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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 

699), se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 166 alineatul (4), textul „art.273 alin.(1) pct.2)” se substituie 

cu textul „art. 273 alin. (5).”; 

2. Articolul 265 alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Refuzul organului de urmărire penală de a primi plîngerea sau denunţul 

privind comiterea sau pregătirea comiterii unei infracțiuni poate fi contestat 

conform art. 298 și, respectiv, art. 299
1
 la procuror sau, după caz, la procurorul 

ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării refuzului. Ordonanța 

respectivă a procurorului sau a procurorului ierarhic superior poate fi contestată la 

judecătorul de instrucție, în termen de 10 zile de la data comunicării.”; 

3. Articolul 313 alineatul (3), după textul „în termen de 10 zile”, se 

completează cu textul „de la comunicarea rezultatului examinării plîngerii sau de la 

data expirării termenului prevăzut de lege la care urma să primească răspuns la 

plîngere”; 

4. La articolul 332 alineatul (1), textul „art. 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5)” se 

substituie cu textul „art. 285 alin. (2)”; 

5. Articolul 521:  

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul în care urmărirea penală sau judecarea cauzei împotriva 

persoanei juridice se efectuează pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe şi în 

privinţa reprezentantului ei legal, persoana juridică trebuie să-și desemneze un alt 

reprezentant în privința căruia nu se desfășoară un proces penal.”; 

 se completează cu alineatele (2
1
) și (2

2
) cu următorul cuprins: 

„(2
1
) Dacă persoana juridică nu și-a desemnat un reprezentant conform alin. 

(2), la demersul procurorului, judecătorul de instrucție, după caz instanța de 

judecată, desemnează un reprezentant al persoanei juridice din rîndul persoanelor 



cu funcții de răspundere a persoanei juridice, în privința căruia nu se desfășoară un 

proces penal. 

(2
2
) În lipsa persoanelor cu funcții de răspundere a persoanei juridice, 

procurorul sau instanța de judecată solicită coordonatorului oficiului teritorial al 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui 

avocat care să acorde asistenţă juridică garantată de stat. Dispozițiile alin. (3) se 

aplică corespunzător, dacă nu intervin situații care justifică înlocuirea avocatului.”; 

la alineatul (3), cuvintele „desemnat la” se exclud, după textul „persoanei 

juridice” se introduce textul „desemnat conform alin. (2) și (2
1
)”. 

 

Art. II – Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 6 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova pot beneficia de 

asistență juridică garantată de stat, în conformitate cu Codul de procedură penală și 

prezenta lege.” 

2. Articolul 20 se completează cu literele a
1
), f), g) și h) cu următorul 

cuprins: 

„a
1
) persoanelor juridice prevăzute la art. 521 alin. (2

2
) din Codul de 

procedură penală; 

f) persoanelor victime ale infracțiunilor de tortură, ale tratamentului inuman 

și degradant; 

g) persoanelor victime ale traficului de fiinţe umane; 

h) solicitanților de azil în cadrul procedurii de azil.”. 

3. La articolul 23 alineatul (4), cuvintele „contul oficiului teritorial” se 

substituie cu cuvintele ,,bugetul de stat”. 

4. La articolul 23
1
 alineatul (1), textul „alin. (2) şi (3)” se exclude. 

5. La articolul 26, alineatele (1), (3
1
) și (4) se completează cu textul „de la 

solicitare”; 

Art. III. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 
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