
1 
 

 

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR CENTRULUI NAȚIONAL 

ANTICORUPȚIE 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza Raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1.  Art.IX pct.13 din proiect de completare a alin.(1) 

art.287/1 din Codul de procedură penală cu pct.4/1) 

Factori de coruptibilitate şi alte obiecţii. Competenţa 

de a aplica prevederea/luarea deciziei fără criterii clare 

Analiza. Autorul propune introducerea în calitate de 

temei de suspendare a urmăririi penale începerea unui 

proces de mediere cu referire la dosarul penal. În varianta 

actuală, organul de urmărire penală va putea suspenda 

urmărirea penală în cazurile începerii unui proces de 

mediere în toate cauzele penale, fapt care nu este oportun, 

deoarece medierea este posibilă numai în cauzele penale 

iniţiate în urma comiterii unei infracţiuni uşoare ori mai 

puţin grave. Prin urmare, norma ar putea fi aplicată abuziv 

pentru a suspenda cauzele penale iniţiate în urma săvîrşirii 

unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional 

de grave pe motiv de începere a unui proces de mediere. 

Pe de   altă   parte,   există   riscul  ca persoanele 

bănuite/învinuite   de   infracţiuni   grave sau 

deosebit/excepţional  de  grave  să intimideze victimele 

întru începerea unui proces de mediere.  

Astfel, pentru a evita interpretarea eronată a procedurii 

de mediere în cauzele penale sugerăm autorului 

completarea normei precitate cu indicarea obligativităţii 

respectării art.344/1 din Codul de procedură penală care 

prevede soluţionarea cauzei în procedura medierii ori 

împăcării părţilor. 

Recomandarea. Completarea normei după sintagma 

„dosarul penal" cu      sintagma „în conformitate cu 

art.344/1 al Codului de procedură penală". 

Se acceptă conceptual. 

Completarea nu poate fi 

efectuată în redacția propusă, 

deoarece articolul 2871 și art. 

3441 se referă la diferite etape 

ale procesului penal: 

a) 2871- urmărirea penală; 

b) 3441- judecata, punerea 

pe rol a cauzei penale. 

Din considerentul că 

aplicarea medierii la etapa 

urmăririi penale este 

reglementată la art. 276 alin. 

(7), proiectul a fost completat 

cu o normă de trimitere anume 

la acest articol. 

2.  Art.X pct.1  din  proiect de completare a art.9 din 

Codul de procedură civilă 

Factori de coruptibilitate şi alte obiecţii. 

Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative 

Analiza. Conform alin.(3) art.26 din Codul de 

procedură civilă: „Instanţa care judecă pricina îşi 

păstrează imparţialitatea şi obiectivitatea, creează condiţii 

pentru exercitarea drepturilor participanţilor la proces, 

pentru cercetarea obiectivă a circumstanţelor reale ale 

pricinii". Prin urmare, instanţa nu poate şi nu îi este 

admisă nicio imixtiune subiectivă în fondul cauzei civile. 

Sintagma „contribuie la împăcarea părţilor" indică o 

anumită implicare a instanţei în esenţa litigiului şi 

întreprinderea unor măsuri întru soluţionarea amiabilă a 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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litigiului. Acest fapt nu este binevenit, or instanţa nu este 

mediator şi nici avocat, şi este obligată să respecte 

imparţialitatea în abordarea litigiilor. 

Recomandarea. Reformularea normei în aşa   fel   

încît   să fie eliminată discreţia acordată instanţei de a se 

implica în procesul de împăcare     a părţilor (exemplu: 

„înştiinţează părţile despre posibilitatea începerii  

procesului de mediere   şi beneficiile acestuia"). 

 

 

Ministru                                                   Vladimir CEBOTARI 


