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NOTĂ INFOMATIVĂ 

 

la proiectul Legii pentru completarea articolului 3641 din Codul de 

procedură penală nr. 122 din 14 martie 2003 

 

1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 

Proiectul Legii pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură 

penală nr. 122 din 14 martie 2003, este elaborat de către Ministerul Justiției în 

scopul executării Hotărîrii Curții Constituționale  nr. 9 din 9 martie 2017 privind 

excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 din Codul de procedură penală 

(judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală). 

Potrivit art. 281 alin. (1) al Legii nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea 

Constituţională, Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării 

hotărîrii Curţii Constituţionale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu 

privire la modificarea şi completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor 

părţi ale acestuia declarate neconstituţionale, iar conform pct. 341 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 34 din 17.01.2001 despre aprobarea Regulamentului Guvernului 

Republicii Moldova, Guvernul, în termen de cel mult trei luni din data publicării 

hotărîrii Curţii Constituţionale, înaintează Parlamentului proiectul de lege cu 

privire la modificarea, completarea sau abrogarea actului normativ declarat 

neconstituţional. 

La data de 21 septembrie 2017 Curtea Constituțională (în continuare Curte) a 

emis hotărîrea nr. 9 prin care a fost  respinsă excepția de neconstituționalitate în 

cauza nr. 1-565/2016 și a recunoscut constituțional articolul 3641 din Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003. 

În motivarea hotărîrii, Curtea a menționat că în partea ce ține de participarea 

părții civile la dezbaterile judiciare, se constată o neconcordanță între prevederile 

Codului de procedură penală. 

Potrivit tezei a doua a alineatului (5) al articolului 3641, dezbaterile judiciare se 

compun din discursurile procurorului, apărătorului și inculpatului, care pot lua 

încă o dată cuvîntul în formă de replică, deși articolul 62 alin.(1) subpct. 9) din 

Codul de procedură penală stabilește că, în scopul susținerii cererii sale, parte 

civilă dispune de dreptul de a pleda în dezbateri judiciare referitor la acțiunea sa 

civilă.  

Hotărîrea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 13 din 

16.12.2013 cu privire la aplicarea prevederilor art.3641  din Codul de procedură 

penală de către instanţele judecătoreşti, în pct.23 menționează: „instanţa trece la 

dezbaterile judiciare, care se compun din discursurile procurorului, apărătorului 

şi inculpatului, care, după caz, mai pot lua încă o dată cuvîntul în replică. Dacă 

în şedinţă participă şi partea civilă, cuvînt în dezbateri i se oferă şi acesteia. 

Instanţa va urmări ca în dezbateri şi partea civilmente responsabilă să se 

pronunţe asupra acţiunii civile.”.  

În acest context, promovarea și ulterioara implementare a proiectului de Lege 

pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală nr. 122 din 14 

martie 2003 are drept scop soluționarea carențelor stabilite de către Curte la data 

de 9 martie 2017, prin reglementarea expresă în articolul 3641 alin. (5) a 
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drepturilor părții civile și părții civilmente responsabile de a se pronunţa asupra 

acţiunii civile. 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Proiectului de Lege pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură 

penală nr. 122 din 14 martie 2003 prevede completarea alin.(5) art. 3641 cu 

următoarea propoziției: „Dacă în şedinţă participă partea civilă şi partea 

civilmente responsabilă, cuvînt în dezbateri li se oferă şi acestora.”. 

  3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea proiect de lege nu va necesita cheltuieli financiare din partea 

statului.  

4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

învigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și 

completarea altor acte normative. 

5.Avizarea și 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 actenormative remise sprecoordonare”). 
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