la proiectul Legii
Republicii Moldova

1.Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i
ile
aL 25 briemon 1,02 enltuamPr ibclupRe vda,olM npri egaL nr. 12,3 a
t o apd
justi iei pentru anii 2011 2016, al cărei
ivtoecb alnerg ets eaicrfd iun orects la
tu is j
ț
ei
l,ibcesa ti,encf
t,endpi rant
t,renpas tisnofepr
ș
i lisabnpore
fa ț
ă de societate, care să
corespundă standardelor europene, să asigure ț
suprema
i a ig l e
ș
i atrepcs
oi rl up t d e u il o m
ș
i să contribuie la asigurarea încrederii
ț
ii în
societă
actul de
u isj t
ț
ie. agerntiA iuestac iob
ectiv este imposibilă fără implementarea
ț
o rln iu
ac
prevăzute în direc
ț
ia strategică 2.2 din pilonul II al Strategiei „Consol
uilsaomnfepr
ș
i a endpi
ț
ie P rocuraturii”.
P rin adoptarea Strategiei a fost recunoscută
ț
a aim ulrtom elmbpro care existen
afectează activitatea sistemului organelor Procuraturii.
areinxmE elormbp
ș
i
u ls o
ț
iile la acestea au fost identificateț
iaîn deConcep
reformă a Procuraturii,
aprobată prin Legea nr. 122 din 3 iulie 2013.
ortRefi la uloc
Procuraturii în sistemul de drept, Concepția de refor
Procuraturii identifică următoarele probleme:
1) caracterul echivoc al legislaţiei în vigoare care reglementeaz
Procuraturii în sistemul organelor de drept şi rolul acesteia;
2)
reglementarea insuficient de clară a activităţii Procuraturii, f
generează un proces incoerent de aplicare a legislaţiei;
3) Procuratura nu este percepută ca o instituţie totalmente depoliti
legislaţia nu oferă garanţii incontestabile
ru exercitarea
pent
independentă şi
imparţială a atribuţiilor acesteia.
În partea ce ține de numirea Procurorului General, problema esențială
faptul, că modalitatea de selecție şi numire în funcţie a Procurorului Ge
insuficient reglementată,
ceea ce duce la interpretări discreţionare, afect
încrederea în Procuratură şi alimentează suspiciuni de politizare a acestei
epnotraim a ilutas de t.repd
Luînd în considerație problematica identificată în Concepția de re
turaPoc
i ,r u
ectoipr
l u d e g el
elaborat are următoarele obiective:
a) determinarea clară a locului Procuraturii în sistemul organelor
și a de dr
atribuțiilor de bază ale procurorilor;
b) stabilirea rolului Consiliului Superior al Procurorilor în
o rl e
sistemul
i;rtuaPoc
c) fundamentarea conceptuală a mecanismului de numire a Procurorul
General și a procurorilor ierarhic inferiori.
2. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noi.
ltuiecPro
ed gel untpre reaoidcfm
șicompletarea Constituției
ilbpcuRe
aol vdM
v ine săasigure realizarea soluțiilor propuse în Concepția de re
irtuaPoc
.
Potrivit Concepției
de reformă a Procuraturii
l uînd
șiîn considerare faptul că
atievc rituaocP
trebuie să fie
guvernată de principiul independenţei, se
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consideră că cel mai potrivit model pentru Procuratura Republicii Moldova
menţinerea Procuraturii în cadrul autorităţii judecătoreşti şi asi
independenţei acesteia faţă de Executiv şi Legislativ,
odificarea
prin mmodalităţii
de ireumn a uilroPc l,neraG utrnpe a ucerd al inm eaipcrlm ilutocp
în atievc i.ratuPoc
Această abordare a v clarifica locul Procuraturii în
sistemul autorităților statului
v a contribui
şi
la o coerenţă auil vtilasge ec proces
ţine de activitatea Procuraturii.
Noua redacție a art. 124 alin.
din Constituție
(1)
prevede expres că Procuratur
se află în cadrul autorității judecătorești. Totodată, norma respectivă
fără echivoc, statutul juridic
iturac al Pro
ca instituție
publică.
Formularea propusă în proiectul de lege pentru art. 124 alin. (1) din Co
stabilește misiunea Procuraturii
, spre deosebire de redacția actuală a prevederi
cauză, care enumeră funcțiile generale ale Procuraturii.
Considerăm, că este mai
apropriată obiectului de reglementare a Constituției
i Moldova
Republici
enunțarea
isunm entalmduf a
i.rtuaPoc
Art. 125 din Constituția Republicii Moldova este- opropus
nouă redacție
într
și
reglementează următoarele aspec
e:t
a) principiile de care se ghidează
procurorul în activitate
;
b) modul de numire a Procurorului General, care a fost revăzut în conform
și în temeiul Concepției de reformă a Procuraturii (aprobată prin Legea n
3 iuel 130).2 l,tfesA se
neuopr nu ecanism abtlsuo u:on lruocP ralenG va
fi numit de către Președintele țării la propunerea Consiliului Su
or.liuPc
Stabilirea Consiliului Superior al Procurorilor ca organ de sele
candidatului la funcția de Procuror
al are ulpsco de a cedur Gener
la uaxmi
influența politică asupra procedurii
ei a iulorcP de selecț .
Conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, „un Procuror General ar t
să fie numit cu titlu permanent sau pentru o perioadă de timp fără
relativ ma
posibilitatea de a fi reînvestit la finalul mandatului. Perioada mandat
trebui să coincidă cu mandatul Parlamentului. Acest lucru ar asigura o ma
stabilitate a procurorului
- ar și
facel independent de schimbările politice”
ltuor(Rap oC
misiei de la Veneția privind standardele europene referito
independența sistemului judiciar, decembrie 2010, partea a- doua,
AD(2010)040, pct. 37). În contextul acestor remarci ale Comisiei, pro
eunpro ireanum ilurocP alnerG pe nu anm
dat de 7 ani, fără drept de
reinvestire. Această schimbare a impus reglementarea expresă, în dispoz
finale și tranzitorii ale proiectului, că mandatul Procurorului General î
data intrării în vigoare a noilor prevederi continuăarei ilanudtm pînă la exp
pentru care a fost numit, adică de 5 ani,l egi conform
în temeiul căreia a fost
it num
.
c) redacția propusă la art. 125 alin. (3) din proiect
- o formulă
redă mai
într
completă dispoziția constituțională a art. 125 alin. (2)iclbpuRe din Constituț
Moldova, întrucît formularea propusă în proiect oldum stabilește
ed iterdm a
uilorPc eralnG
, care poate avea loc doar în condițiile legii, pentru
i vt e o cb
și cu
tarepcs neiu riduocep nterspa
.
d) dipoziția din art.125
n.ial (4) ind ctoierp
reglementează mecanismul de
2

numire, modificare a raporturilor de muncă și demitere din funcție a pr
cu excepția Procurorului General. Astfel, în scopul respectării pri
controlului ierarhic pevăzut 521 la
n.ial art. (1),
avînd în vedere că prin art. 124
nali (1)
la tipecro
u il
s - a stabilit că procuratura este o instituție publică
,
aut
propunerea Consiliului Superior al

Procurorilor.
Totodată, prezentul proiect propune completarea secțiunii
- a ndi ltuoiapc IX
a 3
1
a Constituției
iclbpuRe aolvdM
uc 25t.1ar
care să reglementeze
ul,ro ura,tsc
modul de organizare și funcționare
oC uilns opreiuS la orlicuP
al
.
D atorită rolului
- eich al
sinCo
ilu oreipSu al orliucP
de
1
i np r
art. 251
nl.(2)ia
s - a t u as
că,
al Procurorilor va fi
.
3. Fundamentarea economicoentarplmI
uitesac
tiecrop de egl
un va tsaiecn elituch eiarncf ndi
teapr uiltas
.
4. Modul de incorporare
vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate
Amendamentele propuse în proiectul de lege implică necesitatea adoptării
Legi cu privire la Procuratură (votată de Parlamentlectură
în prima
la 29 mai
2015), care vine să substituie actuala Lege
- IVX ind 25 briedcm 802 uc nr. 294
privire la Procuratură
.

În scopul respectării prevederilor Legii
92 3
- IVX nr.ind 31 briemon
08 2
privind transparenţ
a în procesul decizional,
p ltuiecor
de e g l
a stfo
atspl pe
ng i p a
a b ew a
Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizio
compartimentulP „ectroi de teac
evatiormn
remise spre coordonare”).

Viceministru
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