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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  

Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei     Olesea  Stamate 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 
 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016  

cu privire la Procuratură 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 

cu privire la Procuratură, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 40 din 10 

iunie 2019) de către un grup de deputați în Parlament, şi comunică susținerea 

acestuia, cu următoarele observații. 

Proiectul de lege a fost elaborat din necesitatea stringentă de a reforma 

Procuratura Republicii Moldova. 

Avînd în vedere conţinutul proiectului de lege supus examinării, acesta 

vizează, în principal, instituirea interimatului funcţiei de Procuror General, 

precum și modificarea componenței numerice a Consiliului Superior al 

Procurorilor de la 12 la 19 membri. Astfel, în cele ce urmează, Guvernul va 

expune punctul său de vedere asupra soluțiilor propuse din perspectiva 

corespunderii normelor constituționale și standardelor internaționale în domeniu.  

Referitor la instituirea interimatului funcţiei de Procuror General: 

În proiect se propune completarea art. 11 cu alin. (21) din Legea nr. 3/2016 

cu privire la Procuratură cu următorul cuprins: „în cazul intervenirii vacanței 

funcției de Procuror General, Consiliul Superior al Procurorilor va desemna un 

Procuror General interimar pînă la organizarea concursului și numirea, în urma 

acestuia, a Procurorului General prin decret prezidențial”. 

Guvernul observă că art. 11 alin. (2) din Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură prevede că, în termen de 3 luni de la numirea sa în funcție, 

Procurorul General îi numește pe adjuncții săi, le repartizează acestora domeniile 

de competență și stabilește ordinea substituirii sale de către adjuncți în cazul 

absenței sau al imposibilității de exercitare a funcțiilor sale. În cazul în care 

Procurorul General nu a stabilit ordinea substituirii sale de către adjuncți, 

funcțiile Procurorului General vor fi exercitate de drept de către adjunctul cu cea 

mai mare vechime în funcția de procuror. 

Prin respectiva normă în vigoare, în situaţiile enumerate supra, cînd 

intervine vacanţa funcţiei de Procuror General, unul dintre adjuncții de drept 

preia atribuţiile acestuia.  

Prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 2/2011 pentru interpretarea art. 90 

alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova, Curtea a reţinut: 

„[...] în sens constituţional, vacanţa funcţiei constituie intervalul de timp în 

care o funcţie nu este ocupată. [...] În situaţiile în care survine vacanţa funcţiei se 

instituie interimatul funcţiei, care reprezintă o perioadă de timp în care funcţia 

vacantă este exercitată de o altă persoană decît titularul funcţiei. [...]” 

Guvernul reţine că Legea Supremă nu operează cu noţiunea de „interimat 

al funcţiei de Procuror General”, la fel cum nu conţine prevederi referitoare la 
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intervenirea vacanței acestei funcții. Astfel, în problemele şi în aspectele legate 

de organizarea şi funcţionarea internă a Procuraturii în privinţa cărora Constituţia 

Republicii Moldova nu dispune, Parlamentul are libertatea să decidă în mod 

autonom. 

Prin urmare, Guvernul menționează că adoptarea de către Parlament a unor 

norme prin care se instituie interimatul funcţiei de Procuror General în sine nu 

contravine normelor constituţionale. 

Totuși, este de notat că, în condițiile în care Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură asigură continuitatea exercitării atribuțiilor Procurorului General pe 

perioada absenței sale de către adjuncții acestuia, se propune a fi reconsiderată 

necesitatea desemnării unui Procuror General interimar. 

În același timp, reglementarea posibilității numirii unui Procuror General 

interimar în lipsa unor norme imperative privind limitele temporale ale instituției 

interimatului riscă să genereze perpetuarea în timp a situației de interimat. 

Guvernul subliniază că situaţiile provizorii, precum interimatul, menite să 

evite crearea vidului de putere şi să asigure organizarea mecanismelor de 

formare a instituţiilor funcţionale plenipotenţiare trebuie să fie înlăturate cît mai 

curînd posibil. 

În acest sens, și Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a reiterat 

inadmisibilitatea permanentizării situaţiilor de interimat (Hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 9 din 21 mai 2013, § 78 (interimatul funcţiei de preşedinte al 

Parlamentului)). 

Avînd în vedere cele expuse, Guvernul consideră necesar să fie stabilit în 

proiect un termen exact pentru organizarea concursului la funcția de Procuror 

General. 

La amendamentele de la art. 17 și 20 din lege, în partea ce ține de 

excluderea condiției deținerii cetățeniei Republicii Moldova, Guvernul constată 

că Constituția Republicii Moldova nu conține prevederi din care să rezulte 

interdicția numirii în funcția de Procuror General a persoanei care nu deține 

cetățenia Republicii Moldova. 

În același timp, urmează a fi reținute prevederile art. 6 alin. (2) din Legea 

cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, potrivit cărora numai cetăţenii 

Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii ce 

implică exercitarea autorităţii publice şi de a participa la referendum, în modul 

stabilit de lege.  

Mai mult decît atît, în cazul reglementării condițiilor de ocupare a funcției 

de Procuror General, este necesar să se țină cont de statutul procesual al 

Procuraturii Generale în sistemul organelor autorității judecătorești. Or în 

atribuțiile Procuraturii intră conducerea și exercitarea urmăririi penale, realizarea 

și coordonarea controlului organelor care efectuează activitatea specială de 

investigații. Activitatea specială de investigaţii reprezintă o procedură cu caracter 

secret şi/sau public, efectuată de autorităţile competente, cu sau fără utilizarea 

echipamentelor tehnice speciale, în scopul culegerii de informaţii necesare pentru 

prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii statului, ordinii 

publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea 
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şi cercetarea infracţiunilor. Potrivit art. 41 din Legea nr. 59/2012 privind 

activitatea specială de investigaţii activitatea specială de investigaţii este 

coordonată de către Consiliul de coordonare, constituit pe lîngă Procurorul 

General. Din componenţa Consiliului de coordonare fac parte Procurorul 

General, care este, concomitent, şi preşedintele Consiliului, şi conducătorii 

subdiviziunilor specializate. 

Cu referire la modificarea componenței numerice a Consiliului Superior al 

Procurorilor de la 12 la 19 membri (amendamentul la art. 69 din lege), 

menționăm că, potrivit art. 1251 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, 

Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din procurori 

aleși din cadrul procuraturilor de toate nivelurile și din reprezentanți ai altor 

autorități, instituții publice sau ai societății civile. Procurorii constituie o parte 

importantă în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor 

La acest aspect, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept 

(Comisia de la Veneția) în compilația sa de opinii privind procurorii 

(„Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning 

prosecutors”) din 11 noiembrie 2017 (CDL-PI(2018)001), admite posibilitatea 

statelor de a reglementa modul de constituire a Consiliului Procurorilor, pe care 

îl concepe ca un organism pluralist, dînd o apreciere pozitivă situației cînd un 

număr semnificativ din membrii Consiliului este ales din rîndul procurorilor 

(patru din nouă) (CDL-AD(2015)039). 

Potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția, în vederea evitării 

managementului corporatist și pentru a oferi o legitimitate democratică activității 

Consiliului, este bine-venit faptul ca puterea de a numi jumătate din membrii 

acestuia să fie arondată diferitelor organe (CDL-AD(2014)042, §38).  

Cu toate acestea, Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la raportul 

dintre membrii Consiliului Procurorilor și numărul de procurori în stat 

(Muntenegru). Astfel, numărul de tocmai zece membri, în afară de președinte, 

raportat la un număr de doar 140 de procurori în stat nu a fost apreciat ca unul 

judicios. Situația este însă diferită pentru numărul de procurori din Republica 

Moldova, care depășește pragul de 700. 

Într-o altă ordine de idei, avînd în vedere că realizarea amendamentelor 

propuse va necesita cheltuieli financiare pe termen lung, Guvernul reține că la 

promovarea unor astfel de proiecte legislative, cunoscînd direct nevoile 

societăţii, legiuitorul urmează să stabilească mijloacele cele mai adecvate în 

atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice. 

La fel, este de menţionat că, potrivit art. 131 alin. (6) din Constituţia 

Republicii Moldova, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanţare. În acest context, nota informativă va cuprinde fundamentarea 

economico-financiară a noilor reglementări. 
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