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

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

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

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

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: 

alineatul (1): 

la litera a), textul „cel puțin 5 ani în funcția de procuror;” se substituie cu 

cuvintele „cel puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător, sau 8 ani în funcția 

de avocat sau ofițer de urmărire penală”; 

alineatele (2) și (3)  vor avea următorul cuprins: 

„(2) Candidatul la funcția de Procuror General este selectat prin concurs 

public, care cuprinde următoarele etape: 

a) preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției; 

b) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor. 

 (3) Modul de organizare și desfășurare a fiecărei etape a concursului se 

stabilește printr-un regulament aprobat de către ministrul justiției și, respectiv, 

Consiliul Superior al Procurorilor.” 

la alineatul (4), textul ”Procesul de selecție a candidatului” se substituie cu 

cuvântul ”Concursul”; 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 



”(5) Informația privind inițierea preselecției se publică pe pagina web al 

Ministerului Justiției, cu cel puțin 15 de zile înainte de data-limită de depunere a 

dosarelor.” 

la alineatul (6), textul „ și g)” se exclude, iar cuvintele „Consiliul Superior al 

Procurorilor” se substituie cu cuvintele „Ministerul Justiției”; 

alineatele (7), (8) și (9) vor avea următorul cuprins: 

„(7) Preselecția candidaților la funcția de Procuror General se efectuează de 

către Comisia constituită de Ministerul Justiției, compusă din ministrul justiției, un 

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

procuror sau judecător, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură 

sau în domeniul anti-corupție, un expert recunoscut sau profesor titular în 

domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. Încă un expert național 

recunoscut va fi desemnat în Comisie de Președintele Parlamentului Republicii 

Moldova. În activitatea sa, Comisia este asistată de un psiholog. Membrii Comisiei 

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

vechime în domeniul de specialitate. 

(8) În termen de 10 de zile lucrătoare de la data-limită pentru depunerea 

dosarelor, Comisia menționată la alin. (7) în baza dosarelor și a interviului, în 

funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, integritate și alte calități personale, 

selectează prin hotărîre motivată, cel puțin doi candidați la funcția de Procuror 

General și remite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului 

Superior al Procurorilor. Interviul se înregistrează video și se plasează pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiției imediat după sfîrșitul ultimului interviu.”. 

(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea listei candidaților și a 

dosarelor acestora, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui Comisiei, prin 

hotărîre motivată, lista candidaților, dacă cel puțin un candidat nu corespunde în 

mod vădit condițiilor de la alin. (1).” 

se completează cu alineatul (9
1
) cu următorul cuprins: 



 „(9
1
) Consiliul Superior al Procurorilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

recepționarea listei candidaților și a dosarelor acestora, evaluează și intervievează 

candidații. Interviului se înregistrează video și se plasează pe pagina web a 

Consiliului Superior al procurorilor imediat după sfîrșitul ultimului interviu.”;  

alineatul (10), după cuvintele „în baza criteriilor aprobate de Consiliu” se 

completează cu cuvintele „inclusiv în funcție de pregătirea și abilitățile 

profesionale, integritate și alte calități personale.”; 

 se completează cu alineatul (11
1
)

 
 cu următorul cuprins: 

„(11
1
) În cazul respingerii candidaturii de către Președintele Republicii 

Moldova în condițiile alin. (11), Consiliul Superior al Procurorilor restituie 

Comisiei lista candidaților prezentată anterior. În urma înlăturării încălcărilor 

constatate, Comisia prezintă Consiliului Superior al Procurorilor aceeași listă sau o 

altă listă de candidați din rîndul candidaților care au depus dosarele pentru concurs. 

În funcție de abaterile și incompatibilitățile constatate, Comisia poate decide 

reluarea preselecției candidaților. Dispozițiile alin.(5)-(10) se aplică în mod 

corespunzător.”; 

la alineatul (12), textul „făcută cu votul a 2/3 din numărul membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor,” se exclude. 

 

2. Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul conținut:  

„(2) În funcția de adjunct al Procurorului General poate fi numită persoana 

care are o experiență de cel puțin 5 ani în funcția de procuror în ultimii 15 ani și 

dispune de  capacități organizatorice.”. 

 

3. La articolul 20: 

alineatul (1), litera i) se abrogă; 

alineatul (4) litera a), cifra „5” se substituie cu cifra „3”; 

alineatul (4
1
), litera a) textul „sau are o vechime în funcția de ofițer de 

urmărire penală de cel puțin 5 ani;” se exclude. 



 

4. Articolul 22 alineatul (2) litera k) se abrogă. 

 

5. Articolul 57 alineatul (3) se completează cu cuvintele „la propunerea 

Consiliului Superior al Procurorilor”. 

 

6. Articolul 58 se completează cu alineatul (7), (8) și (9) cu următorul 

cuprins: 

„(7) Suplimentar prevederilor de la alin. (6), la sesizarea al Președintelui sau 

din proprie inițiativă, ministrul Justiției poate constitui o comisie, în componența 

menționată la art. 17 alin. (7), pentru evaluarea activității Procurorului General, 

dacă Procurorul General s-a implicat ilegal în activitatea unui alt procuror sau a 

comis ale acțiuni care afectează grav imaginea procuraturii ori independența 

procurorilor.  

(8) Comisia de evaluare a activității Procurorului General, prin raport 

motivat, poate propune Consiliului Superior al Procurorilor eliberarea din funcție a 

Procurorului General, dacă, în urma evaluării, constată ilegalitățile din alin. (7), iar 

o altă măsură decât eliberarea din funcție nu este justificată. 

(9) Consiliul Superior al Procurorilor poate refuza motivat propunerea 

comisiei de evaluare a activității Procurorului General dacă evaluarea efectuată de 

comisie a avut loc cu încălcarea prevederilor legale sau constatările invocate nu 

sunt suficiente pentru eliberarea din funcție a Procurorului General.” 

7. La articolul 67:  

alineatul (1) litera d), cuvintele „Procuraturii Generale” se substituie cu 

cuvintele „Consiliului Superior al Procurorilor”; 

alineatul (3), cuvintele „Procuraturii Generale” se substituie cu cuvintele 

„Consiliului Superior al Procurorilor”. 

 

8. La articolul 69: 



alineatul (1), cifra „12” se substituie cu cifra „15”; 

alineatul (2), se completează cu cuvintele „ președintele Uniunii Avocaților 

și Avocatul Poporului”; 

alineatul (4) cuvîntul „Trei” se substituie cu cuvîntul „Patru”, iar după 

cuvintele „Academia de Științe a Moldovei” se completează cu cuvintele „unul de 

către Guvern.”. 

 

8. La articolul 70: 

alineatul (1) litera d), cuvintele „organizează concursul pentru selectarea 

candidatului” se substituie cu cuvintele „selectează candidatul”; 

alineatul (2), cuvintele „Procuraturii Generale” se substituie cu cuvintele 

„Consiliului Superior al Procurorilor”. 

 

9. La articolul 98 alineatul (11) litera b), cuvintele „Procuraturii Generale” 

se substituie cu cuvintele „Consiliului Superior al Procurorilor”. 

 

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 

până la intrarea în vigoare a prezentei legi se sistează. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 


