
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru completarea Codului de procedură penală nr. 122-XV 

din 14 martie 2003 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului. Scopul și obiectivele urmărite. 

Ministerul Justiției a elaborat și promovează proiectul de lege pentru completarea 

Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003. 

Acest proiect are drept scop delimitarea între Procuratură și Direcția generală 

investigare a fraudelor din subordinea Inspectoratului General al Poliției a 

competențelor de exercitare a urmăririi penale în privința infracțiunilor economice care 

se vor constata de către Serviciu Fiscal de Stat.    

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în 

vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu art. 7 din proiectul de lege cu privire la Serviciul Fiscal de Stat 

(aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 523 din 28 aprilie 2016, înregistrat în Parlament 

cu nr. 201), subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor avea competența de constatare 

a infracțiunilor prevăzute la articolele 241-242, 244, 244
1
, 250-253 și 335

1
 din Codul 

penal al Republicii Moldova. 

Reieșind din actualitatea și importanța fortificării activității de prevenire, 

investigare și combatere a infracțiunilor economice și pentru a asigura canalizarea 

eforturilor organelor de urmărire penală și a Procuraturii spre cercetarea infracțiunilor 

economice, se consideră oportun de a reglementa în Codul de procedură penală 

competența procurorului de a exercita urmărirea penală în privința infracțiunilor care 

se constată de Serviciul Fiscal de Stat, dacă acțiunea ilicită sau dauna cauzată prin 

infracțiune sunt în proporții deosebit de mari.  

În cazul în care infracțiunile constatate de Serviciul Fiscal de Stat nu sunt săvîrșite 

în proporții deosebit de mari, urmărirea penală va fi exercitată de către Direcția 

generală investigare a fraudelor din  subordinea Inspectoratului Național al Poliției. În 

acest sens, Procuratura Generală, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne urmează să 

ajusteze cadrul normativ subordonat legii întru asigurarea transmiterii de către 

procurorii din procuraturile teritoriale către subdiviziunile teritoriale ale Direcției 

generale investigare a fraudelor pentru efectuarea urmăririi penale în privința 

infracțiunilor constatate de Serviciul Fiscal de Stat.                    

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de lege nu necesită cheltuieli financiare sau de 

altă natură. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul de lege nu implică modificarea sau completarea altor acte normative.  

Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte 

de acte normative remise spre coordonare”). 
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