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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din  _____    _____ 2017 

 

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea 

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

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 

martie 2003. 

 

Prim-ministru       

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect  

 
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală  

nr. 122-XV din 14 martie 2003 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică: 

Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 

14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–

251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La articolul 190, cuvintele „pe tot parcursul procesului penal” se exclud. 

2. Articolul 191, se completează cu alineatele (31)-(32) cu următorul cuprins: 

 (31) Controlul judiciar privind necesitatea menținerii măsurii liberării provizorii 

se realizează periodic, dar nu mai rar decît o dată la 60 de zile, de către instanța de 

judecată sau după caz, de către judecătorul de instrucție care a dispus măsura sau în lipsa 

acestuia, de către judecătorul de instrucție desemnat în modul stabilit de lege. 

(32) Măsura liberării provizorii sub control judiciar  poate fi dispusă pe un termen 

de cel mult 12 luni cumulative persoanei care este învinuită, inculpată de săvîrşirea unei 

infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 5 

ani, sau 24 luni pentru persoana care este învinuită, inculpată de săvîrşirea unei 

infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 

5 ani.”. 

 

3. Articolul 192, se completează  cu alineatele (22) și (23) cu următorul cuprins: 

„(22) Necesitatea menținerii măsurii liberării provizorii pe cauțiune se verifică 

periodic, dar nu mai rar decît o dată la 60 de zile, de către instanța de judecată sau după 

caz, de către judecătorul de instrucție care a dispus măsura sau, în lipsa acestuia de către 

judecătorul de instrucție desemnat în modul stabilit de lege. 

(23) Măsura liberării provizorii pe cauțiune poate fi dispusă pe un termen de cel 

mult 12 luni cumulative persoanei care este învinuită, inculpată de săvîrşirea unei 

infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de cel mult 5 

ani, respectiv 24 luni pentru persoana care este învinuită, inculpată de săvîrşirea unei 

infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 

5 ani.”. 

 

Președintele Parlamentului 


