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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE   

nr. ___________ 

din ____  _____________ 2016 

 

 

 

 

privind aprobarea proiectului de Lege cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Procuraturilor Specializate  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de 

Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Procuraturilor Specializate. 

 

 

 

Prim-ministru      

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei                 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Lege  

cu privire la organizarea și funcționarea  

Procuraturilor Specializate 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Articolul 1. Sfera de reglementare 
(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic, organizarea și funcționarea 

Procuraturilor Specializate.   

 (2) În sensul prezenei legi, prin Procuraturile Specializate se înțelege 

Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale.  

(3) Activitatea Procuraturilor Specializate este reglementată de Legea 

cu privire la Procuratură, prezenta lege, alte acte normative, precum şi 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.  

 (4) Procuraturile Specializate își au sediul în municipiul Chișinău şi 

îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriul țării. Procuraturile specializate 

pot avea oficii teritoriale sau reprezentanţe în teritoriu.  

 

Articolul 2. Independența 
 (1) Procuraturile Specializate sînt independente din punct de vedere 

financiar, administrativ şi procesual.  

(2) Bugetele Procuraturilor Specializate se reflectă în bugetul 

Procuraturii la un articol aparte. Procurorii-şefi ai Procuraturilor 

Specializate sunt ordonatori de credite ai bugetelor Procuraturilor 

Specializate. 

(3) Procuratura Specializată este independentă din punct de vedere 

procesual în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală şi Legea cu 

privire la Procuratură. 

(4) Procurorul General exercită controlul asupra activității 

procurorilor din Procuratura Specializată prin intermediul procurorului-şef 

al acesteia.   

      

Articolul 3. Competența Procuraturilor Specializate 
Competenţa Procuraturilor Specializate este prevăzută de Codul de 

procedură penală. 

 

Capitolul II 

Organizarea şi funcţionarea Procuraturilor Specializate 

 

Articolul 4. Organizarea Procuraturilor Specializate 

(1) Procuraturile Specializate sînt organizate în subdiviziuni 

responsabile de exercitarea urmăririi penale, conducerea urmăririi penale 

şi, după caz, alte domenii.  



(2) Structura Procuraturii Specializate este stabilită și se modifică la 

propunerea procurorului-şef al Procuraturii Specializate, cu acordul scris al 

Consiliului Superior al Procurorilor, de Procurorul General. 

(3) Oficiile teritoriale şi reprezentanţele Procuraturii Specializate se 

înfiinţează la propunerea procurorului-şef al Procuraturii Specializate, cu 

acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor, de către Procurorul 

General.  

(4) Numărul procurorilor din Procuratura Specializată este stabilit de 

Procurorul General la propunerea procurorului-șef al Procuraturii 

Specializate cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor.  

(5) Schimbarea locului de activitate al procurorului dintr-un oficiu 

teritorial sau reprezentanţă a Procuraturii Specializate în alta se face prin 

ordinul procurorului-şef, cu acordul procurorului vizat. 

 (6) Procuraturile Specializate dispun de siglă, drapel și ștampilă cu 

însemnele distincte ale Procuraturii Specializate, care sunt aprobate de 

Procurorul General la propunerea procurorului-șef al Procuraturii 

Specializate. 

(7) În cadrul Procuraturii Specializate există un birou de informare şi 

relaţii publice, care asigură legătura cu publicul şi cu mijloacele de 

comunicare în masă. Procuratura Specializată dispune de pagină web 

oficială. 

 

Articolul 5.  Conducerea Procuraturilor Specializate  

(1) Procuraturile Specializate sînt conduse de procurori-şefi, ajutați de 

adjuncți. 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, procurorii-şefi emit ordine și 

alte tipuri de acte prevăzute de Regulamentul Procuraturii Specializate. 

(3) Procurorul-șef al Procraturii Specializate exercită următoarele 

atribuţii:  

a) organizează activitatea Procuraturii Specializate, inclusiv a 

subdiviziunilor teritoriale şi este responsabil de exercitarea atribuţiilor 

Procuraturii Specializate;  

b) stabileşte şi repartizează atribuţiile procurorilor și ale celuilalt 

personal din cadrul Procuraturilor Specializate;  

c) elaborează și propune Procurorului General proiectul bugetului 

anual al Procuraturii Specializate; 

d) elaborează și propune pentru aprobare Procurorului General 

proiectul regulamentului Procuraturii Specializate;  

e) organizează selectarea personalului din cadrul Procuraturii 

Specializate, cu excepția procurorilor;  

f) asigură regimul secret în cadrul Procuraturii Specializate;  

g) face propuneri Procurorului General pentru stimularea sau 

sancţionarea disciplinară a personalului din cadrul Procuraturii 

Specializate;  

i) reprezintă Procuratura Specializată în relaţiile cu alte autorităţi 

publice din ţară şi cu organe similare din alte state, iniţiază şi semnează, în 

condiţiile legii, acorduri de cooperare cu instituţii similare din alte state cu 

acordul Procurorului General; 



j) gestionează bugetul și bunurile Procuraturii Specializate; 

k) pregătește raportul anual privind activitatea Procuraturii 

Specializate, pe care îl transmite Procurorului General pînă la data de 28 

februarie a anului în curs și îl publică pe pagina web oficială a Procuraturii 

Specializate. 

l) exercită alte atribuții prevăzute de lege și actele subordonate legii. 

(3) În lipsa procurorului-șef, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către 

un adjunct desemnat prin ordinul procurorului-șef al Procuraturii 

Specializate. 

(4) Adjuncţii procurorului-șef se subordonează nemijlocit 

procurorului-șef şi organizează activitatea în cadrul Procuraturii 

Specializate în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite de procurorul-șef 

al Procuraturii Specializate.  

 

Articolul 6.  Personalul Procuraturilor Specializate 

 (1) În cadrul Procuraturilor Specializate activează procurori, ofițeri de 

urmărire penală, ofițeri de investigații, consultanți, specialişti, personal 

tehnic, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii aprobat prin ordinul 

Procurorului General. 

(2) Ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații și specialiștii din 

cadrul Procuraturii Specializate, în procesul de selectare, sînt supuși testării 

aptitudinilor psihologice pentru exercitarea atribuţiilor şi testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

(3) Ofițerii de urmărire penală, ofițerii de investigații și specialiștii 

sînt selectați în mod individual de către procurorul-șef al procuraturii 

specializate și se detașează de la alte instituții pentru o perioadă de pînă la 5 

ani, care poate fi reînnoită pe o perioadă de pînă la 5 ani. Detașarea se face 

prin ordinul Procurorului General, cu avizul conducătorului instituției în 

care activează persoana detașată.  

(4) Salarizarea personalului Procuraturilor Specializate, inclusiv al 

celui datașat, se efectuează din bugetul procuraturii specializate. 

 

Articolul 7.  Personal detașat  

(1) Ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații detașați din 

alte autorități publice îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Procuraturii 

Specializate și sînt subordonați, din punct de vedere administrativ, 

procurorului-șef al Procuraturii Specializate.    

(2) Ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații detașați îşi 

desfăşoară activitatea numai la indicația și sub controlul procurorilor din 

cadrul Procuraturii Specializate și efectuează numai acele acte de urmărire 

penală dispuse de ei.  

(3) Detaşarea ofițerilor de urmărire penală și ofițerilor de investigații 

în cadrul Procuraturii Specializate încetează înainte de termen prin 

revocarea din funcţie de către Procurorul General, la propunerea 

procurorului-șef al Procuraturii Specializate. 

(4) Legislația cu privire la statutul ofițerilor de urmărire penală și a 

ofițerilor de investigații se aplică acestora pe perioada detașării în cadrul 



Procuraturii Specializate în măsura în care nu contravine prevederilor 

prezentei legi.  

(5) Gradele speciale se acordă de către conducătorul instituției din 

care a fost detașat, la propunerea procurorului-şef al Procuraturii 

Specializate. 

 

Articolul 8. Atributele personalului Procuraturilor Specializate 

(1) La numire sau detașare în cadrul Procuraturii Specializate, 

procurorii, ofițerii de urmărire penală și ofițerii de investigații primesc 

legitimație de model aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.  

(2) Procurorii vor avea ținuta vestimentară stabilită potrivit Legii cu 

privire la Procuratură. 

 

 Articolul 9.  Relații internaționale 

În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa 

Procuraturilor Specializate şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la 

investigarea şi urmărirea acestor infracţiuni, în fiecare Procuratură 

Specializată poate fi creată o subdiviziune responsabilă de legătura cu 

instituţii similare din alte state. 

 

Articolul 10. Dispoziţii finale și tranzitorii 
 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 august 2016. 

(2) Pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, Procuratura Generală și 

Consiliul Superior al Procurorilor vor elabora și adopta regulamentul 

procuraturii specializate și statele de funcții ale Procuraturilor Specializate. 

(3) Guvernul va asigura sedii pentru Procuratura Anticorupţie și 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale. 

 

 

Președintele Parlamentului 


