată dintr-un fost 

procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția 

respectivă, un expert internațional cu o vastă experiență în procuratură sau în 

domeniul anticorupție și un reprezentant al societății civile. Membrii comisiei 

trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să aibă cel puțin 10 ani de 

vechime în domeniul de specialitate.” 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

(2) La momentul intrării în vigoare a prezentei legi, concursul pentru 

funcția de Procuror General, demarat în conformitate cu prevederile legale de 

pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, se sistează. 

 

 

Președintele Parlamentului 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 312016

cu privire Ia Procuraturl

Reforma justi{iei este obiectivul de bazd al Guvemului Republicii Moldova
potrivit programului acestuia acceptat de citre Parlament la 8 iunie a.c. La rAndul
sdu, Procuratura Republicii Moldova este institulia cheie in procesul realizdrii
reformeijustiliei, combaterii coruptiei qi edificdrii unui stat de drept.

La 16 septembrie a.c. Parlamentul a adoptat Legea nr.l28l2019 pentru
modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la ProcuraturE. Conform acesteia, s-a

stabilit cd candidatul la funclia de Procuror General este selectat prin concurs
public, care cuprinde urmdtoarele etape:

a) preselecfia candidalilor de citre comisia instituiti de Ministerul Justiliei;
b) selec(ia candidatului de citre Consiliul Superior al Procurorilor.
in vederea preselectirii candidafilor, se constituie o comisie compusi din

ministrul justiliei, un fost procuror sau un fost judecitor cu cel pufin 10 ani de

experienld in func{ia respectivi, un expert intema{ional cu o vast6 experienlE in
procuraturd sau in domeniul anticorupfie, un expert recunoscut sau un profesor
titular in domeniul dreptului, un reprezentant al societSfii civile, qi un expert
nalional recunoscut desemnat de cdtre PreEedintele Parlamentului.

in termen de 10 zile lucrdtoare de la datalimitd de depunere a dosarelor,
comisia, in baza dosarelor qi a interviurilor, in funclie de pregdtirea gi abilitdlile
profesionale, de integritatea qi de alte calitdli personale ale candidafilor, selecteazI,
printr-o hotdrdre motivatE, cel pulin doi candidali la funcfia de Procuror General qi

transmite lista candidafilor preselectali qi dosarele acestora Consiliului Superior al
Procurorilor. Interviurile se inregistreazd prin mijloace video/audio, iar
inregistrdrile sunt plasate pe pagina web oficiali a Ministerului Justiliei imediat
dupd incheierea ultimului interviu.

Ministerul Justi(iei a instituit o astfel de comisie gi a desflqurat interviurile cu

toate persoanele care au depus dosarele de participare qi au trecut etapa

eligibilitl{ii. Urmare a acestui fapt, comisia a comunicat despre inaintarea cdtre
Consiliul Superior al Procurorilor a urmdtoarei liste de candidali la func1ia de

Procuror General: CriEmaru Oleg, Gribincea Vladislav, Soltan Veaceslav,
Stoianoglo Alexandr.

ins6, in procesul pregdtirii tabelului centralizator a punctajelor oferite de

membrii comisiei, s-a stabilit existenla unor decalaje semnificative dintre evaluarea
rcalizatd de 5 membri ai comisiei de preselecfie qi evaluarea rcalizat[ de cel de-al

;aselea membru. Astfel, din analiza tabelului centralizator, se observi c6, in timp
ce 5 membri ai comisiei au oferit punctaj e care, deqi erau diferite, se incadreazd
intr-o marjS rezonabild de discrelie de care dispune oricare evaluator obiectiv, cel
de-al qaselea membru a oferit puncte care nu se incadre azd in aceastd marj6. in
special, poate fi evidenliatd oferirea de c6tre cel de-al gaselea membru al comisiei a

unor punctaje semnificativ de mici pentru candidafii care vin din sfera societd{ii
civile qi nu au experien{E de procuror.



Urmare a acestei situalii, putem vorbi despre vicierea procedurii de preseleclie
qi eludarea principiului de obiectivitate a preselec{iei care derivd din conlinutul
alin.(4) a art.77 din Legea nr.312076 cu privire la Procuraturd. Dacd ludm in calcul
punctaj ele oferite de citre tofi cei 6 membri ai comisiei, atunci cei 4 candidafi
preselectafi (in ordine descresc6toare) sunt urm6torii: Stoianoglo Alexandr,
Gribincea Vladislav, Crigmaru Oleg gi Soltan Veaceslav. Dacd insd, printr-un
exerciliu de simulare, nu ludm in calcul punctajele oferite de cel de-al qaselea

membru al comisiei, atunci cei 4 candidali preselecta[i (in ordine descrescitoare)
sunt urmitorii: Gribincea Vladislav, Stoianoglo Alexandr, Criqmaru Oleg gi Gligor
$tefan.

De asemenea, trebuie de men{ionat qi un alt viciu al procedurii de preselecfie.
Deqi alin.(8) al at.ll prevede obligativitatea verific6rii inci de laetapa preselec{iei
a integritE{ii tuturor candida}ilor, comisia a fost in imposibilitate de a analiza acest

aspect la nivelul cuvenit. Or, o serie de institu(ii ale statului - de exemplu
Autoritatea Na[ionalS de Integritate - au refuzat sd ofere informalia solicitatd de

citre comisie sau acces la informafia definuti de aceste autoritSli gi institulii
publice.

Conform proiectului, se propune expunerea alin.(5) din art.17 al Legii cu
privire la Procuraturd in urmdtoarea redacfie:

"(5) In functie de pregdtirea qi abilitdlile profesionale, de integritate qi de alte
calitdli personale, Prim-ministrul preselecteazi conform procedurii aprobate
potrivit alin.(3) cel pufin doi candidali la funclia de Procuror General qi transmite
lista candidafilor preselectali Ei dosarele acestora Consiliului Superior al
Procurorilor. Dosarele cuprind actele indicate la art.22 alin. (2) lit. a), b), c), e) qi

f), scrisoarea de motivare gi conceptul de management Ei dezvoltare institufionald.
in vederea verific6rii integritdlii, autoritelile qi instituliile responsabile vor prezenta

orice informafie necesard qi/sau vor oferi acces la toate informaliile pe care le
de{in."

Adicd se propune ci Prim-ministru si fie cel ce va inainta lista scurtd de

candidali la funclia de Procuror General citre CSP. La determinarea listei scurte,

trebuie sd se {inI cont de pregdtirea qi abilitdfile profesionale, de integritate Ei de

alte calitili personale ale persoanelor. $i deja in continuare CSP va alege unul din
cei pe care ii va inainta Prim-ministru gi va propune Preqedintelui lirii candidatul
la func{ia de Procuror General.

De asemenea, proiectul mai propune:
- Expunerea alineatului (9) a art.l1 in urmdtoarea redaclie:
"(9) In termen de 5 zile lucr6toare de la data recepfiondrii listei candidalilor

qi a dosarelor acestora, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui Prim-
ministrului lista menfionatd, printr-o hotdrdre motivati, dacd cel pu{in un candidat
nu corespunde in mod vddit condi{iilor previzute la alin. (1). in urma inldturdrii
incilcdrilor respective, Prim-ministru prezintd la Consiliul Superior al Procurorilor
aceeaqi list6 sau o alti list[ de candida{i. in func1ie de incilc6rile constatate, Prim-
ministru poate decide reluarea preselecliei, dispoziliile alin.(5) fiind aplicabile in
mod corespunzdtor. Totodatd, Prim-ministru va respinge decizia Consiliului



Superior al Procurorilor privind restituirea listei candidafilor dacd Consiliul nu
invoci motivele indicate la alin. (l) sau dacd lista este restituite in mod repetat."

- Expunerea alineatului ( I 1 
I) a art. 17 in urmitoarea redaclie:

"(llt) in cazul in care candidatura este respinsd de citre PreEedintele
Republicii, Consiliul Superior al Procurorilor propune acelagi candidat in mod
repetat dacd considerd cd respingerea nu intrunegte condifiile prevdzute la alin.(l1)
sau propune urmitorul candidat care a acumulat cel mai mare punctaj."

- Expunerea art.58 alin.(7) in urm6toarea redacfie:

,,(7) Suplimentar fa{6 de prevederile alin. (6), la sesizarea Preqedintelui
Republicii, a Prim-ministrului sau a ministrului justifiei, Prim-ministru poate
institui o comisie pentru evaluarea activitd[ii Procurorului General in caz de
imixtiune ilegald in activitatea unui alt procuror sau in caz de intervenlie ilegal6, de
orice naturd, pe l6ngd autoriteli, institulii ori funclionari pentru solufionarea
oricirei chestiuni, sau in caz de comitere a unor acliuni ce afecteazd grav imaginea
Procuraturii ori independenla procurorilor. Comisia este compusi din un fost
procuror sau un fost judecdtor cu cel pufin 10 ani de experienli in funclia
respectivS, un expert internafional cu o vastd experienld in procuratur6 sau in
domeniul anticorupfie gi un reprezentant al societilii civile. Membrii comisiei
trebuie sd se bucure de o reputa{ie ireproqabild qi si aib6 cel pufin l0 ani de

vechime in domeniul de specialitate."
inbaza art. 106r al Constituliei Republicii Moldova, Guvernul igi poate angaja

r6spunderea in fa(a Parlamentului asupra unui program, unei declaratii de politici
generalS sau unui proiect de lege.

InHotdrdrea nr. 28 din 22 decembrie 2Oll,referindu-se la procedura

angajdrii rdspunderii de cdtre Guvem, Curtea Constitufional6 a menfionat c6:

" 55. Procedura angajdrii rdspunderii Guvernului tn fala Parlamentului este o
particularitate a procedurii legislative, conform cdreia proiectul de lege nu mai
urmeazd procedura legislativd prevdzutd de Regulamentul Parlamentului, acesta

fiind supus unei dezbateri strict politice, avdnd drept consecinSd menlinerea sau
demiterea Guvernului prin retragerea increderii acordate de Parlament.

58. [PJrocedura tn sine a angajdrii rdspunderii Guvernului tn fala
Parlamentului, fiind o realitate juridicd, nu aduce atingere ,,monopolului
legislativ al Parlamentului " atdt timp cA aceastd modalitate de legiferare este

utilizatd in conditiile prevdzute de Legea Fundamentald.
Totodatd, Curtea reline urmdtoarele temeiuri care pot determina angajarea

r dspunderi i G uv ernul ui :
- urgenla tn adoptarea mdsurilor conlinute in legea/legile asupra
cdreia/cdrora Guvernul Si-a angaj at rdspunderea ;
- necesitatea ca reglementarea sdfie adoptatd cu maximd celeritate;
- aplicarea imediatd a legii/legilorl'
Cu referire la cele trei condilii cumulative stabilite de jurispruden[a Curfii

Cosntitulionale care justifici angaprea rispunderii Guvemului, precizdm cd
acestea sunt intrunite in totalitate. in primul r6nd, actualmente, funclia de Procuror
General este exercitati prin interimat. DeEi termenul interimatului nu este

reglementat in sensul limitdrii lui, acesta nu trebuie sd fie perpetuat.



Totodati, la momentul adoptdrii prezentei legi, un concurs pentru preseleclia
procurorului general este in desfEqurare. Acesta insd - precum s-a men{ionat
anterior - conline mai multe vicii de naturi de a-i afecta obiectivitatea men{ionati
drept condilie obligatorie it art.l7 din Legea nr.3/2016. in situalia in care se face
abstracfie de aceste vicii, existd riscul ca in func{ia de Procuror General sd fie
desemnat6 o persoani ce nu ar corespunde cu criteriile stabilite de lege, in raport
cu integritatea cireia planeazd anumite suspiciuni sau care a fost plasatd in lista
scurte exclusiv din considerentul cd alti candidali au fost descalificali la momentul
evaludrii in mod partizan. Acest lucru este inadmisibil intrucdt contravine
dezideratului stabilit in programul de activitate a Guvemului aprobat de Parlament
cu privire la reformarea justiliei qi edificarea statului de drept.

In aceste condilii, se impune adoptarea, in regim de urgen{6, a unor modificdri
la Legea w. 312016, pentru a institui o procedurd simplificatl de preseleclie a

candida[ilor pentru funclia de Procuror General, fapt ce va permite: l. Evitarea
tergiversirii numirii unui procuror general plenipotenliar prin desflqurarea unui alt
concurs; 2. Asumarea responsabilitilii guvemului pentru propunerea candidalilor
la funclia de procuror general, reieqind din faptul cd Guvernul este responsabil in
fafa cetdlenilor pentru implementarea eficientd a politicii penale Ei procesual
penale a statului.

Conform HotdrArii Curlii Constitufionale nr. 11 din 13.05.2015, Guvemul iEi
poate angaja rispunderea in privin{a proiectelor de legi in vederea atingerii
interesului public, Ei de un caracter stringent, necesar pentru reglementarea intr-o
sferi sociald majori gi sE fie aplicat6 imediat. (pct. 33 qi 39). Astfel concursul
Procurorului General, este de o importanfi majord qi de interes public, prioritar
pentru Guvem Ei societate in contextul reformdrii justiliei.

Or funclia de Procuror General este o figurd cheie in combaterea corupfiei gi

reforma justitiei, angajament asumat de Guvem. Aqa incdt nu poate fi admisd nici o
urmi de ambiguitate in procesul de evaluare, verificare gi selectare, fapt pentru
care este justificat6 aplicarea imediatd qi stringentd a prezentului proiect de lege, de

importanfE major6 in vederea edificirii statului de drept in Republica Moldova.

Tinand cont de urgenfa soluliondrii concursului pendinte qi de necesitatea
propunerii candidagilor c6tre Consiliul Superior al Procurorilor, Guvernul iqi
angapazd, rdspunderea pentru prezenta lege.

Ministrul justi(iei Olesea STAMATE
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