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OPINIA 

exprimată de către membrii Consiliului Superior al Procurorilor aferent proiectului de lege 

pentru modificare a Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr.305/MJ/2022) expusă în tabel, 

după cum urmează: 
Nr. Prevederile proiectului de lege de 

modificare a Legii nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură (nr.305/MJ/2022) 

Propunerea de modificare/ 

Argumentarea obiecției 

1. La articolul 17 alineatul (16), ultima 

propoziție se completează cu textul „și 

încetează de drept la numirea în funcție a 

unui nou Procuror General sau la 

încetarea suspendării din funcție a 

Procurorului General în privința căruia a 

fost pornită anterior urmărirea penală.” 

a) Intervenția legislativă aferentă art.17 nu se aliniază 

cerințelor stabilității actelor normative. Modificarea 

anterioară a acestei norme s-a făcut la 24.08.2021 (în 

vigoare din 03.09.2021) și la 21.01.2022 (în vigoare din 

28.01.2022) iar o intervenție nouă ar putea crea riscul 

unei frecvențe excesive a schimbărilor. 

Regula expusă la art.3 din Legea nr.100/2017 stabilește 

că la elaborarea unui act normativ urmează a fi respectat 

inclusiv principiul stabilității şi predictibilității normelor 

juridice, fapt ce impune asigurarea unui termen adecvat 

pentru acțiunea actului normativ.  

Aceste principii interzic autorităților modificarea 

excesivă a actelor normative într-un interval scurt, or 

asemenea acțiuni pot genera insecuritatea raporturilor 

juridice. 

Prin urmare, intervențiile legislative majore efectuate des 

și la un interval scurt de timp (așa cum este în cazul art.17 

din Legea nr3/2016) sunt în măsură să afecteze calitatea 

legii, care solicită consecvență adecvată.  

b) Amendamentul nu este suficient de explicit și 

previzibil, întrucât nu oferă claritate juridică în condițiile 

în care persoana care exercită interimatul funcției de 

Procuror General refuză exercitarea acestuia sau solicită 

încetarea lui. Din redacția propusă de autorii proiectului 

nu sunt deduse condițiile concrete, altele decât cele 

specificate când încetează mandatul Procurorului 

General interimar. 

Propunem să fie expuse precis și exact cazurile în care 

interimatul funcției de Procuror General poate înceta, 

făcându-se claritate în situațiile în care spre exemplu: 

Procurorul General interimar demisionează, este numit în 

altă funcție, etc. 

Considerăm necesară reformularea sintagmei „potrivit 

criteriilor selectării titularului funcției” din alin.(16), 

astfel încât să fie clar că candidatul care urmează a fi 

propus Președintelui țării pentru a fi numit în funcția de 

Procuror General interimar, trebuie să întrunească 

condițiile stabilite pentru titularul mandatului în speță. 

Adițional, nu există claritate juridică ce se va întâmpla la 

expirarea a 12 luni de mandat a Procurorului General 

interimar, dacă nu este numit în funcție un nou Procuror 

General sau nu a încetat suspendării din funcție a 

Procurorului General în privința căruia a fost pornită 

anterior urmărirea penală. 
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2. Articolul 18:  

alineatul (4) va avea următorul cuprins:  

„(4) Mandatul adjuncților Procurorului 

General se încheie odată cu mandatul 

Procurorului General, însă aceștia 

continuă să-și exercite atribuțiile pînă la 

numirea adjuncților noului Procuror 

General.  

Considerăm relevantă intervenirea și la  alin (2) din acest 

articol, care stabilește condițiile indispensabile de a fi 

întrunite de către persoană pentru a fi numită în funcția 

de adjunct al Procurorului General, prin instituirea unor 

condiții de a dispune de  profesionalism și integritate. 

3. Articolul 18:  

se completează cu alineatul (41) cu 

următorul cuprins: „(41) În cazul 

suspendării din funcție a Procurorului 

General în legătură cu pornirea urmăririi 

penale în privința acestuia, Consiliul 

Superior al Procurorilor decide în privința 

suspendării mandatului adjuncților 

Procurorului General. În cazul adoptării 

hotărârii de suspendare de către Consiliul 

Superior al Procurorilor, suspendarea este 

valabilă până la încetarea suspendării din 

funcție a Procurorului General sau pînă la 

numirea adjuncților Procurorului General 

interimar. În cazul nesuspendării 

mandatului adjunctului, acesta nu poate 

interveni în cauzele penale care ar viza 

Procurorul General suspendat sau în orice 

caz care este cercetat de procurorul 

desemnat de Consiliul Superior al 

Procurorilor să efectueze urmărirea 

penală în privința Procurorului General 

suspendat.” 

Nu este clar din expresia „Consiliul Superior al 

Procurorilor decide în privința suspendării mandatului 

adjuncților Procurorului General”, dacă Consiliul va 

decide individual în privința fiecărui adjunct sau în 

privința la toți odată.  

Revizuirea,  sub aspect redacțional, a textului „În cazul 

adoptării hotărârii de suspendare de către Consiliul 

Superior al Procurorilor, suspendarea este valabilă până 

la încetarea suspendării din funcție a Procurorului 

General sau pînă la numirea adjuncților Procurorului 

General interimar”, pentru a respecta limbajul juridic 

clar și concis și pentru a evita tautologiile și expresiile 

neclare. 

În același timp, din expresia „În cazul adoptării hotărârii 

de suspendare de către Consiliul Superior al 

Procurorilor” nu este suficient de clar în privința cui s-ar 

referi textul dat și numai prin deducție am putea spune că 

se referă la adjunctul Procurorului General. 

La fel, expresia „pînă la numirea adjuncților 

Procurorului General interimar” presupune că ar exista 

un exercițiu de numire a adjuncților Procurorului General 

interimar ulterior suspendării Procurorului General în 

legătură cu pornirea urmăririi penale în privința sa, după 

care ar interveni suspendarea mandatului adjuncților 

Procurorului General. Dar un astfel de exercițiu nu este 

prescris de legea supusă amendării și este ireal.   

Totodată, propunem revederea cuvintelor „cauzele 

penale” ținând cont de dispozițiile Codului de procedură 

penală aferente termenilor „proces penal” și „cauză 

penală”. 

Este important să evidențiem necesitatea modificării, în 

opinia noastră, a alin.(6) din art.18, astfel încât să fie 

exclusă posibilitatea accederii adjunctului Procurorului 

General, după încetarea exercitării mandatului său, în 

funcții de conducere, ocuparea cărora se realizează prin 

concurs. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 311:  

la alineatul (2), după cuvintele „odată pe 

an” se completează cu textul „și doar 

pentru perioada efectiv lucrată 

premergătoare datei evaluării. În privința 

aceleiași perioade de activitate, nu pot fi 

inițiate proceduri repetate de evaluare.” 

alineatul (3) va avea următorul cuprins:  
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„(3) Comisia de evaluare a 

performanţelor Procurorului General se 

constituie în termen de 10 zile din 

momentul iniţierii procedurii de evaluare. 

Comisia este constituită din 5 membri, 

dintre care cel puțin 2 membrii dispun de 

experiență profesională în calitate de 

procuror, unul este propus de Preşedintele 

Republicii, unul de Ministerul Justiţiei, 

unul de Consiliul Superior al 

Magistraturii, unul de Consiliul Superior 

al Procurorilor şi unul de Procurorul 

General evaluat.”  

alineatul (5) va avea următorul cuprins:  

„(5) Activitatea Procurorului General se 

evaluează pe baza următoarelor criterii de 

evaluare:  

a) calitatea planificării activității 

Procuraturii;  

b) eficiența conducerii Procuraturii;  

c) eficiența organizării Procuraturii;  

d) eficiența controlului instituțional;  

e) eficiența managementului riscurilor;  

f) comportamentul și încrederea publică;  

g) comunicarea internă și externă;  

h) impactul de vizibilitate, încredere și 

eficiență instituțională a Procuraturii.” 

se completează cu alineatele (51) și (52) 

având următorul cuprins  

„(51) Gradul de corespundere a prestației 

Procurorului General potrivit criteriilor de 

evaluare se stabilește prin prisma 

indicatorilor de performanță stabilite în 

raport cu fiecare criteriu.  

(52) Modalitatea de evaluare și indicatorii 

de performanță se stabilesc în baza unui 

regulament aprobat de Consiliul Superior 

al Procurorilor. Regulamentul se publică 

pe pagina web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor şi conţine 

elementele prevăzute la art. 30 alin. (2) şi 

(3).” 

la alineatul (7), după cuvintele „cu 

calificativul propus”, se completează cu 

cuvintele „ , care are caracter 

consultativ,”. 

Prevederile referitoare la necesitatea deținerii experienței 

profesionale în calitate de procuror de către 2 membri din 

cei 5 membri ai Comisiei, se vor revizui pentru a fi 

racordate la cele conținute în alin.(4) din același articol, 

care, inclusiv, se referă la experiența persoanelor pentru 

a fi numite în componența Comisiei de evaluare a 

performanțelor Procurorului General. 

Este o normă neclară în ce privește posibilitatea asigurării 

ca „cel puțin 2 membrii dispun de experiență 

profesională în calitate de procuror”. Or, în mod practic, 

putem fi în situația când toți 5 membri dispun de 

experiență profesională în calitate de procuror sau nici 

unul din ei nu ar dispune. Entitățile care propun membri 

în Comisie nu coordonează între ele criteriile de 

identificare a acestora și nu există un mecanism de 

înaintare a propunerilor care să asigure din start 

nominalizarea a cel puțin 2 persoane cu o astfel de 

experiență.  

 

La fel, urmează de instituit o vechime a experienței de 

procuror, considerând-o oportună ca fiind de cel puțin 7 

ani, care ar permite din partea lor o apreciere obiectivă și 

profesionistă. 

 

 

5. Articolul 521 , la alineatul (4), ultima 

propoziție se completează cu textul „ , iar 

cel puțin 2 membri din cadrul acesteia 

trebuie să dispună de experiență 

profesională în calitate de procuror.” 

 

 

Păstrăm raționamentul expus la pct.4 din tabel. 
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6. Articolul 551 va avea următorul cuprins:  

„(1) Mandatul Procurorului General în 

privinţa căruia a fost pornită urmărirea 

penală în condiţiile art. 270 alin.(7) din 

Codul de procedură penală se suspendă de 

drept pentru o perioadă de 3 zile. Pînă la 

expirarea termenului dat, Consiliul 

Superior al Procurorilor se convocă într-o 

ședință extraordinară și decide cu votul 

majorității membrilor prezenți în privința 

necesității suspendării din funcție a 

Procurorului General. Prevederile art. 55 

alin. (4) se aplică în mod corespunzător.  

(2) În cazul imposibilității convocării 

Consiliului Superior al Procurorilor în 

ședință extraordinară, decizia de 

menținere a suspendării mandatului 

Procurorului General sau de revocare a 

suspendării poate fi decisă de președintele 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

Decizia președintelui Consiliului 

Superior al Procurorilor urmează a fi 

validată de Consiliul Superior al 

Procurorilor. 

(3) În cazul în care suspendarea din 

funcție a Procurorului General nu mai este 

necesară, Consiliul Superior al 

Procurorilor poate decide revocarea 

acesteia.” 

 

7. Articolul 69:  

la alineatul (1), cifra „12” se substituie cu 

cifra „13”; 

la aliniatul (2), cuvintele „și Avocatul 

Poporului” se substituie cu cuvintele 

„Avocatul Poporului și Procurorul 

General”. 

Este important să menționăm că Comisia de la Veneția a 

recomandat, printre altele, în Opinia CDL-AD(2021)047 

privind modificările din 24 august 2021 aduse Legii cu 

privire la Procuratură: „51.[...] În mod similar, executivul 

sau președintele nu ar trebui să fie în măsură să domine 

CSP – ar trebui să rămână un organism autonom, care nu 

este supus niciunei ramuri ale guvernului. Astfel, în cazul 

în care PG participă la CSP fără drept de vot, ministrul 

justiției poate, de asemenea, să participe acolo fără drept 

de vot, pentru a echilibra cumva influența executivului și 

influența comunității de procurori în cadrul acestui 

organ.” 

Prin urmare, pentru realizarea deplină a recomandărilor 

organului european specializat este necesară evitarea 

modificărilor secvențiale a Legii nr.3/2016. 

Totodată, opinăm despre necesitatea excluderii 

ministrului justiției din componența CSP. 

8. Articolul 77 se completează cu alineatul 

(61), cu următorul cuprins:  

„(61) Procurorul General nu participă cu 

drept de vot la adoptarea hotărârilor, cu 

excepția celor ce privesc adoptarea și 

elaborarea actelor cu caracter normativ și 

Din perspectiva tehnicii legislative redacția propusă a 

alin.(61) este lacunară și dificilă de înțeles, or, formularea 

acestuia nu corespunde regulilor expuse în art.54 alin(1) 

din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. 
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a strategiilor de dezvoltare a 

Procuraturii.” 

9. Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare 

la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova;  

(2) Consiliul Superior al Procurorilor, în 

termen de 3 luni de la data publicării 

prezentei legi, va aduce actele sale 

normative în concordanță cu prevederile 

acesteia. 

 

  

 

  

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

Constantin Șușu 

 

Eduard Varzar 

 

 


