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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative 

(asigurarea cooperării cu Curtea Penală Internațională) 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării Europe  

Lipsă de obiecții și propuneri -- 

3 Ministerul 

Afacerilor Interne 

Lipsă de obiecții și propuneri -- 

4. Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

Lipsă de obiecții și propuneri -- 

5. Centrul Național 

Anticorupție 

Raport de expertiză nr. 06/2-6309 din 06.11.2018 

prin care s-a constatat că proiectul nu conține factori și 

riscuri de corupție. 

-- 

6 Procuratura 

Generală 

1. La articolul 532 alin.(2) sintagma „ratificat 

prin Legea nr.212/2010” de substituit cu sintagma 

”adoptat la 17 iulie 1998”. 

 

Nu se acceptă 

Actul internațional este obligatoriu pentru 

Republica Moldova din momentul ratificării 

acestuia și nu din momentul adoptării de către 

organismul internațional, din care considerent 

propunerea nu poate fi acceptată. 

  2. La articolul 533 alin.(1) punctele enumerate 

urmează a fi generalizate în punctul 8
2
) cu următorul 

conținut ”acțiuni solicitate de Curtea Penală 

Internațională în baza Statutului de la Roma, adoptat la 

17 iulie 1998”. 

 

Se acceptă 

La articolul 533, alineatul (1) se completează cu 

punctul 8
2
) cu următorul cuprins: 

„8
2
) acțiunile solicitate de Curtea Penală 

Internațională în temeiul Statutului de la Roma al 

Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 

212/2010;”. 

  3. Articolele 549
3 

și 549
4
 vor avea următorul 

conținut unic:  

Articolul 549
3
. 

 
Predarea persoanei către Curtea 

Penală Internațională 

Cererile Curții Penale Internaționale privind 

predarea persoanei se examinează de Curtea de Apel 

din raza de activitate a Ministerului Justiției, conform 

Nu se acceptă 

 

Procedura de extrădare este deja stabilită în Codul 

de procedură penală și Legea 371/2006 cu privire la 

asistența juridică internațională în materie penală, 

respectiv, instanța judecătorească competentă de 

examinarea cererilor de extrădare este instanța 
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procedurii stabilite pentru extrădare. Hotărârea instanței 

de apel este definitivă la data pronunțării acesteia. 

Persoana, subiect al cererii Curții Penale 

Internaționale, se predă Curții dacă din cererea acesteia 

și materialele justificative rezultă că examinarea 

infracțiunii ține de competența Curții.  

Transportarea persoanei, subiect al cererii Curții 

Penale Internaționale, se face conform regulilor de 

tranzit a persoanelor extrădate. 

 

judecătorească din raza de activitate a Ministerului 

Justiției. 

De asemenea, nu pot fi comasate articolele 549
3
 și 

549
4 

 întrucît acestea stabilesc proceduri separate cu 

diferit obiect de reglementare. 

 

  4. Legea nr.371/2006 cu privire la asistența 

juridică internațională în materie penală 

 

1. La articolul 1 alin.(1) sintagma ”ratificat prin 

Legea nr.212/2010” de substituit cu sintagma ”adoptat 

la 17 iulie 1998”, atributul ”a” de substituit cu atributul 

”ale”. 

 

2. Propunem modificarea art.l  într-o altă 

variantă, după cum urmează: 

Articolul  1  se completează cu alineatul (4) cu 

următorul cuprins: 

,,(4)  Suplimentar  la formele  de  cooperare juridică  

internaţională  enumerate  în 

alineatul (3),  cooperarea cu Curtea Penală 

Internaţională cuprinde şi: 

a) predarea persoanei,  subiect al cererii Curţii Penale 

Internaţionale; 

b) executarea pedepselor dispuse de Curtea Penală 

Internaţională; ”; 

c)  identificarea unei persoane,  locul unde se află 

aceasta sau localizarea bunurilor; 

d)identificarea,  localizarea,  sau sechestrarea 

produsului infracţiunilor,  a bunurilor, 

a  activelor  şi  instrumentelor  care  sunt  legate  de  

infracţiuni,  în  scopul  confiscării 

eventuale a acestora, fără a prejudicia drepturile 

terţilor de bună-credinţă; 

e) exhumarea şi examinarea cadavrelor îngropate în 

Se acceptă parțial 

 

 

1.  Atributul „a” a fost substituit cu atributul 

„ale”, referitor la substituirea textului „adoptat la 

17 iulie 1998” vezi argumentele din pct. 1. 

 

 

2. Nu se acceptă propunerea privind forma de 

redare a alineatului (3), or aceasta este una de ordin 

tehnic și nu modifică conceptul proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

gropi comune; 

f)  efectuarea percheziţiilor şi sechestrărilor; 

g) protejarea victimelor,  martorilor şi păstrarea 

probelor; 

h)  alte forme de cooperare ”. 

 

 3. La articolul 2 alin.(1) lit. g
1
) sintagma ”în 

cadrul” de substituit cu sintagma ”la cererea”; 

 

 La lit.j
1
) cuvântul ”predare” de substituit cu 

sintagma ”predare către Curtea Penală Internațională”, 

sintagma ”prezența” de substituit cu sintagma 

”transmiterea”, sintagma ”în fața Curții Penale 

Internaționale” de substituit cu sintagma ”către Curte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. La articolul 116
2
 alin.(1) lit.b) de exclus 

sintagma „după caz, transmitere a dosarului în fața 

Camerei de prima instanță”. 

 

 5. La articolul 116
4
 alin.(1) după sintagma 

”Procuratura Generală” de completat cu ”sau după 

caz, Ministerul Justiției”. 

 

 6. Articolul 116
6 

și art.116
8
 să fie expus într-un 

 

 

 

 

 

3. Se acceptă și se substituie la articolul 2 

alin.(1) lit. g
1
) cuvintele „în cadrul” cu cuvintele 

„la cererea”. 

 

Se acceptă parțial propunerile de modificare a 

noținei de predare, astfel aceasta va avea 

următorul cuprins: 

„predarea persoanei – totalitatea acțiunilor 

procesuale întreprinse de autoritățile competente 

pentru a asigura  transmiterea  persoanei, subiect al 

cererii Curții Penale Internaționale către  Curtea  

Penală Internațională, în vederea desfășurării 

procedurilor acesteia.”. 

Nu se acceptă completarea noțiunii de 

„predare” cu cuvintele „predare către Curtea Penală 

Internațională”, or în însăși definiția termenului de 

„predare” este specificat că se predă către Curte 

doar persoana, subiect al cererii Curții Penale 

Internaționale, astfel este inutilă indicarea denumirii 

instanței în noțiune. 

Precizăm că aceeași abordare se conține în 

Legea nr.371/2006 la definirea termenului de 

„extrădare” și  „persoană a cărei extrădare se 

cere”. 

 

4. Se acceptă, cuvintele „după caz, transmitere 

a dosarului în fața Camerei de prima instanță”,  se 

exclud. 

 

5. Se acceptă și se completează cu cuvintele 

„după caz, Ministerul Justiției”. 

 

 

6. Nu se acceptă, vezi argumentele din pct. 3 al 



4 
 

articol unic în varianta articolului 549
3
 CPP din 

proiectul dat ”Predarea persoanei către Curtea Penală 

Internațională”. 

tabelului. 

 

 

7. Asociația 

Obștească 

„Institutul de 

Reforme Penale” 

5.Articolul I, Codul de procedură penală al 

Republicii Moldova Articolul 533 (1) 3
1
 - este necesar 

de a detalia termenul „groapă comună” pentru a evita 

eventualele interpretări în acest sens. 

Articolul 533 (1) 4
1
 - „păstrarea elementelor de 

probă". în legislaţia procesual penală este utilizată 

noţiunea „mijloace de probă", astfel, pentru 

uniformitatea reglementărilor este oportun de a aplica, şi 

aici, acest termen. 

 Articolul II, Legea cu privire la asistenţa juridică 

internaţională în materie penală Articolul 1 al. (3) Ut. I) 

După cum a fost menţionat supra, este necesară 

concretizarea sintagmei „groapă comună". 

Articolul 1 al (3) lit. n) Dacă anterior a fost utilizată 

formula „păstrarea elementelor de probă", atunci, în 

continuare la acest articol, găsim expresia „... păstrarea 

probelor". Şi aici, recomandăm folosirea formulei 

„mijloace de probă”. 

Se  acceptă parțial 

Termenul „groapă comună”, în proiect  este 

utilizat în sensul uzual al acestuia și cunoscut 

societății, fiind plasat într-un context care permite 

deducerea semantică al acestuia. 

Mai mult,  Statutul de la Roma al Curții Penale 

Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, 

operează cu aceeași terminologie, fără a da o 

definiție privind sensul termenului utilizat. 

Referitor la terminologia utilizată privind probele, 

menționăm că termenul propus de    „mijloace de 

probă” statuat la art.26 sbp 27) Cod de procedură 

penală reprezintă orice mijloc prevăzut de legea 

procesuală, prin care se administrează probele 

într-o cauză penală, ceea ce nu corespunde sensului 

propus de autorul proiectului, or prin „păstrarea 

probelor” (elementelor de probe), atît în Statut cît și 

în proiect s-a urmărit instituirea prevederii cu 

privire la păstrarea acestora sau a unor părți din 

acestea și nu de administrare. 

Astfel, în vederea unificării terminologiei 

proiectului la Articolul I pct. 2.  4
1
),  cuvintele 

„elementelor de probă” se substituie cu 

cuvîntul „probelor”. 

  6. La Articolul 116
4
 Determinarea jurisdicţiei, în 

proiectul de lege este stabilită posibilitatea contestării 

competenţei CIP de către Procuratura Generală. 

Problema jurisdicţiei poate apărea şi la etapa judecării 

cauzei, nu doar în cadrul urmăririi penale. Prin urmare, 

pentru evitarea unor neclarităţi sau interpretări dualiste, 

este necesar de a stabili şi detalia procedura de 

contestare a competenţei şi la etapa de judecare a 

cauzei, prin intermediul Ministerului Justiţiei. 

Se acceptă 

La art. Articolul 116
4
, după cuvintele 

„Procuratura Generală” se completează cu cuvintele 

„ , după caz, Ministerul Justiției”. 

 

Ministru                                                                                                                   Victoria IFTODI 


