NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea Legii Nr. 56 din 04 aprilie 2014 pentru
completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18
aprilie 2002

1. Temeiul inițierii procesului de elaborare şi finalităţile urmărite
La 4 aprilie 2014, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 56 pentru
completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova prin care se reglementează
prescripția tragerii la răspundere penală pentru unele categorii de infracțiuni, în special pentru
cele legate de evenimentele din 7 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 5
aprilie 2014. Ulterior, prin sesizarea nr. 27a/2014 din 11 aprilie 2014 depusă la Curtea
Constituţională,un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova a obiectatasupra
acesteia, solicitînd controlul constituționalității Art. II al Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru
completarea art. 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
Prin Hotărîrea nr. 47 din 27 mai 2014, Curtea Constituţională a recunoscut
neconstituţională prevederea de laArt. II al Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru modificarea
și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. Astfel,
elaborarea proiectului respectiv este dictată de necesitatea abrogării acestei norme.
2. Principalele prevederi ale proiectului
În vederea asigurării respectării angajamentelor asumate, în special, prin ratificarea
Convenției europeane pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, în
special art.6 –„Dreptul la un proces echitabil” și art.7 – „Nici o pedeapsă fără lege”, se
propune abrogarea prevederii declarate neconstituţionale prin Hotărîrea nr. 47 din 27 mai
2014.
Din conținutul sesizării, Curtea a constatat că aceasta vizează în esență neaplicarea
prescripției tragerii la răspundere penală a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni de abuz de
putere sau abuz de serviciu, exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu ori
neglijență în serviciu în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 ori în legătură cu aceste
evenimente, pentru care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 56 di 4 aprilie 2014, nu a expirat
termenul de prescripție a tragerii la răspundere penală. Astfel, sesizarea se referă la un
ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțională interconexe, precum principiul
legalității, securității juridice, accesibilității și previzibilității legii, neretroactivității legii
penale.
3. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul nu implică alocări suplimentare din bugetul de stat.
4. Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md
și a fost expediat spre coordonareatît societății civile, cît și instituțiilor interesate.
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