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NOTŀ INFOMATIVŀ  

l a  proi ectul  Leg ii  pentru modificarea art. 124 Ἠi 125 din ConstituἪia  

Republ icii  Mol do va  

 

1 .Co ndi Ἢiil e ce a u impus  ela bo ra rea  pro i ectul ui  Ἠi  finalitŁἪil e  urmŁrite.  

La 25 noiemb ri e 2011 , Parl amen t ul Repub li ci i Mold ov a, prin Leg ea nr. 231 , a 

ado pt at Strategia de reformŁ a sectorului jus ti ѿi ei  p ent ru anii  20 11 ï 201 6 ,  al cărei 

o bi ecti v gen eral este edi fi carea unui secto r al just i ției  accesi bil , efi ci ent , 

ind ep en dent , tran sp arent , pro fesi oni st și resp ons abil fa ță de societate, care să 

corespundă standardelor europene, să asigure suprema ți a leg ii și resp ect area 

drep tu ri lo r omu lu i și să contribuie la asigurarea încrederii societății în actul de 

ju s ti ți e. Ating erea aces tui obi ectiv este imposibilă fără implementarea ac țiun ilo r 

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

p rofesio nali s mu l ui și a indep en den ței P rocuraturii”.  

P rin adoptarea Strategiei a fost recunoscută existența mai mul t or probl eme care 

afectează activitatea sistemului organelor Procuraturii. Ex ami narea probl emel o r și 

solu țiile la acestea au fost identificate în Concepția de reformă a Procuraturii, 

aprobată prin Legea nr. 122 din 3 iulie 2013.  

Referito r la locu l  Procuraturii în sistemul de drept, Concepția de reformă a 

Procuraturii identifică următoarele probleme:  

1) caracterul echivoc al legislaţiei în vigoare care reglementează locul 

Procuraturii în sistemul organelor de drept şi rolul acesteia; 

2) reglementarea insuficient de clară a activităţii Procuraturii, fapt care 

generează un proces incoerent de aplicare a legislaţiei; 

3) Procuratura nu este percepută ca o instituţie totalmente depolitizată, iar 

legislaţia nu oferă garanţii incontestabile pentru exercitarea independentă şi 

imparţială a atribuţiilor acesteia. 

În partea ce ține de numirea Procurorului General, problema esențială constă în 

faptul, că modalitatea de selecție şi numire în funcţie a Procurorului General este 

insuficient reglementată,  ceea ce duce la interpretări discreţionare, afectează 

încrederea în Procuratură şi alimentează suspiciuni de politizare a acestei instituţii 

i mp o rt an te a statul ui de drept .  

Luînd în considerație problematica identificată în Concepția de reformă a 

Pro cu rat urii , pro iect ul de leg e elaborat are următoarele obiective:  

a) determinarea clară a locului Procuraturii în sistemul organelor de drept  și a 

atribuțiilor de bază ale procurorilor; 

b) stabilirea rolului Consiliului Superior al Procurorilor în sistemul organelo r 

Pro cu rat urii ;  

c) fundamentarea conceptuală a mecanismului de numire a Procurorului 

General și a procurorilor ierarhic inferiori. 

2 . Pri nci pa l el e prev ederi  a l e proi ectul ui  Ἠi  evi den Ἢi erea  el ementelo r no i .  

Proi ect ul de leg e pen t ru mod i fi carea și completarea Constituției Republ i cii 

Mol do va  v ine să asigure realizarea soluțiilor propuse în Concepția de reformă a 

Pro cu rat urii .  

Potrivit Concepției de reformă a Procuraturii și l uînd în considerare faptul că 

acti vi tat ea Pro cu rat uri i trebuie să fie guvernată de principiul independenţei, se 
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consideră că cel mai potrivit model pentru Procuratura Republicii Moldova este 

menţinerea Procuraturii în cadrul autorităţii judecătoreşti şi asigurarea 

independenţei acesteia faţă de Executiv şi Legislativ, prin m odificarea modalităţii 

d e numi re a Pro cu roru lu i Gen eral , pent ru a redu ce la min i m i mp li carea polit i cul ui 

în acti vi tat ea Pro cu rat urii .  Această abordare v a clarifica locul Procuraturii în 

sistemul autorităților statului şi v a contribui la o coerenţă a procesulu i legi sl at iv ce 

ţine de activitatea Procuraturii.  

Noua redacție a art. 124 alin. (1) din Constituție prevede expres că Procuratura 

se află în cadrul autorității judecătorești. Totodată, norma respectivă stabilește, 

fără echivoc, statutul juridic al Procu rat u rii ca  instituție publică.  

Formularea propusă în proiectul de lege pentru art. 124 alin. (1) din Constituție 

stabilește misiunea Procuraturii, spre deosebire de redacția actuală a prevederii în 

cauză , care enumeră funcțiile generale ale Procuraturii. Considerăm, că este mai 

apropriată obiectului de reglementare a Constituției Republicii Moldova enunțarea 

mi s i u ni i fun damen t ale a Pro cu rat urii .  

Art. 125 din Constituția Republicii Moldova este propus într - o nouă redacție și 

reglementează următoarele aspec te:  

a) principiile de care se ghidează procurorul în activitate;  

b) modul de numire a Procurorului General, care a fost revăzut în conformitate 

și în temeiul Concepției de reformă a Procuraturii (aprobată prin Legea nr. 122 din 

3 iuli e 201 3 ). Ast fel , se  propun e un mecan i s m abs ol ut nou : Pro cu rorul Gen eral va 

fi numit de către Președintele țării la propunerea Consiliului Superior al 

Pro cu ro rilo r.  

Stabilirea Consiliului Superior al Procurorilor ca organ de selecție a 

candidatului la funcția de Procuror Gener al are scopu l de a red uce la max i mu m 

influența politică asupra procedurii de selecție a Procu ro ru lui .  

Conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, „un Procuror General ar trebui 

să fie numit cu titlu permanent sau pentru o perioadă de timp relativ mare, fără 

posibilitatea de a fi reînvestit la finalul mandatului. Perioada mandatului nu ar 

trebui să coincidă cu mandatul Parlamentului. Acest lucru ar asigura o mai mare 

stabilitate a procurorului și l- ar face independent de schimbările politice” 

(Rapo rt ul Co misiei de la Veneția privind standardele europene referitoare la 

independența sistemului judiciar, decembrie 2010, partea a doua, CDL -

AD(2010)040, pct. 37). În contextul acestor remarci ale Comisiei, proiectul 

p ropu ne numi rea Pro cu ro rul ui Gen eral pe un man dat de 7 ani, fără drept de 

reinvestire. Această schimbare a impus reglementarea expresă, în dispozițiile 

finale și tranzitorii ale proiectului, că mandatul Procurorului General în funcție la 

data intrării în vigoare a noilor prevederi continuă pînă la expi rarea man d atul ui 

pentru care a fost numit, adică de 5 ani, conform l eg i i  în temeiul căreia a fost 

n u mi t .  

c) redacția propusă la art. 125 alin. (3) din proiect redă într- o formulă mai 

completă dispoziția constituțională a art. 125 alin. (2) din Constituția Republ icii 

Moldova, întrucît formularea propusă în proiect stabilește mo d ul de demi t ere a 

Pro cu ro rulu i General ,  care poate avea loc doar în condițiile legii, pentru motive 

o bi ecti v e și cu resp ect area unei pro ced uri trans p aren t e .  

d) dipoziția din art.125 alin . (4) din pro i ect  reglementează mecanismul de 
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numire, modificare a raporturilor de muncă și demitere din funcție a procurorilor 

cu excepția Procurorului General. Astfel, în scopul respectării principiului 

controlului ierarhic pevăzut la art. 125 alin . (1),  avînd în vedere că prin art. 124 

al in (1)  al proi ect u lu i  s - a stabilit că procuratura este o instituție publică autonomă,  

numirea, transferarea, promovarea ѽi demiterea procurorilor ierarhic inferiori se 

efectueazŁ de cŁtre Procurorul General la pr opu ner ea  Cons il iu lui  S up er ior  a l 

Pr o cu ror ilo r .  

Totodată ,  prezentul proiect propune completarea secțiunii a 3 - a din capit ol ul IX 

a Constituției Rep ubli cii Mol do va cu art .12 5 1 care să reglementeze rolu l , stru ctu ra,  

modul de organizare și funcționare al Co n si li ulu i Sup erio r al Procu ro rilo r .  

D atorită rolului- cheie al Cons i l iul ui Superio r al Pro cu ro rilo r de ògarant al 

independenѿei ѽi imparѿialitŁѿii procurorilorò prin  art . 125 1  alin .(2) s - a statu at  că, 

partea cea mai importantŁ ́n cadrul Consiliului Superior al  Pr o cu r or ilo r  va  f i 

constituitŁ din procurori din cadrul procuraturilor de toate nivelele.  

3 . Fundamenta rea  eco no mi co - financiarŁ.  

I mp l emen t area acestu i proi ect de leg e nu va neces it a chelt uiel i finan ci are din 

part ea statu lu i .  

4 . Mo dul  de i ncorpo ra re  a proiectului ´n sistemul actelor normative ´n 

v igo a re, a ctel e no rma tiv e ca re trebui e ela bora te sa u mo di fi ca te  

Amendamentele propuse în proiectul de lege implică necesitatea adoptării noii 

Legi cu privire la Procuratură (votată de Parlament în prima lectură la 29 mai 

2015), care vine să substituie actuala Lege nr. 294 - XVI din 25 decemb ri e 2008 cu 

privire la Procuratură.  

5. Consultarea publicŁ a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 - XVI din 13 noiemb ri e  200 8 

privind transparenţa în procesul decizional, p roi ect ul de lege a fos t  plasat pe 

pag in a web a  Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, 

compartimentul „ P ro iect e de act e normat ive remise spre coordonare”).  

 

 

 

Vi cem i ni stru      Nicolae EἧANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională. 

Articolul I. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1.Articolele 124 și 125 vor avea următorul cuprins: 

 

„Articolul 124  

Procuratura 

(1) Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității 

judecătorești, ce contribuie la înfăptuirea justiţiei, apărarea drepturilor, libertăților 

şi intereselor legitime ale persoanei, societăţii și a statului prin intermediul 

procedurilor penale și a altor proceduri prevăzute de lege. 

(2)  Procuratura  își exercită atribuțiile prin procurori. 

(3)  Competenţele, modul de organizare și funcționare a Procuraturii se 

stabilește prin lege. 

Articolul 125 

Procurorul 

(1) Procurorul General este numit în funcției de către Președintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de 7 

ani, care nu poate fi reînoit.  

(2) Procurorul General este demis din funcției de către Președintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor în condițiile legii, 

pentru motive  obiective și în temeiul  unei proceduri transparente. 

(3) Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic 

inferiori se efectuează de către Procurorul General la propunerea Consiliului 

Superior al Procurorilor.” 

 

2. Se completează cu articolul 1251 cu următorul cuprins: 

 

,,Articolul 1251  

Consiliul Superior al Procurorilor 

(1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și 

imparțialității procurorilor. 

(2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din 

procurori aleși din cadrul procuraturilor de toate nivelele și din reprezentanți ai 

altor autorități, instituții publice sau ai societății civile. Procurorii în cadrul 

Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte importantă. 

(3) Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea 

în funcţie şi aplicarea măsurilor disciplinare faţă de procurori. 



(4) Modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Procurorilor se 

stabileşte prin lege.” 

 

Articolul II. – (1) Procurorul General în funcție la data intrării în vigoare a 

prezentei legi își exercită mandatul pînă la expirarea termenului pentru care a fost 

numit. 

(2) Guvernul, în termen de trei luni de la data publicării prezentei legi, prezintă 

Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanță a legislației cu prezenta 

lege. 

 

 

Președintele Parlamentului  


