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Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE   

nr. ___________ 

din ____  _____________ 2016 

 

 

 

 

privind aprobarea proiectului de Lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege cu privire la 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

 

Prim-ministru      

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei                 

   

 Ministrul finanțelor     
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Proiect 

 

Lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Articolul 31 din Legea nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri 

(trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare,  se abrogă. 

 

Articolul II. - La articolul 34 punctul 2 litera b) subpunctul 4) din Legea nr. 845-XII din 

3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii 

Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cuvintele „procurorului sau a” se exclud.  

 

Articolul III. – La articolul 7 din Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.12), cu modificările ulterioare, 

alineatul (3) se abrogă. 

 

Articolul IV. - La articolul 6 alineatul (2) din Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65–66, art. 711), cuvintele „cu 

consimţămîntul procurorului,” se exclud.  

 

Articolul V. - La articolul 38 alineatul (2) litera d) din Codul jurisdicției constituționale 

nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 

597),  cuvintele „colegiului Procuraturii Generale,” se substituie prin cuvintele „Consiliului 

Superior al Procurorilor”. 

 

Articolul VI. – La articolul 9 litera f) din Legea nr. 619-XIII din 31 octombrie 1995 

privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, 

art. 115), cu modificările ulterioare, cuvintele „să efectueze, cu mandat emis de procuror, 

controlul corespondenţei şi interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor tipuri de comunicaţii, 

atunci cînd există probe suficiente a indiciilor infracţiunilor, a căror urmărire penală ţine de 

competenţa organelor securităţii statului;” se substituie cu cuvintele „să efectueze, în condițiile 

legii, controlul corespondenţei şi interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor tipuri de 

comunicaţii;”. 

 

Articolul VII. – Capitolul IX din Legea Nr.1101-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la 

gărzile populare  ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 22-23, art. 232) va avea 

următorul cuprins: 

„Capitolul IX. Controlul asupra respectării legislaţiei 

Articolul 16. Controlul 

Controlul asupra respectării legislaţiei privind gărzile populare este exercitat de 

autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe competente, în modul stabilit de lege.”. 
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Articolul VIII. – Legea nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mentală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 310), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 33 alineatul (3), cuvintele „procurorului, a” se exclude. 

 

2. La articolul 34 alineatul (3), cuvintele „de procuror” se exclude.  

 

3. La articolul 44, alineatul (2) se abrogă. 

  

4. La articolul 46, alineatul (1), cuvîntul „procuratură” se substituie cu cuvintele „ , în 

cazul în care se invocă săvîrșirea unei infracțiuni, în procuratură.”. 

 

5. La articolul 47 alineatul (2), cuvintele „precum și a procurorului” se exclud. 

 

Articolul IX. – La articolul 5 litera c) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-

XIV din  10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie 

specială din 3 octombrie 2006), cuvintele „articolului 5 din Codul de procedură civilă” se 

substituie prin cuvintele „Codului de procedură civilă”. 

 

Articolul X.  – La articolul 27 alineatul (2) din Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11 

mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 141–143, art.1013), cuvintele 

„procurorului sau a” se exclud.  

 

Articolul XI. - La articolul 11 alineatul (2) din Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 

iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.919), cuvintele „sau 

Procurorului General” se exclud.  

  

Articolul XII. - Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 222 alineatul (2), cuvintele „conducerii organului de urmărire penală în 

domeniul vamal și ale” se exclud. 

  

2. Articolul 275: 

  alineatul (1): 

în partea introductivă, cuvintele  „precum şi la recursul procurorului” se exclud; 

la litera a), cuvintele „sau recursul nu sunt satisfăcute” se substituie cu cuvintele „nu este 

satisfăcută”; 

la alineatul (2), cuvintele „procurorul care a înaintat recursul, precum şi” se exclud; 

 

3. Articolul 277: 

în titlu, cuvintele „sau a recursului procurorului” se exclud; 

alineatul (2) se abrogă. 
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4. La articolul 278: 

în titlul, cuvintele „sau declarării recursului” se exclud; 

cuvintele „sau declararea recursului” se exclud.  

 

5. La articolul 280 alineatul (4), cuvintele „sau cu declararea recursului împotriva acestei 

decizii” și „sau recursului” se exclud. 

 

6. La articolul 281 alineatul (1), cuvintele „sau de declarare a recursului” și „sau 

recursului” se exclud.  

 

7. La articolul 282 alineatul (2) și la articolul 283 alineatul (3), cuvintele „sau de 

declarare a recursului” și „sau a recursului” se exclud.  

 

8. Titlul secţiunii a 49-a va vea următorul cuprins: 

„Secțiunea a 49 – a. 

Controlul activității de urmărire penală, activității speciale de investigații, 

precum și controlul legalității deciziilor, acţiunilor 

sau inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali”. 

 

 9. Articolul 299 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 299. Controlul procurorului 

Controlul modului de realizare a atribuțiilor de către colaboratorii vamali în cadrul 

procesului penal, precum și a activității speciale de investigații, este exercitat de către procuror, 

conform competenței, în condiţiile legii.”. 

 

Articolul XIII. - Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. La articolul 31 alineat (3), cuvîntul „procurorului” se substituie cu cuvintele 

„autoritatea tutelară”.  

 

2. Articolul 42 alineat (1): 

la litera a), cuvintele „autoritatea tutelară sau procurorul” se substituie cu cuvintele „sau 

autoritatea tutelară”;  

la litera b), cuvintele „ , precum şi procurorul în cazurile viciului de consimţămînt” se 

exclud; 

la litera c), cuvintele „sau procurorul” se exclud;  

la litera d), cuvintele „şi procurorul” se exclud. 

 

3. La articolul 53 alineatul (2), cuvîntul „procurorul,” se exclude.  

 

 4. la articolul 68 alineatul (2), cuvintele „sau procurorul” se exclud. 

 

 5. La articolul 94 alineatul (5), cuvintele „ , a autorităţii tutelare sau a procurorului” se 

substituie cu cuvintele „sau a autorităţii tutelare”. 
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Articolul XIV. - La articolul 15 alineatul (3) din Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 

2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi 

de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36–38, art. 

208), cu modificările ulterioare, cuvintele „sau la cererea procurorului” se exclud. 

 

Articolul XV. - La articolul 123 alineatul (3) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 

985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 

72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, cuvintele „în condiţiile legii;” se substituie cu 

cuvintele „alte persoane cu funcții de demnitate publică stabilite prin lege;”. 

 

 Articolul XVI. - Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional 

Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 

683), cu  modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 10 alineat (1), cuvintele „procurorul anticorupție” se substituie prin 

cuvintele „procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție sau adjunctul acestuia, conform 

competențelor”. 

 

2. Articolul 271 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„Colaboratorii Centrului pot fi detașați în procuraturile specializate pentru o perioadă 

mai mare de 2 ani, în condițiile legislației speciale.”.  

  

3. La articolul 44, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Controlul modului de realizare de către colaboratorii Centrului a atribuțiilor în 

cadrul procesului penal, precum și a activității speciale de investigații, este exercitat de către 

procuror, conform competenței, în condiţiile legii.”. 

 

Articolul XVII. -  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 ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 6: 

la punctul 37, sintagma „(Procurorul General şi procurorii ierarhic inferiori subordonaţi 

lui în condiţiile Legii cu privire la Procuratură)” se exclude; 

punctul 371 va avea următorul cuprins: 

„371) procuror ierarhic superior – procurorul-șef al procuraturii teritoriale, adjunctul 

(adjuncţii) procurorului-șef al procuraturii teritoriale, procurorul-șef al procuraturii specializate, 

adjunctul (adjuncţii) procurorului-şef al procuraturii specializate, procurorii-şefi ai 

subdiviziunilor din Procuratura Generală, adjuncţii Procurorului General, Procurorul General, 

conform ierarhiei stabilite de prezentul cod;”. 

 

2. Articolul 52: 

La alineatul (1) punctul 8),  cuvintele „ilegale și” se substituie cu cuvintele „ilegale, 

modifică sau completează ordonanțele”. 

alineatele (2), (21) și (41) se abrogă; 
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se completează cu alineatul (42), cu următorul cuprins: 

„(42) Indicațiile scrise ale procurorului în cadrul procesului penal date ofițerului de 

urmărire penală sunt obligatorii pentru executare.”. 

 

3. Se completează cu articolul 531 cu următorul cuprins: 

„Articolul 531. Procurorul ierarhic superior 

(1) Procuror ierarhic superior este: 

a) pentru procurorii din procuratura teritorială – procurorul - șef al procuraturii teritoriale 

sau adjunctul procurorului-șef al procuraturii teritoriale, conform competențelor stabilite;  

b) pentru procurorii din procuratura specializată – procurorul-șef al procuraturii 

specializate sau adjunctul procurorului-șef al procuraturii specializate, conform competențelor 

stabilite; 

c) pentru procurorii-șefi ai procuraturilor teritoriale – procurorii-șefi ai subdiviziunilor 

din cadrul Procuraturii Generale, conform competențelor stabilite; 

d) pentru procurorii-șefi ai procuraturilor specializate – Procurorul General, după caz, 

adjunctul Procurorului General, conform competențelor stabilite; 

e) pentru procurorii din cadrul subdiviziunii Procuraturii Generale – procurorii-șefi ai 

subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale; 

g) pentru adjuncții procurorilor-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale – 

procurorii-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale; 

h) pentru procurorii-șefi ai subdiviziunilor din cadrul Procuraturii Generale – Procurorul 

General sau adjuncții săi, conform competențelor stabilite; 

i) pentru adjuncții Procurorului General - Procurorul General; 

j) pentru toți procurorii din cadrul sistemului Procuraturii - Procurorul General. 

(2) Procurorul ierarhic superior, pe lîngă atribuțiile prevăzute la art. 52 alin. (1), în cadrul 

urmăririi penale exercită următoarele atribuţii pentru exercitarea  controlului ierarhic: 

1) poate cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosarele penale, 

documentele, actele procedurale, materiale şi alte date cu privire la infracţiunile săvîrşite şi la 

persoanele identificate în cauzele penale pe care exercită controlul; 

2) retrage prin ordonanţă motivată, în cazurile prevăzute la alin. (3), materialele şi 

cauzele penale repartizate şi le transmite altui procuror pentru examinare; 

3) decide, în termen de cel mult 15 zile, prin ordonanţă motivată, asupra contestaţiei 

depuse de ofiţerul de urmărire penală împotriva indicaţiilor scrise ale procurorului; 

4) anulează total ori parţial, modifică sau completează, prin ordonanță motivată, în 

condiţiile prezentului cod, actele procurorilor ierarhic inferiori și a ofițerilor de urmărire penală; 

5) soluţionează prin ordonanță motivată  abţinerile şi recuzările procurorilor ierarhic 

inferiori; 

6) examinează plîngerile depuse împotriva actelor şi acţiunilor procurorilor ierarhic 

inferiori; 

7) asigură repartizarea către procurori a sesizărilor pentru examinare sau a cauzelor 

penale pentru exercitarea ori, după caz, pentru conducerea urmăririi penale; 

8)  reţine materialele, cauzele penale pentru conducerea sau exercitarea urmăririi penale 

personal, adoptînd o ordonanţă motivată în acest sens; 
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9) retrage şi transmite conform competenţei,  prin ordonanță motivată, cauzele penale de 

la un organ de urmărire penală la altul, dacă organul de urmărire penală nu este competent să 

efectueze urmărirea penală; 

10) restituie, cu indicaţiile sale scrise, dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori; 

11) exercită alte atribuții prevăzute de lege. 

(3) Materialele şi cauzele penale repartizate unui procuror pot fi retrase și transmise altui 

procuror în cazul: 

1) transferului, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din funcţie a procurorului, 

potrivit legii; 

2) absenţei procurorului, dacă există cauze obiective care justifică urgenţa şi care 

împiedică prezentarea sa; 

3) neîntreprinderii acțiunilor necesare pe cauza penală în mod nejustificat mai mult de 30 

de zile; 

4) constatării, din oficiu sau la plîngere, a unei încălcări grave a drepturilor persoanelor 

participante la procesul penal sau în cazul admiterii unor omisiuni ireparabile în procesul de 

administrare a probelor. 

(4) Procurorul General poate da instrucţiuni cu caracter general procurorilor, organelor de 

urmărire penală, organelor care exercită activitatea specială de investigaţii şi organelor de 

constatare în scopul asigurării legalităţii urmăririi penale. 

 

4. Articolul 541 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 541. Consultantul procurorului 

(1) În cadrul procesului penal, procurorul poate fi asistat de un consultant. 

(2) La indicaţia procurorului, consultantul: 

a) elaborează proiecte de acte procesuale; 

b) acordă asistenţă procurorului la efectuarea acţiunilor procesuale. 

(3) Consultantul procurorului activează sub conducerea acestuia şi nu este în drept să 

efectueze acţiuni procesuale. 

(4) Consultantul este obligat să păstreze secretul profesional, confidenţialitatea asupra 

faptelor şi informaţiilor care iau devenit cunoscute în exercitarea atribuţiilor care îi revin şi 

poartă răspundere, conform legii, pentru acţiunile ilegale săvîrşite în exerciţiul funcţiei.”. 

 

5. Articolul 56: 

la alineatul (1), cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne” se substituie prin cuvintele 

„subdiviziunea subordonată Inspectoratului General al Poliției, Departamentul Poliției de 

Frontieră”; 

la alineatul (2), cuvintele „ , ia măsuri pentru a asigura efectuarea sub toate aspectele, 

complet și obiectiv, a urmăririi penale” se exclud; 

alineatul (21): 

la litera a), cuvintele „transmite ofițerului” se substituie prin cuvintele „repartizează 

ofițerilor”, iar la final se completează cu cuvintele „ , precum și cauzele penale”; 

literele c) și d) se abrogă; 

la litera e), cuvintele „aducînd acest fapt la cunoștință procurorului care conduce 

urmărirea penală” se exclud; 

alineatul (22) se abrogă; 
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la alineatul (23), cuvintele „și ajutor practic” se exclud; 

alineatele (24) și (25) se abrogă; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Conducătorul organului de urmărire penală transmite materialele și cauzele penale 

repartizate unui ofițer de urmărire penală altui ofițer de urmărire penală, cu informarea 

procurorului care conduce urmărirea penală, în cazul: 

a) transferării, delegării, detașării, suspendării sau eliberării din funcție a ofierului de 

urmărire penală, potrivit legii; 

b) absenței ofițerului de urmărire penală, dacă există cauze obiective care justifică 

urgența și care împiedică prezentarea sa. 

se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins: 

„(4) Retragerea sesizărilor și cauzelor penale de la un ofițer de urmărire penală în 

vederea repartizării unui alt ofițer de urmărire penală, în alte cazuri decît cele stabilite la alin. 

(3), se face de către conducătorul organului de urmărire penală doar în temeiul ordonanței 

motivate a procurorului. 

(5) Conducătorul organului de urmărire penală nu are dreptul să dea indicații privind 

efectuarea acțiunilor procesuale, privind deciziile pe caz sau să se implice într-un alt mod în 

desfășurarea urmăririi penale.”. 

 

6. Articolul 219: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Acţiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri 

procurorului sau instanței de judecată de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost 

cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă 

de legea penală sau în legătură cu săvîrşirea acesteia.”; 

la alineatul (2), în partea introductivă, cuvîntul „înainta” se substituie cu cuvîntul 

„intenta”; 

alineatul (5) se abrogă; 

la alineatul (6), cuvîntul „înaintată” se substituie cu cuvîntul „intentată”. 

 

7. Articolul 221: 

în titlu și în text, cuvintele „înaintarea” și „a înainta” se substituie cu cuvintele 

„intentarea” și „a intenta” la cazurile gramaticale corespunzătoare. 

la alineatul (3), cuvintele „ poate depune o cerere de concretizare a acţiunii civile” se substituie cu cuvintele 

„ își poate concretiza pretențiile”.  

alineatul (4) va avea următorul cuprins:  

„(4) Procurorul poate intenta și susține acţiunea civilă intentată pentru compensarea 

prejudiciului cauzat autorităților publice prin infracțiune, precum și pentru anularea actelor care 

au cauzat prejudiciul, de la pornirea procesului penal pînă la terminarea cercetării judecătoreşti. 

Cererea de chemare în judecată poate fi depusă indiferent de acordul autorității publice.”; 

la alineatul (5), cuvintele „ , precum şi persoana a cărei acţiune civilă a rămas nesoluţionată, au ” se substituie 

cu cuvîntul „are”.  

 

8. La articolul 222,  cuvintele „a înainta” și „înaintarea” se substituie prin cuvintele „a 

intenta” și „intentarea”, la  cazurile gramaticale corespunzătoare. 
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9. Articolul 224: 

la alineatul (1) ultima propoziție se exclude; 

alineatul (2) se completează cu propoziția „Retragerea acțiunii civile la faza judecării 

cauzei, acceptată de instanţă, împiedică intentarea ulterioară a aceleiaşi acţiuni în cadrul 

procesului civil.”. 

 

10. La articolul 225: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Odată cu soluționarea acuzațiilor penale, judecătorul este obligat să soluționeze 

acțiunea civilă.”. 

alineatul (4) se abrogă. 

 

11. Articolul 253 alineat (2), după cuvîntul „sînt”, se completează cu cuvintele 

„organizate în structuri centrale și structuri teritoriale și”; 

 

12. Articolul 257: 

se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale exercită și conduc urmărirea penală în privința infracțiunilor date 

în competența lor, indiferent de locul săvîrșirii acestora.”; 

la alineatul (5), cuvintele „pentru efectuarea unei urmăriri penale mai operative, mai 

complete şi mai obiective” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prevederile prezentului 

Cod”. 

 

13. La articolul 266: 

în titlu, cuvintele „organului de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne” se 

substituie prin cuvintele „organelor de urmărire penală subordonate Inspectoratului General al 

Poliției”; 

în text, cuvintele „Organul de urmărire penală al Ministerului Afacerilor Interne” se 

substituie cu cuvintele „Organul de urmărire penală subordonat Inspectoratului General al 

Poliției”; 

 

14. Se completează cu articolul 2661 cu următorul cuprins: 

„Articolul 2661. Competența organului de urmărire penală al Departamentului Poliției de 

Frontieră. 

Organul de urmărire penală al Departamentului Poliției de Frontieră efectuează urmărirea 

penală în privința infracțiunii prevăzute la art. 362 din Codul penal al Republicii Moldova, 

precum și în cazul infracțiunilor săvîrșite în concurs cu infracțiunea prevăzută la art. 362 din 

Codul penal al Republicii Moldova.”. 

 

15. Articolul 269 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 269. Competenţa organului de urmărire penală al Centrului Național 

Anticorupție  
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Organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție efectuează urmărirea 

penală în privinţa infracţiunilor prevăzute la art. 239-240, 243, 279 şi 324–335 din Codul penal, 

precum și a celor săvîrșite în conexiune cu aceste infracțiuni, cu excepțiile prevăzute de 

prezentul cod.”.  

 16. Articolul 270: 

la alineatul (1) punctul 1): 

litera e1) se abrogă; 

litera g) se completează cu cuvintele „ , în cazul infracțiunilor săvîrșite în legătură cu 

executarea atribuțiilor de serviciu”; 

litera h) se completează cu cuvintele „ ,  dacă acestea sunt deosebit de grave și 

excepțional de grave.”; 

se completează cu litera i) cu următorul cuprins: 

„i) angajații Centrului Național Anticorupție, în cazul infracțiunilor săvîrșite în legătură 

cu executarea atribuțiilor de serviciu;”; 

punctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) următoarelor infracțiuni: 

a) atentatelor la viața polițiştilor, ofițerilor de urmărire penală, ofițerilor de informații și 

securitate, procurorilor, judecătorilor, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de 

serviciu, precum și la viața membrilor familiilor acestora; 

b)  date în competenţa procuraturilor specializate, conform prevederilor art. 2701 și 2702 

din prezentul cod; ”; 

punctele 3) – 5) se abrogă; 

alineatele (2) și (3) se abrogă; 

alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins: 

„(4) Este competent să exercite urmărirea penală în cazurile prevăzute la alin. (1) 

procurorul de la procuratura în raza teritorială a căreia a fost săvîrșită infracțiunea sau, după caz, 

de către procurorul din procuratura specializată. 

(5) Procurorul General și adjuncții săi pot să dispună, prin ordonanţă motivată, 

exercitarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în alin. (1), de către procurorul din altă 

procuratură.”; 

alineatul (6) se abrogă; 

alineatele (7) – (9) vor avea următorul cuprins: 

„(7) Urmărirea penală împotriva Procurorului General se pornește de  procurorul 

desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor.”. 

(8) În cauzele  complicate şi de mari proporţii, procurorul ierarhic superior celui de 

competenţa căruia este urmărirea penală poate dispune, prin ordonanţă motivată, efectuarea 

urmăririi penale de un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală, indicînd procurorul care 

conduce grupul. 

(9) În caz de necesitate, procurorul poate exercita personal urmărirea penală în orice 

cauză penală.”. 

 

17. Se completează cu articolele 2701 și 2702 cu următorul cuprins: 

„Art. 2701. Competenţa Procuraturii Anticorupţie  
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(1) Procuratura Anticorupţie exercită urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la 

art.1811, 1812, 2421, 2422, 324–329, 332-335 din Codul penal,  dacă: 

1) au fost săvîrşite de:  

a) persoane cu funcţii de demnitate publică potrivit art. 123 alin. (3) din Codul penal, cu 

excepția primarilor și viceprimarilor satelor și comunelor, consilierilor locali ai satelor și 

comunelor; 

b) funcţionari publici de conducere de nivel superior; 

c) ofiţeri de urmărire penală şi ofiţeri de investigaţii;  

d) avocaţi; 

e) executori judecătorești; 

f) administratori autorizați; 

g) persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu 

capital majoritar de stat;  

h) persoanele ce reprezintă conducerea băncilor comerciale.  

i) Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, şef al Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale, alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Statului Major General al Forţelor 

Armate, precum şi persoane care dețin gradul militar de general sau un grad special 

corespunzător acestuia; 

2) indiferent de calitatea persoanei, valoarea banilor, bunurilor, serviciilor, privilegiilor, 

avantajelor sub orice formă şi altor foloase pretinse, promise, acceptate, oferite, date sau primite 

depăşeşte 5 000 u.c. sau dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte 50 000 

u.c.; 

3) valoarea finanţării, resurselor administrative, donaţiilor, alocaţiilor de la bugetul de stat 

şi/sau mijloacelor din fondul electoral, utilizate la săvîrşirea infracţiunii depăşeşte 5 000 u.c. în 

cazul infracţiunii prevăzute de art. 1812 din Codul penal; 

(2) Procuratura Anticorupţie conduce urmărirea penală în cauzele în care urmărirea 

penală este efectuată de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție. 

 

Art. 2702. Competenţa Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale  

(1) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale exercită 

urmărirea penală în cazul: 

a) infracţiunilor cu caracter terorist, în sensul art. 13411; 

b) infracțiunilor prevăzute la art. 135-144, 1661, 283, 284, 295 – 2952, 337-346 din Codul 

penal; 

c) infracţiunilor prevăzute la art. 186, 187, 188, 190, 191, 196, 244, 248, 249, 259 - 2611 

din Codul penal, dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte valoarea de 50 000 

de unităţi convenţionale, cu excepția infracțiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu 

prevăzute la art. 190 și 191 din Codul penal; 

d) infracţiunilor săvîrşite de un grup criminal organizat în sensul art. 46 din Codul penal , 

în cazul infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave, cu excepția celor prevăzute la 

art. 2701 din Codul de procedură penală; 

e) infracțiunilor săvîrșite  de o organizaţie criminală în sensul art. 47 din Codul penal; 
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f) infracțiunilor care sunt în conexitate, potrivit art. 42 din prezentul Cod, cu cele 

prevăzute la lit. a)-e). 

(2) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale conduce 

urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile în care urmărirea penală este efectuată de către 

organele de urmărire penală menționate la art. 266-268 din prezentul Cod;  

(3) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale exercită 

sau conduce urmărirea penală în cauzele transmise acesteia de către Procurorul General.”. 

 

18. Articolul 271: 

la alineatul (7): 

cuvintele „ , indiferent de competenţă” se exclud; 

se completează cu propoziţia „Această prevedere nu se aplică procuraturilor 

specializate.”.  

se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins: 

„(8) Dacă o persoană a săvîrșit două sau mai multe infracţiuni dintre care cel puțin una 

este de competența procuraturii specializate, urmărirea penală se exercită de către procuratura 

specializată. 

(9) Conflictul de competenţă între procuraturile specializate se soluţionează de 

Procurorul General în conformitate cu prevederile prezentului cod.”. 

 

Articolul XVIII. – La articolul 349 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV 

din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), litera 

f) se abrogă.  

 

Articolul XIX. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 

mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), 

cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează: 

 

 1. Articolele 71 și 72 vor avea următorul cuprins:  

„Articolul 71. Participarea procurorului la judecarea pricinilor civile  

(1) Procurorul participă la judecarea pricinilor civile în calitate de participant la proces 

dacă el însuşi a depus cererea de chemare în judecată.  

(2) Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată pentru compensarea 

prejudiciului cauzat autorităților publice prin infracțiune, precum și pentru anularea actelor care 

au cauzat prejudiciul, în cazul încetării urmăririi penale sau neînceperii urmăririi penale în 

temeiul art. 275 pct. 4), 5) şi 9) din Codul de procedură penală. Cererea de chemare în judecată 

poate fi depusă indiferent de acordul autorității publice. 

 

Articolul 72. Drepturile procedurale ale procurorului 

   (1) Procurorul care a înaintat o acţiune are drepturile şi obligaţiile procedurale de 

reclamant, cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de 

judecată. 

(2) Renunţarea procurorului la pretenţiile înaintate în apărarea intereselor autorității 

publice nu o privează pe aceasta de dreptul de a cere examinarea pricinii în fond.  
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(3) Renunțarea autorității publice la acțiunea intentată de procuror nu afectează 

examinarea pricinii, dacă procurorul cere examinarea pricinii în fond.  

  (4) Neprezentarea procurorului, citat legal, în şedinţa de judecată nu împiedică 

examinarea pricinii dacă autoritatea publică în interesele căreia s-a înaintat acţiunea susţine 

examinarea cauzei în lipsa procurorului.”. 

  

2. La articolul 169, alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la faza judecării cauzei în procesul penal, dacă 

retragerea a fost acceptată de instanţă;”. 

 

3. La articolul 265, alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 

„c1) reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la faza judecării cauzei în procesul penal, dacă 

retragerea a fost acceptată de instanţă;”. 

 

 4. La articolul 302 alineatele (1) și (2) şi la articolul 308 alineatul (2), cuvîntul 

„procurorul” se exclude. 

 

5. La articolul 3181 alineatul (1), cuvîntul „procuror,” se exclude.  

 

Articolul XX. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 

148), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul capitolului III se completează în final cu textul „a inspectorilor din Inspecția 

procurorilor”; 

 

2. La articolul 6: 

alineatul (2)  se abrogă; 

la alineatul (3), după cuvîntul „magistrat”, se completează cu cuvintele „și procuror”. 

 

3. Se completează cu articolul 82 cu următorul cuprins: 

„Art. 82. – Salariile inspectorilor din Inspecţia procurorilor cuprind salariul funcţiei, 

conform anexei nr.13.”. 

 

4. Se completează cu articolul 221 cu următorul cuprins: 

„Art. 221. - Ofițerilor de urmărire penală detașați la procuraturile specializate li se 

stabilește un salariu de bază lunar în mărime de 2 salarii medii pe economie. Dacă salariul 

prevăzut pentru funcția în care ofițerul de urmărire penală se detașează este inferior celui de care 

acesta beneficia în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.”. 

 

5. La anexa nr. 3, compartimentele „Procuratura Generală”, „Procuratura unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia, Procuratura municipiului Chişinău şi Procuratura anticorupţie” și 

„Procuraturile teritoriale şi procuraturile specializate” se abrogă. 
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6. La anexa nr. 9, compartimentul  „ Pentru colaboratorii organelor procuraturii” se 

abrogă. 

 

7. Se completează cu anexa nr. 13 – „Salariile funcţiei pentru inspectorii din Inspecţia 

procurorilor din cadrul Procuraturii Generale” cu următorul cuprins:  

Inspecţia procurorilor 

Inspector-șef al Inspecției procurorilor 3,44 salarii medii pe 

economie 

Inspector în Inspecția procurorilor  

cu vechimea în muncă de la 7 la 12 ani 2,88 salarii medii pe 

economie 

cu vechimea în muncă de peste 12 ani  3,15 salarii medii pe 

economie 

” 

 

Articolul XXI. – Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de 

urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195-198, art. 918), cu 

modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 6 

la alineatul (1), cuvintele „Ministerul Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele 

„Inspectoratul General de Poliție, Departamentul Poliției de Frontieră”;  

alineat (6) se completează cu propoziția „Conducătorul organului de urmărire penală nu 

este în drept să dea indicații sau însărcinări ofițerilor de urmărire penală detașați la procuratura 

specializată.”. 

 

2. Articolul 25: 

alineatul (1) se completează, în final, cu cuvintele „sau, în caz de detaşare, prin ordin al 

conducătorului instituţiei la care este detaşat ofiţerul de urmărire penală.”. 

alineatul (2), după cuvintele „este constituit organul de urmărire penală”, se completează 

cu cuvintele „sau de către conducătorul instituţiei în care este detaşat”. 

 

3. Articolul 29 alineatul (3) se completează, în final, cu cuvintele „sau în instituţia la care 

este detaşat ofiţerul de urmărire penală.”. 

 

4. Se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins: 

„Capitolul IV1. Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuraturile specializate 

Articolul 291. Detaşarea ofiţerilor de urmărire penală la procuraturile specializate 

(1) Ofiţerii de urmărire penală pot fi detaşaţi la procuraturile specializate pentru o 

perioadă de pînă la 5 ani. 

(2) Ofiţerii de urmărire penală pasibili de detaşare se selectează în mod individual, pe 

baza unor criterii stabilite de Regulamentul Procuraturii, de către procurorul-şef al procuraturii 

specializate. Detaşarea se face cu acordul scris al ofiţerului de urmărire penală selectat, prin 
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ordinul comun al Procurorului General şi al conducătorului instituţiei în care activează persoana 

detaşată. 

(3) Detaşarea ofiţerului de urmărire penală la procuratura specializată încetează înaintea 

expirării termenului  pentru care a fost detaşat prin revocare din funcţia în care a fost detaşat  în 

temeiul ordinului motivat al Procurorului General doar la propunerea procurorului - şef al 

procuraturii specializate. 

(4) Ofiţerul de urmărire penală, în perioada detaşării la procuratura specializată, are 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol. 

 

Articolul 292. Statutul şi competenţa ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura 

specializată 

(1) Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată îşi desfăşoară 

activitatea doar în cadrul procuraturii specializate, sub autoritatea exclusivă a procurorului-şef al 

acesteia. 

(2) Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată nu pot primi nici o 

indicaţie sau însărcinare de la  autorităţile publice de la care au fost detaşaţi. 

(3) Ofiţerii de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată pot efectua doar actele 

de urmărire penală dispuse de procurorii procuraturii specializate. Ofiţerii de urmărire penală îşi 

desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control al procurorului. 

(4) Dispoziţiile procurorilor din procuratura specializată sunt obligatorii pentru ofiţerii de 

urmărire penală detaşaţi. Actele întocmite de ofiţerii de urmărire penală în temeiul ordonanţei 

scrise a procurorului se consideră a fi efectuate în numele acestuia. 

 

Articolul 293. Serviciul în cadrul procuraturii specializate 

(1) Atribuţiile prevăzute de lege privind asigurarea drepturilor, aplicarea stimulărilor și 

sancţiunilor ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată se exercită de către 

Procurorul General la propunerea procurorului-şef al procuraturii specializate sau, după caz, de 

către procurorul-șef al procuraturii specializate. 

(2)  Gradele speciale se acordă ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura 

specializată  de către autoritatea competentă potrivit legislaţiei, la propunerea procurorului-şef al 

procuraturii specializate. 

(3) Ofiţerul de urmărire penală detaşat la procuratura specializată este evaluat de către 

procurorul-şef al procuraturii specializate în condiţiile legislaţiei care reglementează activitatea 

autorității publice din care este detaşat. 

(4) Ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi li se eliberează de către Procurorul General 

legitimaţie de serviciu de modelul aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor.”. 

 

Articolul 294. Salarizarea ofiţerului de urmărire penală detaşat la procuratura specializată 

Drepturile salariale ale  ofiţerilor de urmărire penală detaşaţi la procuratura specializată 

se plătesc din din bugetul procuraturii specializate.”. 

 

Articolul XXII - La articolul 42 alineatul (2) din Legea nr. 52-XVI din 2 martie 2007 cu 

privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 356), cuvîntul „militar” se exclude. 
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Articolul XXIII - Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 

octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 386: 

la alineatul (2), literele e) și f) se completează cu sintagma „ , conform prevederilor art. 

396 alin. (4)”; 

alineatul (3) se abrogă. 

 

2. Articolul 396 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 396. Competența procurorului 

(1) Procurorul întocmește ordonanța cu privire la contravenţia pe care a constatat-o în 

exerciţiul funcţiunii şi o transmite autorității publice cu competență de examinare a 

contravențiilor. 

(2) Procurorul constată şi examinează contravenţiile prevăzute la art. 336. 

(3) În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din cauza că 

fapta constituie o contravenţie, procurorul dispune prin ordonanță motivată pornirea procesului 

contravenţional şi, prin derogare de la alin. (1), examinează cauza.   

(4) În cazul realizării controlului respectării legislației la înregistrarea de către 

subdiviziunile subordonate competente ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul Vamal a sesizărilor despre săvîrșirea contravențiilor și infracțiunilor, 

procurorul poate verifica legalitatea acțiunilor agentului constatator, porni procesul 

contravențional, contesta decizia agentului constatator în instanța de judecată.  

(5) Decizia procurorului se contestă în termen de 15 zile de la emitere și se examinează  

în conformitate cu prevederile art. 448 şi ale capitolului VII din cartea a doua.”. 

 

3. Articolul 400: 

la alineatul (4), după sintagma „prevăzute la art.” se completează cu cifra „541,”, cifra 

„62,” se substituie cu cifrele „62-68”, după cifra „76,” se completează cu cifra „88,”, cifra „322,” 

se substituie cu cifrele „ 317, 320, 322, 323, 324”, iar după sintagma „art.2771 alin.(3)” se 

completează cu cifrele „ , 335–337, 351–353”; 

la alineatul (6), după sintagma „prevăzute la art.” se completează cu cifrele „541, 62-68, 

88,”  cifra „322,” se substituie cu cifrele „317, 320, 322, 323, 324”, iar după sintagma „art.2771 

alin. (3)” se completează cu cifrele „ , 335–337, 351–353”. 

 

4. La articolul 401 alineatul (1), cifrele „3131, 3132,” se substituie cu cifrele „312, 313, 

3131, 3132, 3133,”, iar sintagma „şi 315” se substituie cu sintagma „ , 315 şi 316”.  

     

Articolul XXIV - Hotărîrea Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010 privind aprobarea 

structurii Procuraturii Generale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 

227) se abrogă. 

 

Articolul XXV - Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea 

organelor Procuraturii, a localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a 



 17 

numărului de personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 228) se 

modifică după cum urmează: 

1. Titlul  va avea următorul cuprins: 

„Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea numărului de personal 

al Procuraturii”; 

2. Articolele 1, 2 și 4 se abrogă. 

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. – Se aprobă personalul Procuraturii în număr de 720 de procurori şi  700 de 

unităţi de personal, inclusiv de personal tehnic.”. 

 

Articolul XXVI. – La articolul 6 din Legea nr. 113 din 17 iunie  2010 privind executorii 

judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126–128, art. 406), alineatul 

(6) se abrogă. 

 

Articolul XXVII. - Capitolul I secţiunea a III-a punctul 1 codul A04 coloana a doua din 

anexa la Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările 

ulterioare, se completează cu poziția „Şef/şef-adjunct al aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor”. 

  

Articolul XXVIII. - Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a 

funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213),  cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 8 alineatul (4), cuvintele „şi de Consiliul Superior al Magistraturii” se 

substituie prin cuvintele „Consiliul Superior al Magistraturii şi de Consiliul Superior al 

Procurorilor”. 

 

2. La anexa 2 compartimentul „Procuratura Generală”: 

titlul se completează cu cuvintele „ , Consiliul Superior al Procurorilor”; 

înainte de poziţia: 

 

B15 Șef direcţie 18 – 

 

se completează cu poziţiile: 

 

A04 Șef al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor 22 – 

A04 Șef-adjunct al Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor 20 – 

 

Articolul XXIX. – Articolul 9 din Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea 

specială de investigații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 373), 

cu modificările și completările ulterioare, se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul 

cuprins: 
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„(5) Ofiţerii de investigații pot fi detaşaţi la procuraturile specializate în condițiile legii.  

(6) Ofiţerii de investigații pasibili de detaşare se selectează în mod individual, pe baza 

unor criterii stabilite de Regulamentul Procuraturii Specializate, de către procurorul-şef al 

procuraturii specializate. Detaşarea se face cu acordul scris al ofiţerului de investigații selectat, 

prin ordinul comun al Procurorului General şi al conducătorului instituţiei în care activează 

ofițerul de investigații detaşat.”.  

 

Articolul XXX. - Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 32), cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul, în final, se completează cu cuvintele „și procurorilor”. 

 

 2. Articolul 1: 

 la alineatul (1), după cuvintele „condiţiile de salarizare a judecătorilor” și  „sistem unitar 

de salarizare a judecătorilor” se completează cu cuvintele „și procurorilor”; 

 alineatul (2): 

 după cuvintele „Sistemul de salarizare a judecătorilor” se completează cu cuvintele „și 

procurorilor”; 

 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

 „a1) crearea unei ierarhii a salariilor pe categorii de procurori în dependență de nivelul 

procuraturilor;”; 

 la alineatul (3): 

 cuvintele „precum și” se exclud; 

 în final, se completează cu cuvintele „precum și procurorilor”. 

   

 3. Articolul 2: 

 Titlul se completează cu cuvintele „și procurorilor”; 

 Se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

 „(11) Sistemul de salarizare a procurorilor se stabileşte ţinîndu-se cont de rolul 

procurorului la realizarea actului justiţiei, de incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute de lege 

pentru aceştia, precum şi de exigenţele impuse prin documentele internaţionale cu privire la 

funcţionarea eficientă a Procuraturii.”; 

 alineatul (2): 

în partea introductivă se completează, după cuvîntul „judecătorilor” cu cuvintele „și 

procurorilor”;      

la litera c), cuvintele „pentru judecători” se substituie prin cuvintele „atît pentru 

judecători, cît și pentru procurori,”. 

 

4. Titlul Capitolului II se completează cu cuvintele „și procurorului”. 

 

5. Articolul 3: 

la alineatul (1), în partea dispozitivă, după cuvîntul „judecătorul” se completează cu 

cuvintele „și procurorul”; 
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la alineatul (2), după cuvîntul „Judecătorul” se completează cu cuvintele „și procurorul”. 

 

6. La articolul 4, titlul se completează cu cuvintele „al judecătorului”. 

 

     7. Se completează cu articolele 51 și 52 cu următorul cuprins: 

„Articolul 51. Salariul de funcție al procurorului  

(1) Salariul de funcție al procurorului se stabilește în funcție de salariul judecătorului 

conform prezentei legi şi Legii cu privire la Procuratură, ținîndu-se cont de  nivelul procuraturii 

în care își desfășoară activitatea și de vechimea în muncă în funcția de procuror.  

(2) Salariul de funcţie al procurorului din procuratura teritorială și  procuratura UTA 

Găgăuzia se stabileşte în cuantum de: 

a) 2,7 salarii medii pe economie pentru procurorul care are o vechime în muncă în funcţia 

de procuror de pînă la 6 ani; 

b) 2,88 salarii medii pe economie pentru procurorul care are o vechime în muncă în 

funcţia de procuror de la 6 la 12 ani; 

c) 3,15 salarii medii pe economie pentru procurorul care are o vechime în muncă în 

funcţia de procuror de peste 12 ani. 

(3) Salariul de funcţie al procurorului din Procuratura Generală și procuratura 

specializată se stabileşte în cuantum de: 

a) 4,32 salarii medii pe economie pentru procurorul care are o vechime în muncă în 

funcţia de procuror de pînă la 16 ani; 

b) 4,5 salarii medii pe economie pentru procurorul care are o vechime în muncă în funcţia 

de procuror de peste 16 ani. 

(4) Președintele Consiliului Superior al Procurorilor beneficiază de un salariu în cuantum 

de 80% din salariul Procurorului General sau își păstrează salariul său din funcția de procuror, 

deținută pînă la detașare, dacă acesta este mai mare. 

(5) Membrii Consiliului Superior al Procurorilor aleși din rîndul procurorilor beneficiază 

de un salariu în cuantum de 75% din salariul Procurorului General sau își păstrează salariul din 

funcția de procuror, deținută pînă la detașare, dacă acesta este mai mare. 

 

Articolul 52. Sporul pentru exercitarea funcțiilor de procuror-șef și adjunct al 

procurorului șef 

Pentru exercitarea funcțiilor de conducere, procurorul beneficiază de următorul spor 

calculat în raport procentual față de salariul său de funcție: 

a) 20% - pentru exercitarea funcției de Procuror General; 

b) 15% - pentru exercitarea funcției de adjunct al Procurorului General și procuror-șef al 

procuraturii specializate; 

c) 12% ─ pentru exercitarea funcției de procuror-șef al direcției din Procuratura Generală 

și de adjunct al procurorului-șef al procuraturii specializate; 

d) 9% ─ pentru exercitarea funcției de adjunct al procurorului-șef al direcției Procuraturii 

Generale și de procuror-șef al procuraturii teritoriale; 

e) 7% - pentru exercitarea funcției de adjunct al procurorului-șef al procuraturii 

teritoriale.”. 
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8. Articolul 6: 

La alineatul (1), după cuvintele „Judecătorilor”, „judecătorului” se completează, 

corespunzător, cu cuvintele „și procurorilor”, „sau procurorului”; 

La alineatele (2) și (3), după cuvîntul „Judecătorii” se completează cu cuvintele „și 

procurorii”; 

La alineatul (4), după cuvintele „unui judecător” se completează „sau, respectiv, unui 

procuror”.  

 

9. Titlul Capitolului III se completează cu cuvintele „judecătorului și procurorului”. 

 

 10. Articolul 7: 

 La alineatul (1), după cuvintele „Salariul judecătorului” se completează cu cuvintele „și 

procurorului”; 

 Se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

 „(3) Salariul procurorului se stabileşte în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta 

lege şi de actele normative de punere în aplicare a acesteia, de către Procurorul General.”. 

 

 11. Se completează cu articolul 81 cu următorul cuprins: 

„Articolul 81. Salariul procurorului în situații speciale 

(1) Procurorul care asigură interimatul funcţiei de procuror-șef sau de adjunct al 

procurorului-șef  are dreptul, pe perioada exercitării interimatului acestor funcţii, la un spor la 

salariul de funcţie stabilit în condiţiile art. 52.  

(2) Adjunctului procurorului-șef care, pe o perioadă determinată exercită atribuțiile altui 

adjunct sau ale procurorului-șef, nu  i se achită sporul prevăzut la alin. (1).  

(3) În cazul detașării sau delegării într-o altă funcție pe un termen limitat, procurorul 

beneficiază, pe perioada detașării sau delegării, de toate drepturile salariale prevăzute de lege 

pentru funcţia în care este detașat sau delegat. În cazul în care salariul prevăzut pentru funcţia în 

care a fost detașat sau delegat este mai mic, procurorul beneficiază de salariul stabilit pentru 

funcţia din care a fost detașat sau delegat. 

(4) Pe perioada detaşării, procurorul beneficiază, pe lîngă salariul de funcţie, şi de 

celelalte drepturi salariale acordate procurorilor în condiţiile prezentei legi. 

(5) Drepturile salariale acordate pe perioada detaşării procurorului sînt suportate de 

instituția la care acesta a fost detaşat. În cazul în care instituția la care a fost detaşat procurorul 

este în imposibilitatea de a achita drepturile sale salariale, achitarea se va efectua de către 

Procuratură.”. 

 

12. La articolul 9, în titlu și în alineat, după cuvintele „ale judecătorilor” se completează 

cu cuvintele „și procurorilor”. 

 

Articolul XXXI. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 august 2016 concomitent cu Legea 

cu privire la Procuratură, cu excepția articolului XXV pct. 3 care va intra în vigoare la 1 ianuarie 

2017. 
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Președintele Parlamentului 

NOTĂ INFOMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative     

 

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

  La 25 noiembrie 2011, Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr. 231, a 

adoptat Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, al 

cărei obiectiv general este edificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, 

independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate, care să 

corespundă standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea 

drepturilor omului și să contribuie la asigurarea încrederii societății în actul de 

justiție. Atingerea acestui obiectiv este imposibilă fără implementarea acțiunilor 

prevăzute în direcția strategică 2.2 din pilonul II al Strategiei „Consolidarea 

profesionalismului și a independenței Procuraturii”. 

Alte documente de politici prin care Republica Moldova și-a asumat reformarea 

acestei instituții sunt: 

- Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea 

Europeană privind Programul de suport al reformei justiției, semnat la 

Bruxelles la 14 iunie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 

septembrie 2013.  

- Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea 

Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre 

ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014. 

    Prin adoptarea Strategiei a fost recunoscută existența mai multor probleme 

care afectează activitatea sistemului organelor Procuraturii. Examinarea 

problemelor și soluțiile la acestea au fost identificate în Concepția de reformă a 

Procuraturii, aprobată prin Legea nr. 122 din 3 iulie 2013.  

Documentele de politici indicate mai sus au constatat și propun efectuarea unor 

intervenții care au ca scop - crearea unei Procuraturi funcționale, 

independente, autonome și transparente – ca element indispensabil unui 

sistem de justiție echitabil, efectiv și eficient.  

În vederea realizării scopului vizat, ținînd cont de prevederile Concepției de 

reformă a Procuraturii, la 25 februarie 2016 a fost adoptată Legea cu privire la 

Procuratură.  

Pentru a asigura implementarea noii Legi cu privire la Procuratură conform 

scopurilor urmărite, astfel, încît să se realizeze o adevărată reformă a acestei 

instituții, dar și pentru a asigura implementarea soluțiilor la problemele cu care 
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se confruntă sistemul procuraturii, conform Concepției de reformă a Procuraturii, 

este necesară revizuirea mai multor acte normative. În acest scop, Grupul de 

lucru pentru elaborarea proiectelor de legi cu privire la activitatea sistemului 

organelor Procuraturii (constituit prin Ordinul comun al Ministrului justiției și 

Procurorului General nr. 307/46 din 11 iulie 2013 și cel care a elaborat Legea cu 

privire la Procuratură) a elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative (în vederea implementării Legii cu privire la 

Procuratură).  

Proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 

are următoarele obiective:  

 - ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii cu privire la 

Procuratură;  

 - crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a Legii cu 

privire la Procuratură; 

 - reglementarea soluțiilor statuate în Concepţia de reformă a Procuraturii la 

problemele identificate şi descrise de aceasta.     

 - precizarea competențelor procurorului la exercitarea atribuțiilor Procuraturii și 

în cadrul raporturilor dintre acesta și alți subiecți ai procesului penal;  

 - delimitarea clară a atribuţiilor procurorului şi organului de urmărire penală în 

cadrul procesului penal. 

 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 

propune modificări la o serie de acte legislative, printre care: Legea nr.1036-

XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar, Codul vamal 

al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Codul familiei nr. 

1316-XIV din 26 octombrie 2000, Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003, Legea nr. 355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, 

Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor etc. 

Prevederile detaliate ale proiectului sunt expuse mai jos. 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

 Avînd în vedere că prevederile proiectului Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative sunt în dependență directă de cele ale Legii cu 

privire la Procuratură, vom prezenta mai jos normele acestuia, grupîndu-le pe 

obiecte de reglementare.  

 Luînd în considerație că argumentarea detaliată a unei sau altei soluții a avut loc 

în Concepția de reformă a procuraturii și în Nota informativă la proiectul Legii 

cu privire la Procuratură, prezenta notă nu va aduce o relevare detaliată a 
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reglementărilor, cu toate acestea, o atenție mai mare se va acorda, totuși, 

prevederilor care aduc o abordare nouă.  

 

   Un prim subiect abordat de o manieră nouă este competența Procuraturii. 

Avînd în vedere că, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la 

Procuratură, au fost excluse competențele Procuraturii în domeniul non-penal, a 

fost necesară revizuirea unei serii de acte legislative. Astfel, Procuratura a fost 

exclusă ca subiect de control din mai multe acte legislative, printre care: Legea 

nr. 1402 din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mentală, Legea nr.1036-XIII 

din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar, Codul vamal al 

Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea nr. 52-XVI din 2 

martie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare, Codul 

familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000. În fiecare dintre sistemele 

instituționale reglementate prin actele numite există organe de control 

competente cu verificarea implementării și respectării cadrului normativ, 

procuratura fiind numită ca un organ suplimentar cu competențe de control. 

Dublarea de competențe nu este justificată și presupune doar costuri 

suplimentare, care nu-și argumentează sub nici o formă necesitatea. Or, în 

consecință ajungem la situații în care are loc doar pasarea responsabilității de la 

un organ la altul, fără a-și îndeplini atribuțiile ce le revin. 

În partea ce se referă la competențele Procuraturii în procesul civil – acestea, de 

asemenea au fost excluse din arealul procuraturii, fiind păstrate doar 

competențele de a participa în cauze civile ce derivă dintr-o infracțiune. În acest 

scop au fost supuse modificării prevederile art. 71 și 72 din Codul de procedură 

civilă al Republicii Moldova. Astfel, procurorul va participa la judecarea 

pricinilor civile în calitate de participant la proces dacă el însuşi va depune 

cererea de chemare în judecată. Procurorul va putea depune cererea de chemare 

în judecată pentru compensarea prejudiciului cauzat autorităților publice prin 

infracțiune, în cazul încetării urmăririi penale sau neînceperii urmăririi penale. 

Cererea de chemare în judecată va putea fi depusă indiferent de acordul 

autorității publice.  

 În consecință, domeniul de competență fundamental rămîne să fie domeniul 

penal. În acest sens au fost incluse modificări în Codul de procedură penală al 

Republicii Moldova. În rezultatul modificărilor, au fost clarificate rolurile 

procurorului și ale ofițerului de urmărire penală. Modificările propun revizuirea 

atribuțiilor conducătorului organului de urmărire penală astfel, încît să nu se 

admită intervenția lui la efectuarea urmăririi penale, or, subiecții principali la 
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efectuarea urmăririi penale sunt procurorul (care conduce sau, după caz, 

efectuează nemijlocit urmărirea penală) și organul de urmărire penală (care 

efectuează urmărirea penală sub conducerea procurorului). Conducătorul 

organului de urmărire penală continuă să conducă activitatea ofițerului de 

urmărire penală doar din perspectivă administrativă și asigură capacitatea 

organizatorico-administrativă a ofițerului de urmărire penală de a-și realiza 

atribuțiile în cadrul procesului penal.  

Suplimentar, în proiectul legii sunt propuse amendamente la Codul de procedură 

penală care reglementează exhaustiv nu doar competenţele procurorului, dar şi pe 

cele ale procuraturilor specializate. 

De asemenea, în Codul de procedură penală a fost concretizat rolul 

consultantului procurorului, în calitatea sa de ajutor al acestuia din urmă, dar în 

nici un caz de subiect procesual.  

Proiectul revizuiește limitele competenței și atribuțiile procurorului în cadrul 

procesului contravențional. Astfel, procurorul va constata doar contravenţiile pe 

care le va depista în exerciţiul funcţiunii, după care va transmite materialele 

contravenţionale agentului constatator conform competenţei. Procurorul va avea 

dreptul, atît să constate, cît și să examineze doar contravenţiile prevăzute la art. 

336 din Codul contravențional al Republicii Moldova.  

În contextul concretizării competenţelor ofițerului de urmărire penală, 

proiectul propune completări la Legea cu privire la statutul ofiţerului de urmărire 

penală. Aceste amendamente statuează statutul ofițerilor detaşaţi în procuraturile 

specializate (în contextul art. 9 alin. (5) din noua Lege cu privire la Procuratură). 

Astfel de amendamente sunt necesare pentru a stabili exact raporturile ofiţerilor 

detaşaţi cu instituţia din care sunt detaşaţi, precum şi cu cele ale procuraturii 

specializate în care sunt detaşaţi.  

 

Proiectul vizează și modul de salarizare a procurorilor și a personalului 

procuraturii. Astfel, salariul procurorilor se propune a fi stabilit prin raportare la 

salariul judecătorilor. În acest sens, s-a considerat optim de a elabora 

modificările de rigoare în Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind 

salarizarea judecătorilor. Această lege urmează să se denumească „privind 

salarizarea judecătorilor și procurorilor”, or, ambelor categorii de subiecți li se 

vor aplica aceleași principii de salarizare. Salariul de funcție al procurorului se 

va stabili în funcție de salariul judecătorului, în funcție de nivelul procuraturii în 

care își desfășoară activitatea și de vechimea în muncă în funcția de procuror. 

Astfel, salariul de funcție al procurorului din procuratura anumită (Procuratura 

Generală, procuratură specializată sau procuratura teritorială) reprezintă 90% din 
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salariul judecătorului din instanța anumită (Curtea Supremă de Justiție sau 

judecătorie), cu vechimea în muncă corespunzătoare. 

În contextul noului mecanism de salarizare a procurorilor, au fost excluse 

prevederile corespunzătoare din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Totodată, în legea din urmă, 

în contextul creării Inspecției procurorilor și a includerii funcției de inspector în 

Inspecția procurorilor, acest act legislativ a fost completat, la anexa 3, cu 2 

poziții prin care se stabilește salariul pentru inspectorul din Inspecția 

procurorilor și pentru șeful Inspecției procurorilor.   

Avînd în vedere noua structură a Procuraturii se impune necesitatea abrogării 

Hotărîrii Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010 privind aprobarea structurii 

Procuraturii Generale. Totodată, se propun modificări în Hotărîrea Parlamentului 

nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităţilor de 

reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal, care se 

propune a fi redenumită în Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 04.05.2010 privind 

aprobarea numărului de personal”. Hotărîrea în cauză va rămîne să reglementeze 

că personalul Procuraturii (cu excepţia celui din organele Procuraturii din 

teritoriul necontrolat de autorităţile Republicii Moldova) va fi constituit din 720 

unități de procurori și 700 de unități de personal.”. Astfel, se propune reducerea 

numărului procurorilor de la 773 de unități – la 720 de unități. Această reducere 

este din contul funcțiilor de procuror care rămîn vacante, perpetuu, în 

Procuratură. Totuși, pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare a 

Procuraturii, se propune din contul funcțiilor de procuror, de a majora numărul 

consultanților procurorilor. Or, în prezent, în Procuratură activează doar cîte un 

consultant per procuratură, adică, în mediu 41-42 de consultanți ai procurorului. 

Avînd în vedere asigurarea calității activității procurorului, dar și implementării 

adevăratului rol al acestor funcționari este necesară majorarea numărului 

acestora. În rezultatul majorării propuse, vom avea cîte un consultant la 4 

procurori. 

De asemenea, în proiectul de lege se propune stabilirea în sumă echivalentă cu 2 

salarii medii pe economie a cuantumului salariului ofițerilor de urmărire penală 

detașați la procuraturile specializate. Stabilirea pentru ofițerii de urmărire penală 

detașați a unui salariu uniform, distinct de salariul ofițerilor de urmărire penală 

din cadrul autorității publice din care se detașează aceștia, este determinată de 

următoarele considerente: 

- asigurarea unui nivel echivalent de salarizare a ofițerilor de urmărire penală, în 

contextul salarizării diferite a ofițerilor de urmărire penală din cadrul 
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Vamal, precum și ținînd cont de faptul stabilirii unor cerințe echivalente pentru 

ofițerii care se detașează la Procuraturile specializate, indiferent de autoritatea de 

la care aceștia se detașează; 

- motivarea ofițerilor de urmărire penală profesioniști pentru a-și exprima 

acordul de a fi detașați la procuraturile specializate.          

3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea noului proiect de lege va necesita cheltuieli financiare din partea 

statului, în special pentru realizarea prevederilor referitoare la salarizarea 

procurorilor și a inspectorilor din Inspecția procuraturii, conform calculelor 

estimative anexate la prezenta Notă informativă. 

Totodată, ținînd cont de faptul, că numărul ofițerilor de urmărire penală ce 

urmează a fi detașați la procuraturile specializate a fost estimat la aproximativ 70 

de unități, cheltuielile lunare de salarizare a acestora se apreciază la circa 700 mii 

lei. Respectiv, cheltuielile anuale vor constitui 8 400 mii lei.  

Statul și-a asumat reforma acestei instituții, iar implementarea prevederilor noii 

legi și solicitarea adresată procurorilor de a-și exercita atribuțiile în calitate de 

subiecți ai sistemului de justiție (în special pe fundalul reformelor deja efectuate 

în cadrul altor instituții – subiecți ai sistemului de justiție) ar fi insuficient de 

argumentată fără asigurarea unei echipări adecvate a procurorilor, fără 

implementarea noilor tehnologii la exercitarea atribuțiilor, dar și fără  un nivel 

corespunzător de salarizare.   

Astfel, în virtutea obligațiilor asumate de către stat, se consideră necesară 

susținerea proiectului și asigurarea implementării prevederilor acestuia. 

4. Impactul proiectului. 

     Se consideră că implementarea adecvată a proiectului de Lege cu privire la 

modificarea și completarea unor acte legislative va crea premisele necesare 

pentru aplicarea corespunzătoare a noii legi cu privire la Procuratură, realizarea 

obiectivelor trasate prin aceasta din urmă, contribuind la realizarea reală, 

eficientă și efectivă a reformei demarate în cadrul Procuraturii.  

5. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Asigurarea implementării proiectului Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative nu necesită revizuirea altor acte legislative. 
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