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Articolul I. – La articolul 37 din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996
cu privire la sistemul penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu modificările ulterioare, alineatul (7) se
abrogă.
Articolul II – Legea nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea
mentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 310), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 33 alineatul (3), textul „procurorului, a” se exclude.
2. La articolul 34 alineatul (3), cuvintele „de procuror” se exclude
3. La articolul 44, alineatul (2) se abrogă.
4. La articolul 46, alineatul (1), cuvîntul „procuratură” se substituie cu textul
„ , în cazul în care se invocă săvîrșirea unei infracțiuni, în procuratură.”.
5. La articolul 47 alineatul (2), textul „ precum și a procurorului” se exclude.
Articolul III. – La articolul 5 litera c) din Legea contenciosului
administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cuvintele „articolului
5 din Codul de procedură civilă” se substituie prin cuvîntul „Codului de procedură
civilă”.
Articolul IV. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20
iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială
din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 222 alineatul (2), cuvintele „conducerii organului de urmărire
penală în domeniul vamal și ale” se exclud.
2. Articolul 275:
alineatul (1):

în partea dispozitivă, cuvintele „precum şi la recursul procurorului” se
exclud;
la litera a), cuvintele „sau recursul nu sunt satisfăcute” se substituie prin
cuvintele „nu este satisfăcută”;
la alineatul (2), cuvintele „procurorul care a înaintat recursul, precum şi” se
exclud;
3. Articolul 277:
în titlu, cuvintele „sau a recursului procurorului” se exclud;
alineatul (2) se abroga.
4. La articolul 278:
în titlul, cuvintele „sau declarării recursului” se exclud;
în dispoziție, cuvintele „sau declararea recursului” se exclud.
5. La articolul 280 alineatul (4), cuvintele „sau cu declararea recursului
împotriva acestei decizii” și „sau recursului” se exclud.
6. La articolul 281 alineatul (1), cuvintele „sau de declarare a recursului” și
„sau recursului” se exclud.
7. La articolul 282 alineatul (2) și la articolul 283 alineatul (3), cuvintele
„sau de declarare a recursului” și „sau a recursului” se exclud.
8. Titlul secţiunii a 49-a va vea următorul cuprins:
„Secțiunea a 49 – a.
Controlul activității de urmărirea penală, activității speciale de investigații,
precum și controlul legalității deciziilor, acţiunilor
sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali”.
9. Articolul 299 va avea următorul cuprins:
„Articolul 299. Controlul procurorului
Controlul modului de realizare a atribuțiilor în cadrul procesului penal,
precum și a activității speciale de investigații, de către colaboratorii vamali este
exercitat de către procuror, conform competenței, în condiţiile legii.”.
Articolul V - Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 31 alineat (3), cuvîntul „procurorului” se substituie prin
cuvintele „autoritatea tutelară”.

2. Articolul 42:
la litera a), cuvintele „autoritatea tutelară sau procurorul” se substituie prin
cuvintele „sau autoritatea tutelară”;
la litera b), cuvîntul „procurorul” se substituie prin cuvintele „autoritatea
tutelară”;
la litera c), cuvintele „sau procurorul” se exclud;
la litera d), cuvîntul „procurorul” se substituie prin cuvintele „autoritatea
tutelară”.
3. La articolul 53 alineatul (2), cuvîntul „procurorul,” se exclude.
4. la articolul 68 alineatul (2), cuvintele „sau procurorul” se exclud.
5. La articolul 94 alineatul (5), cuvintele „ , a autorităţii tutelare sau a
procurorului” se substituie prin cuvintele „sau a autorităţii tutelare”.
Articolul VI - Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La art. 10 alin. (1), cuvintele „procurorul anticorupție” se substituie prin
cuvintele „procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție sau adjunctul său, conform
competențelor”.
2. La articolul 44, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Controlul modului de realizare a atribuțiilor în cadrul procesului penal,
precum și a activității speciale de investigații, de către angajaţii Centrului este
exercitat de către procuror, conform competenței, în condiţiile legii.”.
Articolul VII. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolul 6:
la punctul 37, cuvintele „(Procurorul General şi procurorii ierarhic inferiori
subordonaţi lui în condiţiile Legii cu privire la Procuratură)” se exclud;
punctul 371 va avea următorul cuprins:
„371) procuror ierarhic superior – procurorul-șef al procuraturii teritoriale,
procurorul-șef al procuraturii specializate şi adjuncţii lor, procurorii-şefi ai
subdiviziunilor din Procuratura Generală, adjuncţii Procurorului General,
Procurorul General, conform ierarhiei stabilite de prezentul cod;”.

2. Articolul 52:
La alineatul (1) punctul 8), după cuvîntul „anulează” se completează cu
cuvintele „modifică sau completează”.
alineatele (2), (21) și (41) se abrogă;
se completează cu alineatul (42), cu următorul cuprins:
„(42) Indicațiile scrise ale procurorului în cadrul procesului penal acordate
ofițerului de urmărire penală sunt obligatorii pentru executare.”.
3. Se completează cu articolul 531 cu următorul cuprins:
„Articolul 531. Procurorul ierarhic superior
(1) Procuror ierarhic superior este:
a) pentru procurorii din procuratura teritorială – procurorul - șef al
procuraturii teritoriale sau adjunctul acestuia, conform competențelor;
b) pentru procurorii din procuratura specializată – procurorul-șef al
procuraturii specializate sau adjunctul procurorului-șef al procuraturii specializate,
conform competențelor stabilite;
c) pentru procurorii-șefi ai procuraturilor teritoriale – procurorii-șefi ai
subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale, conform competențelor stabilite;
d) pentru procurorii-șefi ai procuraturilor specializate – Procurorul General,
după caz, adjunctul Procurorului General, conform competențelor stabilite;
e) pentru procurorii din cadrul subdiviziunii Procuraturii Generale –
procurorii-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale;
g) pentru adjuncții procurorilor-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii
Generale – procurorii-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale;
h) pentru procurorii-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale –
Procurorul General sau adjuncții săi, conform competențelor stabilite;
i) pentru adjuncții Procurorului General - Procurorul General;
j) pentru toți procurorii din cadrul sistemului Procuraturii - Procurorul
General.
(2) Procurorul ierarhic superior, pe lîngă atribuțiile prevăzute la art. 52 alin.
(1), în cadrul urmăririi penale exercită următoarele atribuţii cu titlu de control
ierarhic:
1) poate cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosarele
penale, documentele, actele procedurale, materiale şi alte date cu privire la
infracţiunile săvîrşite şi la persoanele identificate în cauzele penale pe care exercită
controlul;
2) retrage prin ordonanţăă motivată, în cazurile prevăzute la alin. (3),
materialele şi cauzele penale repartizate şi le transmite altui procuror pentru
examinare;

3) decide, în termen de cel mult 15 zile, prin ordonanţă motivată, asupra
contestaţiei depuse de ofiţerul de urmărire penală împotriva indicaţiilor scrise ale
procurorului;
4) anulează total ori parţial, modifică sau completează, prin ordonanță
motivată, în condiţiile prezentului cod, actele procurorilor ierarhic inferiori și a
ofițerilor de urmărire penală;
5) soluţionează prin ordonanță motivată abţinerile şi recuzările procurorilor
ierarhic inferiori;
6) examinează plîngerile depuse împotriva actelor şi acţiunilor procurorilor
ierarhic inferiori;
7) repartizează procurorilor, prin rezoluţie, sesizările pentru examinare sau
cauzele penale pentru exercitarea ori, după caz, pentru conducerea urmăririi
penale;
8) este în drept să-şi reţină materialele, cauzele penale pentru conducerea sau
exercitarea urmăririi penale personal, adoptînd o ordonanţă motivată de primire a
cauzei;
9) retrage motivat şi transmite, prin ordonanță motivată, conform
competenţei, cauzele penale de la un organ de urmărire penală la altul;
10) restituie dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori, cu indicaţiile lor
scrise;
11) poate retrage apelul declarat de procuror.
(3) Materialele şi cauzele penale repartizate unui procuror pot fi transmise
altui procuror în cazul:
1) transferului, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din funcţie a
procurorului, potrivit legii;
2) absenţei procurorului, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi
care împiedică rechemarea sa;
3) lăsării cauzei în nelucrare în mod nejustificat mai mult de 30 de zile;
4) constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări esenţiale a
drepturilor persoanelor participante la procesul penal sau în cazul admiterii unor
omisiuni ireparabile în procesul de administrare a probelor.
(4) Procurorul General poate da instrucţiuni cu caracter general procurorilor,
organelor de urmărire penală, organelor care exercită activitatea specială de
investigaţii şi organelor de constatare în scopul asigurării legalităţii urmăririi
penale.
4. Articolul 541 va avea următorul cuprins:
„Articolul 541. Consultantul procurorului
(1) În cadrul procesului penal, procurorul poate fi asistat de un consultant.
(2) La indicaţia procurorului, consultantul:
a) elaborează proiecte de acte procesuale;
b) acordă asistenţă procurorului la efectuarea acţiunilor procesuale.

(3) Consultantul procurorului activează sub conducerea acestuia şi nu este în
drept să efectueze acţiuni procesuale.
(4) Consultantul este obligat să păstreze secretul profesional,
confidenţialitatea asupra faptelor şi informaţiilor despre care ia cunoştinţă în
exercitarea atribuţiilor care îi revin şi poartă răspundere, conform legii, pentru
acţiunile ilegale săvîrşite în exerciţiul funcţiei.”.
5. Articolul 56:
La alineatul (1), cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne” se substituie prin
cuvintele „cadrul Poliției, Departamentului Poliției de Frontieră”;
La alineatul (2), cuvintele „ , ia măsuri pentru a asigura efectuarea sub toate
aspectele, complet și obiectiv, a urmăririi penale” se exclud;
alineatul (21):
la litera a), cuvintele „transmite ofițerului” se substituie prin cuvintele
„repartizează ofițerilor”, iar la final se comletează cu cuvintele „ , precum și
cauzele penale”;
literele c) și d) se abrogă;
la litera e), cuvintele „aducînd acest fapt la cunoștință procurorului care
conduce urmărirea penală” se exclud;
alineatul (22) se abrogă;
la alineatul (23), cuvintele „și ajutor practic” se exclud;
alineatele (24) și (25) se abrogă;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Conducătorul organului de urmărire penală transmite materialele și
cauzele penale repartizate unui ofițer de urmărire penală altui ofițer de urmărire
penală, aducînd acest fapt la cunoştinţă procurorului care conduce urmărirea
penală, în cazul:
a) transferării, delegării, detașării, suspendării sau eliberării din funcție a
ofierului de urmărire penală, potrivit legii;
b) absenței ofițerului de urmărire penală, dacă există cauze obiective care
justifică urgența și care împiedică rechemarea sa.
se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
„(4) Retragerea sesizărilor și cauzelor penale de la un ofițer de urmărire
penală în vederea repartizării unui alt ofițer de urmărire penală, în alte cazuri decît
cele stabilite la alin. (3), se face de către conducătorul organului de urmărire penală
doar în temeiul ordonanței motivate a procurorului.
(5) Conducătorul organului de urmărire penală nu are dreptul să dea indicații
privind efectuarea acțiunilor procesuale, privind deciziile pe caz sau să se implice
într-un alt mod în desfășurarea urmăririi penale.”.
6. Articolul 219:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Acţiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei
cereri procurorului sau instanței de judecată de către persoanele fizice sau juridice
cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta
(acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrşirea
acesteia.”;
alineatul (5) se abrogă;
la alineatul (6), cuvîntul „înaintată” se substituie prin cuvîntul „intentată”.
7. Articolul 221:
la alineatul (3), cuvintele „ poate depune o cerere de concretizare a acţiunii
civile” se substituie prin cuvintele „ își poate concretiza pretențiile”.
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Procurorul poate intenta și susține acţiunea civilă intentată pentru
compensarea prejudiciului cauzat autorităților publice prin infracțiune, precum și
pentru anularea actelor care au cauzat prejudiciul, în cazul încetării urmăririi
penale sau neînceperii urmăririi penale în legătură cu expirarea termenului de
prescripție. Cererea de chemare în judecată poate fi depusă indiferent de acordul
autorității publice.”;
la alineatul (5), cuvintele „ , precum şi persoana a cărei acţiune civilă a rămas
nesoluţionată, au ” se substituie prin cuvîntul „are”.
8. La articolul 222, cuvintele „a înaintat” și „înaintarea” se substituie prin
cuvintele „a intenta” și „intentarea”, la toate cazurile gramaticale.
9. Articolul 224:
la alineatul (1) ultima propoziție se exclude;
alineatul (2) se completează la final cu cuvintele „sau civil.”.
10. La articolul 225:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Odată cu soluționarea acuzațiilor penale, judecătorul este obligat să
soluționeze acțiunea civilă.”.
alineatul (4) se abrogă.
11. La articolul 266:
în titlu, cuvintele „organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor
Interne” se substituie prin cuvintele „organelor de urmărire penală ale
Inspectoratului General de Poliție”;
în dispoziție, cuvintele „Organul de urmărire penală al Ministerului
Afacerilor Interne” se substituie prin cuvintele „Organele de urmărire penală ale
Inspectoratului General de Poliție”;

12. Se completează cu articolul 2661 cu următorul cuprins:
„Articolul 2661. Competența organului de urmărire penală al
Departamentului Poliției de Frontieră
Organul de urmărire penală al Departamentului Poliției de Frontieră
efectuează urmărire penală în privința infracțiunilor de la art. 362 din Codul penal
al Republicii Moldova, precum și în cazul infracțiunilor săvîrșit în concurs cu
infracțiunile prevăzute la art. 362.”.
13. Articolul 269:
la alineatul (1), se completează cu textul „cu excepția infracţiunilor şi
persoanelor prevăzute la art. 270”;
alineatul (2) se abrogă.
14. Articolul 270:
la alineatul (1) punctul 1):
litera e1) se abrogă;
litera g) se completează cu cuvintele „ , în cazul infracțiunilor săvîrșite în
legătură cu executarea atribuțiilor de serviciu”;
litera h) se completează cu cuvintele „ , în cazul infracțiunilor deosebit de
grave și excepțional de grave”;
se completează cu literele i) și j) cu următorul cuprins:
„i) colaboratorii Centrului Național Anticorupție, în cazul infracțiunilor
săvîrșite în legătură cu executarea atribuțiilor de serviciu;
j) o organizație criminală.”;
punctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) următorelor infracțiuni:
a) atentatelor la viața colaboratorilor poliției, ofițerilor de urmărire penală,
ofițerilor de informații și securitate, procurorilor, judecătorilor sau a membrilor
familiilor acestora, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de serviciu;
b) de tortură, tratament inuman sau degradant, prevăzute la art. 166 1 din
Codul penal;
c) terorism;
d) infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război,
prevăzute la art. 135 - 144 din Codul penal, şi infracţiuni contra securităţii statului,
prevăzute la art. 337-347 din Codul penal;
e) infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Codul penal, care au ca obiect
bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă în valoare mai mare de
50.000 de unități convenționale.”;
punctele 3) – 5) se abrogă;
alineatele (2) și (3) se abrogă;
alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

„(4) Este competent să exercite urmărirea penală în cazurile prevăzute la
alin.(1) procurorul de la procuratura în raza teritorială a căreia a fost săvîrșită
infracțiunea sau, după caz, de către procurorul din procuratura specializată.
(5) Procurorul General și adjuncții săi pot să dispună, prin ordonanţă
motivată, exercitarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în alin. (1), de către
procurorul din altă procuratură.”;
alineatul (6) se abrogă;
alineatele (7) – (9) vor avea următorul cuprins:
„(7) Urmărirea penală împotriva Procurorului General se pornește de
procurorul ori grupul de procurori desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor.”
(8) În cazurile unor cauze complicate şi de mari proporţii, procurorul
ierarhic superior celui de competenţa căruia este urmărirea penală poate dispune,
prin ordonanţă motivată, efectuarea urmăririi penale de un grup de procurori și
ofițeri de urmărire penală, indicînd procurorul care conduce grupul.
(9) În caz de necesitate, procurorul poate exercita personal urmărirea penală
în orice cauză penală.”.
15. Articolul 271 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
„(8) Dacă o persoană a săvîrșit două sau mai multe infracţiuni dintre care cel
puțin una este de competența procuraturii specializate, cauzele pot fi conexate,
urmărirea penală urmînd să fie efecuată de către procuratura specializată.”.
Articolul VIII. – La articolul 349 din Codul muncii al Republicii Moldova
nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr. 159–162, art. 648), litera f) se abrogă.
Articolul IX. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,
nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Articolele 71 și 72 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 71. Participarea procurorului la judecarea pricinilor civile
(1) Procurorul participă la judecarea pricinilor civile în calitate de participant
la proces dacă el însuşi a depus cererea de chemare în judecată.
(2) Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată pentru
compensarea prejudiciului cauzat autorităților publice prin infracțiune, în cazul
încetării urmăririi penale sau neînceperii urmăriii penale în legătură cu expirarea
termenului de prescripție. Cererea de chemare în judecată poate fi depusă
indiferent de acordul autorității publice.
(3) Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată pentru anularea
actelor care au cauzat prejudicilul menționat în alin. (2).”.

Articolul 72. Drepturile procedurale ale procurorului
(1) Procurorul care a înaintat o acţiune are drepturile şi obligaţiile
procedurale de reclamant, cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a
obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată.
(2) Renunţarea procurorului la pretenţiile înaintate în apărarea intereselor
autorității publice nu o privează pe aceasta de dreptul de a cere examinarea pricinii
în fond.
(3) Renunțarea autorității publice la acțiunea intentată de procuror nu
afectează examinarea pricinii.
(4) Neprezentarea procurorului, citat legal, în şedinţa de judecată nu
împiedică examinarea pricinii dacă persoana în interesele căreia s-a înaintat
acţiunea susţine examinarea cauzei în lipsa procurorului.”.
2. La articolul 302 alineatele (1) și (2), cuvîntul „procurorul” se exclude.
3. la articolul 308 alineatul (2), cuvîntul „procurorul” se exclude.
4. La articolul 3181 alineatul (1) cuvîntul „procuror,” se exclude.
Articolul X. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă;
2. La anexa 3:
compartimentul „Procuratura Generală” va avea următorul cuprins:
„
Procuratura Generală
Inspector-șef al Inspecției procurorilor
6600
Inspector în Inspecția procurorilor
6300
”
compartimentele „Procuratura unităţii teritoriale autonome Găgăuzia,
Procuratura municipiului Chişinău şi Procuratura anticorupţie” și „Procuraturile
teritoriale şi procuraturile specializate” se abrogă.
3. La anexa nr. 9, compartimentul „Pentru colaboratorii organelor
procuraturii” se abrogă.

Articolul XI. – La articolul 42 alineatul (2) din Legea nr. 52-XVI din 2
martie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 356), cuvîntul „militar” se
exclude.
Articolul XII - Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI
din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6,
art.15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 386:
la alineatul (2), literele e) și f) se abrogă;
alineatul (3) se abrogă.
2. Articolul 396 va avea următorul cuprins:
„Articolul 396. Competența procurorului
(1) Procurorul constată contravenţiile pe care le-a depistat în exerciţiul
funcţiunii şi transmite materialele contravenţionale agentului constatator conform
competenţei.
(2) Procurorul constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 336.
(3) În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din
cauza că fapta constituie o contravenţie, procurorul dispune prin ordonanță
motivată pornirea procesului contravenţional şi, prin derogare de la alin. (1), are
dreptul să examineze cauza.
(4) În cazul realizării controlului respectării legislației la înregistrarea de
către subdiviziunile subordonate ale MAI care exercită funcțiile Poliției, CNA,
Serviciul Vamal a sesizărilor despre săvîrșirea contravențiilor și infracțiunilor,
procurorul poate verifica legalitatea acțiunilor agentului constatator, porni procesul
contravențional, contesta decizia agentului constatator în instanța de judecată.
(5) Decizia procurorului se contestă în termen de 15 zile de la emitere și se
examinează în conformitate cu prevederile art. 448 şi ale capitolului VII din cartea
a doua.”.
3. Articolul 400:
la alineatul (4), după textul „la art.” se completează cu cifra „541,”, cifra
„62,” se substituie prin sintagma „62-68”, după cifra „76,” se completează cu cifra
„88,”, cifra „322,” se substituie cu cifrele „312, 313, 3133, 316, 317, 320, 322, 323,
324”, iar după sintagma „art.2771 alin.(3)” se comletează cu cifrele „ , 335–337,
351–353”;
la alineatul (6), după textul „la art.” se completează cu cifrele „541, 62-68,
88,” cifra „322,” se substituie cu cifrele „312, 313, 3133, 316, 317, 320, 322, 323,

324”, iar după sintagma „art.2771 alin.(3)” se completează cu cifrele „ , 335–337,
351–353”.
Articolul XIII - Hotărîrea Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010 privind
aprobarea structurii Procuraturii Generale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 227) se abrogă.
Articolul XIV - Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind
aprobarea organelor Procuraturii, a localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în
care activează şi a numărului de personal (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 228) se modifică după cum urmează:
1. În titlu, textul „privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităţilor de
reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal” se
substituie cu textul „privind aprobarea numărului de personal al Procuraturii”;
2. articolul 1, 2 și 4 se abrogă.
3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Se aprobă personalul Procuraturii (cu excepţia celui din organele
Procuraturii din teritoriul necontrolat de autorităţile Republicii Moldova) în număr
de 723 de procurori, 180 unități de consultant al procurorului, 210 unităţi de
funcționar public şi 153 de unităţi personal tehnic.”.
Articolul XV. – Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea
judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 32),
cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul, în final, se completează cu sintagma „și procurorilor”.
2. Articolul 1:
la alineatul (1), după cuvintele „condiţiile de salarizare a judecătorilor” și
după cuvintele „sistem unitar de salarizare a judecătorilor” se completează cu
cuvintele „și procurorilor”;
alineatul (2):
după cuvintele „Sistemul de salarizare a judecătorilor” se completează cu
cuvintele „și procurorilor”;
se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
„a1) crearea unei ierarhii a salariilor pe categorii de procurori în dependență
de nivelul procuraturilor;”;
la alineatul (3), cuvintele „precum și” se exclud;
se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) De asemenea, prezenta lege se aplică procurorilor din Procuratura
Generală, procuraturile specializate și teritoriale.”.

3. Articolul 2:
Titlul se completează cu cuvintele „și procurorilor”;
Se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Sistemul de salarizare a procurorilor se stabileşte ţinîndu-se seama de
contribuirea procurorului la realizarea actului justiţiei de către instanța de judecată,
de incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute de lege pentru aceştia, precum şi de
exigenţele impuse prin documentele internaţionale cu privire la funcţionarea
eficientă a Procuraturii.”;
alineatul (2):
în partea dispozitivă se completează, după cuvîntul „judecătorilor” cu
cuvintele „și procurorilor”;
la litera c), cuvintele „pentru judecători” se substituie prin cuvintele „atît
pentru judecători, cît și pentru procurori,”.
4. Titlul Capitolului II se completează cu cuvintele „și procurorului”.
5. Articolul 3:
la alineatul (1), în partea dispozitivă, după cuvîntul „judecătorul” se
completează cu cuvintele „și procurorul”;
la alineatul (2), după cuvîntul „Judecătorul” se completează cu cuvintele „și
procurorul”.
5. La articolul 4, titlul se completează cu cuvintele „al judecătorului”.
6. Se completează cu articolele 51 și 52 cu următorul cuprins:
„Articolul 51. Salariul de funcție al procurorului
(1) Salariul de funcție al procurorului se stabilește în funcție de salariul
judecătorului. Salariul de funcție al procurorului se stabilește în funcție de nivelul
procuraturii în care își desfășoară activitatea și de vechimea în muncă în funcția de
procuror.
(2) Salariul de funcție al procurorului reprezintă 90% din:
a) salariul judecătorului Curții Supreme de Justiție, pentru procurorul din
Procuratura Generală și procuratura specializată, cu vechimea în muncă
corespunzătoare;
b) salariul judecătorului din judecătorie, pentru procurorul din procuratura
teritorială și procuratura UTA Găgăuzia, cu vechimea în muncă corespunzătoare.
Articolul 52. Sporul pentru exercitarea funcțiilor de procuror-șef și adjunct al
procurorului șef
Pentru exercitarea funcțiilor de conducere, procurorul beneficiază de
următorul spor calculat în raport procentual față de salariul său de funcție:
a) 20% - pentru exercitarea funcției de Procuror General;

b) 15% - pentru exercitarea funcției de adjunct al Procurorului General și
procuror-șef al procuraturii specializate;
c) 13% ─ pentru exercitarea funcției de procuror-șef al subdiviziunii în
Procuratura Generală și procurorul-adjunct al procuraturii specializate;
d) 11% - pentru exercitarea funcţiei de procuror-şef al Procuraturii mun.
Chişinău, Bălţi, al Procuraturii Cahul şi al Procuraturii UTA Găgăuzia;
e) 9% ─ pentru exercitarea funcției adjunct al procurorului-şef al direcţiei în
Procuratura Generală și pentru exercitarea funcției de procuror-șef al procuraturii
teritoriale;
f) 7% - pentru exercitarea funcției de adjunct al procurorului-șef al
procuraturii teritoriale.”.
7. Articolul 6:
La alineatul (1), după cuvîntul „Judecătorilor” se completează cu cuvintele
„și procurorilor”;
La alineatele (2) și (3), după cuvîntul „Judecătorii” se completează cu
cuvintele „și procurorii”;
La alineatul (4), după cuvintele „unui judecător” se completează „sau,
respectiv, unui procuror”.
8. Titlul Capitolului III se completează cu cuvintele „judecătorului și
procurorului”.
9. Articolul 7:
La alineatul (1), după cuvintele „Salariul judecătorului” se completează cu
cuvintele „și procurorului”;
Se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Salariul procurorului se stabileşte în limitele şi în condiţiile prevăzute
de prezenta lege şi de actele normative de punere în aplicare a acesteia, printr-un
act administrativ al Procurorului General.”.
10. Se completează cu articolul 81 cu următorul cuprins:
„Articolul 81. Salariul procurorului în situații speciale
(1) Procurorul care asigură interimatul funcţiei de procuror-șef sau de
adjunct al procurorului-șef are dreptul, pe perioada exercitării interimatului acestor
funcţii, la un spor la salariul de funcţie stabilit în condiţiile art. 52.
(2) Adjunctului procurorului-șef care, pe o perioadă determinată exercită
atribuțiile altui adjunct sau ale procurorului-șef, nu i se achită sporul prevăzut la
alin. (1).
(3) În cazul detașării sau delegării într-o altă funcție pe un termen limitat,
procurorul beneficiază, pe perioada detașării sau delegării, de toate drepturile
salariale prevăzute de lege pentru funcţia în care este detașat sau delegat. În cazul

în care salariul prevăzut pentru funcţia în care a fost detașat sau delegate este mai
mic, procurorul beneficiază de salariul stabilit pentru funcţia din care a fost detașat
sau delegat.
(4) Procurorul detașat sau delegat pe un termen limitat într-o altă funcție, la
expirarea termenului transferului, îşi păstrează salariul de funcţie stabilit pentru
funcţia din care a fost detașat sau delegat.
(5) Procurorul detaşat în condiţiile Legii cu privire la Procuratură îşi
păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat.
(6) Pe perioada detaşării, procurorul beneficiază, pe lîngă salariul de funcţie,
şi de celelalte drepturi salariale acordate procurorilor în condiţiile prezentei legi.
(7) Drepturile salariale acordate pe perioada detaşării procurorului sînt
suportate de instituția la care acesta a fost detaşat. În cazul în care instituția la care
a fost detaşat procurorul este în imposibilitatea de a achita drepturile sale salariale,
achitarea se va efectua de către Procuratură.”.
11. La articolul 9, în titlu și în alineat, după cuvintele „ale judecătorilor” se
completează cu cuvintele „și procurorilor”.
Articolul XVI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
(2) Prevederile art. I se vor aplica pînă la intrarea în vigoare a prevederilor
art. 17 alin. (10) – (12) din Legea cu privire la Procuratură, în partea ce se referă la
numirea Procurorului General de către Președintele Republicii Moldova.
Președintele Parlamentului

