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 La 25 noiembrie 2011, Legislativul, prin Legea nr. 231, a adoptat Strategia de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. Obiectivul general al căreia este 
edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, 
profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor 
europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să 
contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. Atingerea acestui 
obiectiv este imposibilă fără implementarea, inclusiv, a acţiunilor prevăzute în 
direcţia strategică 2.2, din Pilonul II al Strategiei, „Consolidarea profesionalismului şi 
a independenţei procuraturii”.  
 

Adoptarea Strategiei a însemnat că Statul a recunoscut existenţa mai multor 
probleme care afectează activitatea sistemului organelor Procuraturii.  În consecinţă, 
s-a constat necesitatea efectuării unor intervenţii orientate spre:   

- modificarea legislaţiei în sensul conferirii independenţei interne reale 
procurorilor prin excluderea posibilităţii unor instrucţiuni ilegale, inclusiv verbale, 
date de către procurorii ierarhic superiori;  
  
 - asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea 
oportunităţii funcţionării procuraturilor specializate; 
 - stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare şi transparente de selectare, 
numire şi promovare a procurorilor;  
 - revizuirea procedurii de numire a Procurorului General;  
 - reexaminarea regulilor privind răspunderea procurorilor şi excluderea 
imunităţii generale a acestora;  
 - fortificarea capacităţilor Consiliului Superior al Procurorilor şi modificarea 
legislaţiei în acest sens.  
 
 În vederea realizării obiectivelor trasate de Strategie, precum şi a acţiunilor 
indicate în direcţia strategică 2.2. din Planul de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, adoptat prin 
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Hotărîrea nr. 6 din 16 februarie 2012, prin Ordinul comun al Ministrului Justiţiei şi 
Procurorului General, nr. 307/46 din 11 iulie 2013, a fost constituit Grupul de lucru 
pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării reformei 
procuraturii ). Grupul de lucru a elaborat prezentul concept, care vine cu soluţii 
pentru probleme expuse în documentele de politici menţionate mai sus.   
 

Conceptul de reformare a Procuraturii se fundamentează pe următoarele 
principii generale: 

- principiul continuităţii procesului penal (un singur procuror conduce dosarul pe 
parcursul întregului proces penal); 

- consolidarea principiului planificării strategice (de scurtă, medie şi lungă durată) 
în organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţii Procuraturii; 

- limitarea considerabilă a controlului repetat al legalităţii actelor procesuale în 
cadrul procuraturii; 

- asigurarea caracterului individual în procesul de luare a deciziilor de către 
procuror şi excluderea principiului contrasemnării actelor procurorului; 

- excluderea din domeniile de competenţă a procurorului a majorităţii activităţilor 
care nu ţin de procedurile penale; 

- specializarea procurorilor; 
- micşorarea numărului de procurori ierarhic-superiori; 
- repartizarea uniformă  a volumului de muncă între procurori; 
- extinderea posibilităţilor de implementare a sistemelor informaţionale în 

activitatea Procuraturii şi a procurorilor; 
- consolidarea atribuţiilor Procuraturii Generale de „reglementare” metodologică 

a activităţii organelor Procuraturii, precum şi a altor organe (organele de urmărire 
penală, organele de constatare, organele care exercită activitate specială de 
investigaţii), în probleme ce ţin de aspectele de aplicare a legislaţiei şi de eficienţa 
activităţii de combatere şi de prevenire a criminalităţii; 

- instituirea auditului intern în sistemul organelor Procuraturii; 
- repartizarea raţională a surselor bugetare necesare pentru activitatea 

Procuraturii şi a organelor de autoadministrare; 
- instituirea standardelor UE în organizarea şi activitatea sistemului organelor 

Procuraturii. 
 
Conceptul abordează următoarele subiecte: 
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A. LOCUL ŞI ROLUL PROCURATURII  

       I. Locul Procuraturii în sistemul organizării administrative  

      II. Numirea şi revocarea Procurorului General 

     III. Competenţa Procuraturii. Competenţele Procuraturii în domeniul procedurilor 
civile. Competenţele Procuraturii în alte domenii. 
     IV. Bugetul Procuraturii 

B. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA SISTEMULUI ORGANELOR PROCURATURII. 
       I. Structura sistemului organelor Procuraturii, inclusiv a Procuraturii Generale 

      II. Specializarea organelor Procuraturii şi a procurorilor  
     III. Activitatea Procuraturii ca sistem de organe administrative 

C. INDEPENDENŢA FUNCŢIONALĂ ŞI RĂSPUNDEREA PROCURORILOR 
I. Adunarea Generală a Procurorilor şi Consiliul Superior al Procurorilor 

II. Subordonarea ierarhică a procurorilor 

III. Gradele speciale ale procurorilor 
     IV. Admiterea în profesia de procuror 

     V. Evaluarea performanţelor procurorilor 
     VI. Numirea procurorilor-şefi şi promovarea procurorilor 

    VII. Răspunderea disciplinară a procurorilor. Inspecţia procurorilor. 
   VIII. Urmărirea penală a procurorilor 

D. GARANŢIILE SOCIALE ALE PROCURORILOR 

     I. Salarizarea procurorilor 

    II. Dreptul la pensie al procurorilor 
   III. Asigurarea securităţii personale a procurorilor 

   IV. Alte garanţii ale procurorilor 
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I. Locul Procuraturii în sistemul organizării administrative 
  

 
 
1. În ceea ce priveşte locul Procuraturii în sistemul de drept, Europa juridică este 
împărţită între sistemele în care parchetele se bucură de independenţă totală faţă de 
parlament şi guvern şi cele în care procuraturile sunt subordonate uneia dintre 
aceste autorităţi, beneficiind totuşi de un anumit grad de independenţă de acţiune. 
În prezent este prematur să se vorbească de o armonizare europeană cu privire la un 
singur model de procuratură1.  
 
2. Luînd în considerare guvernarea activităţii Procuraturii de principiul 
independenţei, precum şi bagajul istoric al sistemului organelor Procuraturii din 
Republica Moldova, au fost identificate două modele valabile de plasare a acestei 
instituţii în cadrul sistemului de drept: 
 
 Primul model. Menţinerea independenţei Procuraturii, dar numirea 
Procurorului General de către de către Preşedintele Republicii Moldova, la 
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.  Acest model a fost apreciat de 
către Grupul de Lucru ca fiind cel mai potrivit pentru Republica Moldova, întrucît ar 
asigura o implicaţie minimă a politicului în activitatea Procuraturii.  
 Acceptarea şi promovarea acestui model presupune modificarea prevederilor 
constituţionale. 
 
 Al doilea model. Menţinerea independenţei Procuraturii, dar „afilierea” sa 
Legislativului, model propriu Procuraturii Republicii Moldova în prezent, însă cu 
detalierea procedurii de nominalizarea a candidaturii Procurorului General. Acest 
model nu reduce atât de mult din riscul de presiune politică asupra Procuraturii  şi 
poate fi acceptat doar în cazul eşuării tentativelor de modificare a Constituţiei. 
 

 

                                                           
1
 Recomandarea Rec (2000)19, Memorandum Explicativ , p.11. 
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II. Numirea Procurorului General 
 
 
3. Modalitatea de numire şi revocare a Procurorului General are un rol foarte 
important în cadrul unui sistem care are menirea de a garanta funcţionarea corectă a 
organelor procuraturii.  
 
4.  Comisia de la Veneţia a notat că, în situaţia în care Procurorul General nu este 
subordonat Guvernului, nu poate fi formulat un principiu unic şi categoric, dacă 
acesta ar trebui numit de Preşedinte sau de Parlament. Această chestiune este 
soluţionată în mod variat în diferite state. Acceptarea principiului cooperării între 
instituţiile statului pare o soluţie bună care ar permite evitarea unor numiri politice 
unilaterale. În asemenea cazuri, ar trebui atins un consens. În orice caz, dreptul de a 
numi candidatul ar trebui definit în mod clar. Ar trebui solicitată o părere în privinţa 
calificării profesionale a candidaţilor din partea unor persoane relevante, cum ar fi 
reprezentanţii comunităţii juridice (incluzând procurori) şi ai societăţii civile.2. 
 
5. Reieşind din modelele expuse la pct.2 din concept, procedura de numire a 
Procurorului General variază în dependenţă de locul Procuraturii în sistemul naţional 
al autorităţilor. Astfel: 
  
     5.1) conform primului model (a se vedea pct. 2 din concept):  
           Procurorul General este numit de către Preşedintele Republicii Moldova la 
propunerea organului de selectare a candidaţilor. 
   Candidatura va fi aleasă prin concurs deschis.  
  Preşedintele Republicii Moldova poate refuza motivat candidatura în termen 
de un număr exact de zile. Propunerea repetată a aceleiaşi candidaturii (făcută cu 
votul majorităţii absolute a membrilor organului responsabil de selectarea 
candidaţilor3) obligă Preşedintele la semnarea, în termen de 30 de zile, a decretului  
de numire în funcţie. 

                                                           
2 Raportul Comisiei de la Veneţia privind standardele europene în ceea ce priveşte independenţa sistemelor 
judiciare, din decembrie 2010, partea a doua, CDL-AD(2010)040, pct. 35.  
3
 Numărul concret de voturi necesar pentru alegerea repetată a candidaturii va fi determinat ulterior de către Grupul 

de lucru. 
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 Pentru a evita, maximal posibil, influenţa politică asupra procedurii de selecţie 
a candidaturii la funcţia de Procuror General, organul de selecţie a acesteia trebuie 
să fie unul asupra căruia nu există influenţă politică sau această influenţă este una 
minimă.  
 Singurul organ, despre care majoritatea participanţilor la elaborarea 
prezentului concept au considerat  că răspunde imperativelor respective, este 
Consiliul Superior al Procurorilor. 

Acceptarea acestui model, impune modificarea prevederilor Constituţionale 
(art. 125 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova), după cum urmează – 
„Procurorul General se numeşte de Preşedintele Republicii Moldova la propunerea 
Consiliului Superior al Procurorilor, conform prevederilor legale.” 
  
   
         5.2) conform celui de-al doilea model (a se vedea pct. 2 din concept): 
 Procedura în vigoare de numire a Procurorului General rămîne să fie viabilă, 
fiind necesară doar detaliera acesteia, în Regulamentul Parlamentului, adoptat prin 
Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996. Astfel, prevederile Regulamentul Parlamentului 
se vor completa cu norme care statuează expres că, Preşedintele Parlamentului 
propune Parlamentului candidatul la funcţia de Procuror General doar după primirea 
candidaturii selectate, prin concurs deschis, de la Consiliul Superior al Procurorilor.  
 
6. Criteriile pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General vor fi 
reglementate în lege.  
 
7. Conform recomandărilor Comisiei de la Veneţia, „un Procuror General ar trebui să 
fie numit permanent sau pentru o perioadă de timp relativ mare fără posibilitatea de 
a fi reinvestit la finalul mandatului. Perioada mandatului nu ar trebui să coincidă cu 
mandatul Parlamentului. Acest lucru ar asigura o mai mare stabilitate a procurorului 
şi l-ar face independent de schimbările politice”4.  
 Participanţii la elaborarea conceptului nu au ajuns la un numitor comun în 
această privinţa, fiind formulate două opţiuni: 

                                                           
4
 idem, pct. 37. 
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        opţiunea 1. (susţinută de majoritatea membrilor Grupului de Lucru) – mandatul 
Procurorului General este de 7 ani, fără drept de realegere. Opţiunea presupune 
modificarea art. 125 din Constituţie; 
        opţiunea 2. – mandatul Procurorului General este unul de 5 ani, cu dreptul de a 
fi reales pentru încă un mandat consecutiv.  
 Această prevedere nu ar implica operarea unor modificări în Constituţie. 
 Promovarea acestei versiuni ar avea ca şi raţionament menţinerea 
continuităţii în activitatea sistemului organelor Procuraturii a unui Procuror General 
ales care corespunde necesităţilor sistemului. 
 
8. În cazul acceptării opţiunii 1 de la pct. 7, este necesar de reglementat expres, în 
dispoziţiile finale şi tranzitorii ale proiectului legii care va fi elaborat în baza 
conceptului, că mandatul Procurorului General în funcţie la data intrării în vigoare a 
noilor prevederi continuă pînă la expirarea mandatului pentru care a fost ales, adică 
de 5 ani, conform legii, în temeiul căreia, a fost numit, fără a avea dreptul la a 
candida la funcţia de Procuror General conform noilor prevederi. 
 
9. Cu referire la mandatul prim-adjunctului şi adjuncţilor Procurorului General, în 
cadrul Grupului de lucru, s-a constatat unanim că aceştia pot fi realeşi în funcţie. Cu 
toate acestea, nu s-a reuşit, însă, identificarea unei singur opţiuni, astfel: 
        opţiunea 1 (susţinută de majoritatea membrilor Grupului de Lucru) - mandatul 
prim-adjunctului şi adjuncţilor Procurorului General nu este legat de mandatul 
Procurorului General. Acest model pleacă de la prezumţia că adjuncţii Procurorului 
General sunt procurori de carieră; 
        opţiunea 2. - mandatul prim-adjunctului şi adjuncţilor Procurorului General este 
în dependenţă directă de mandatul Procurorului General. Candidaturile lor sunt 
propuse de către Procurorul General, cu avizul Consiliului Superior al Procurorilor. 
Mandatul lor încetează dacă încetează mandatul Procurorului General. Versiunea doi 
este justificată prin necesitatea creării unui corp de conducere a Procuraturii 
Generale efectiv pentru ulterioara organizarea şi desfăşurare a activităţii organelor 
Procuraturii.  
  
10. Condiţie necesară şi obligatorie pentru candidatul la funcţia de Procuror General 
este ca, acesta, cu 5 ani înainte de numire în funcţie, să nu fi fost membru al vreunui 
partid sau implicat activ în activităţi politice. Condiţia urmează a fi statuată în lege. 



Conceptul de reformare a sistemului organelor Procuraturii 

 

©Ministerul Justiţiei & Procuratura Generală Page 9 

 

 
11. Referitor la procedura de revocarea a Procurorului General, este necesară 
revizuirea temeiurilor de eliberare din funcţie a Procurorului General (art. 66 alin. (4) 
din Legea nr. 294/2008), în sensul completării listei acestora cu alte două temeiuri: 
1) aplicarea unei sancţiuni contravenţionale de privare de dreptul de a avea anumite 
funcţii; 
                    2) aplicarea sancţiunii disciplinare de demitere din funcţie de către 
Colegiul disciplinar. Astfel, în acest caz, demiterea se va face de către Preşedintele 
Republicii Moldova (sau, Parlament, în dependenţă de organul care l-a numit) la 
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.  
 
 Al doilea temei nu este susţinut de către reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi 
unul dintre reprezentanţii Procuraturii Generale, care au participat la elaborarea 
conceptului, or, revocarea din funcţie a Procurorului General în rezultatul 
sancţionării disciplinare, arată neserios. 
 
12. În Legea nr. 294/2008 urmează a indica expres că în cazul decesului, nu are loc 
revocarea, ci doar se ia act de decesul persoanei respective. 
 
13. Procedura de revocare a Procurorului General, în cazul în care este numit de 
către Preşedintele Republicii Moldova, este similară procedurii în vigoare, doar că 
subiectul cu drept de revocare este Preşedintele şi nu Parlamentul. 
 
 

III. Competenţa Procuraturii. Competenţele Procuraturii în  
domeniul procedurilor civile. Competenţele Procuraturii în alte domenii. 

 
 
14. Conform prevederilor art. 124 din Constituţia Republicii Moldova, procuratura 
are următoarele atribuţii principale:  
    - reprezintă interesele generale ale societăţii; 
    - apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor; 
    - conduce şi exercită urmărirea penală; 
    - reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 
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Dintre toate atribuţiile statuate în constituţie, un caracter problematic comportă 
primele dintre acestea.  
 
15.  Comisia de la Veneţia susţine în principal poziţia,- chiar dacă nu în termeni 
absoluţi,  că Procuratura trebuie să aibă în principal competenţe în domeniul penal5.  
 
 16. Atribuţia privind apărării ordinii de drept presupune contribuirea organelor 
procuraturii la respectarea legislaţiei de către organele de forţă.  
 
17. Atribuţia de reprezentare a intereselor generale ale societăţii este interpretată în 
sensul „reprezentării interesului statului”. Astfel, controalele pe care, în prezent, 
Procuratura le efectuează asupra activităţii autorităţilor publice locale sau centrale 
sunt considerate de Grupul de Lucru a fi nejustificate. Această atribuţie seamănă mai 
mult a supraveghere a activităţii acestor organe de către procuratură, or, atribuţia de 
supraveghere a fost exclusă din Constituţie prin Legea nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000.  
 
18. Formele de control efectuate de către Procuratură asupra activităţii autorităţilor 
statului presupun influenţa acesteia în activitatea administrativă a altor autorităţi 
publice, iar raţionamentul fundamental al păstrării acestora - precum că altcineva nu 
face acest control sau acele autorităţi care ar trebui să-l efectueze, nu-şi îndeplinesc 
atribuţiile sau nu sunt efective – este unul insuficient. 
 
19.   În consecinţa celor menţionate la pct. 17 şi 18, efectuarea controalelor în 
interesul statului sau a persoanei fizice/juridice este admisibilă doar la sesizare şi 
doar când rezultă o bănuială rezonabilă cu privire la o infracţiune.   
 
20. Procuratura a insistat, şi Grupul de lucru a acceptat: 
   - păstrarea funcţiei de control al procuraturii asupra activităţii organelor de poliţie, 
în partea ce se referă la  înregistrarea sesizărilor, control ce va fi efectuat pînă la 
implementarea sistemului automatizat de înregistrare, precum şi controlul activităţii 
acestora în limitele unei cauze concrete; 
   - păstrarea funcţiei de control al procuraturii al organelor de urmărire penală şi 
organele care desfăşoară activitatea specială de investigaţii; 

                                                           
5
 idem, pct.  82.13.   
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   - excluderea controlului procuraturii asupra instituţiilor penitenciare (nu şi al 
izolatoarelor de detenţie preventivă).  
 
21. Având în vedere că în prin Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei CM/Rec (2012)11 nu a fost recomandată excluderea totală a competenţelor 

procuraturii în domeniul ne-penal, pentru a face ca principalele eforturi ale 

procuraturii sunt îndreptate spre investigarea infracţiunilor, Grupul de Lucru a propus 

excluderea competenţelor Procuraturii de a iniţia sau interveni în cauze civile. Totuşi, 

legislaţia urmează a fi modificată pentru a permite procurorilor să formuleze acţiuni 

civile în cadrul procedurilor penale. De asemenea, urmează a fi modificate prevederile 

Codului Penal, pentru a permite pornirea anumitor categorii de cauze penale fără 

cuantificarea de la bun început a prejudiciului, fapt care determină la moment uneii 

procurori să folosească pentru cuantificare procedurile civile.  

 
 
22. Un reprezentant al procuraturii din Grupul de Lucra a propus menţinerea 
competențelor procurorilor de a intenta acţiuni civile, însă în cazuri excepţionale, în 
modul descris în Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 
CM/Rec (2012)11.  
 
23. Este necesară reglementarea expresă în Codul de procedură penală a faptului că 
examinarea cauzelor civile derivate dintr-o cauză penală se examinează doar în 
procesul penal.  
 
24. Atribuţia de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, care  vizează, în 
special, interesele părţilor social-vulnerabile, trebuie exclusă din competenţa 
Procuraturii. Totuşi, pentru a nu lăsa fără suport categoriile respective de persoane, 
în proiectul de lege ce urmează a fi elaborat în temeiul conceptului, se va 
reglementa, în dispoziţii finale şi tranzitorii, că, într-o anumită perioadă de timp, va 
avea loc dezvoltarea instituţiilor specializate care acoperă domeniul acestei categorii 
de persoane, precum şi asistenţa juridică garantată de stat.  
 
25. Competenţele procurorului în procedura contravenţională urmează a fi 
examinate suplimentar, în vederea analizării posibilităţii de reducere a atribuţiilor 
procurorului în procesul contravenţional. 
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26. Procuratura va continua să examineze petiţiilor, reieşind din domeniile sale noi 
de activitate. 
 
27. Competenţele Procuraturii urmează a fi consolidate în domeniul urmării penale şi 
reprezentării învinuirii în instanţele de judecată.  
  
28. Este necesară revizuirea normei art. 124 alin. (1) al Constituţiei, nouă redacţie a 
acestuia, urmînd să fie: „(1) În interesele generale ale societăţii, în condiţiile legii, 
Procuratura contribuie la respectarea legalităţii de către organele de forţă, conduce 
şi exercită urmărire penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti.”. 
 
 

IV. Bugetul Procuraturii 
 
 
29.  Procuratura şi Consiliul Superior al Procurorilor vor avea bugete separate.  
 
30. Bugetul Procuraturii este unic. 
 
31. Bugetul Procuraturii se va forma în baza principiului „bugetării în funcţie de 
performanţe”, adică, pe interior, sursele din bugetul centralizat se vor repartiza în 
dependenţă de: volumul de muncă al fiecărei procuraturi, numărul de procurori per 
procuratură, complexitatea dosarelor aflate în gestiune. 
 
32. La formarea bugetului Procuraturii, pentru fiecare procuratură se elaborează 
deviz de cheltuieli.  
 
33. Procedura de elaborare a bugetului - Procuratura Generală elaborează bugetul 
Procuraturii cu participarea Consiliului Superior al Procurorilor. 
 
34. Grupul de Lucru nu a avut un punct comun în ceea ce priveşte adoptarea 
bugetului Procuraturii, însă a conchis să sunt posibile următoarele două opţiuni: 
        opţiunea 1. - proiectul bugetului, elaborat de către Procuratura Generală cu 
participarea Consiliului Superior al Procurorilor, se transmite Parlamentului pentru 
aprobare (în speţă, Comisiei economie, buget şi finanţe). Parlamentul, la rîndul său, 
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introduce ulterior bugetul procuraturii în bugetului de stat pentru anul respectiv. 
Această procedură ar asigura neimplicarea/nemodificarea bugetului de către 
Ministerul Finanţelor, condiţionînd prin lipsă de resurse bugetare. Un mecanism 
similar se aplică deja în cazul bugetului instanţelor judecătoreşti. 

Bugetul de ansamblu al Procuraturii trebuie să acopere necesităţile acesteia. 

       opţiunea 2. – procedura actuală de elaborare şi adoptare a bugetului procuraturii 

rămâne în vigoare.  

35. Constituţia Republicii Moldova, art. 124 şi art. 125, nu prevede careva 

reglementări privind aprobarea bugetului organelor Procuraturii. Legea 

fundamentală a statului care conţine norme-principii nu stabileşte expres organul 

competent de elaborarea şi prezentarea în Parlament a proiectului bugetului 

organelor procuraturii. Astfel, în art. 124 din Constituţie, care stabileşte atribuţiile şi 

structura, nu este indicată competenţa acesteia cu specific financiar. 

36. În acelaşi timp, în art. 131 alin. (2) din Constituţie se precizează că, Guvernul 

elaborează anual proiectul bugetului de stat pe care îl supune aprobării 

Parlamentului. Suplimentar, art. 131 alin. (4) din Constituţie prevede că, „orice 

propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea 

veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea 

cheltuielilor bugetare, pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern”. În 

alin. (6) al aceluiaşi articol se precizează că „nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

37. Realizarea opţiunii 1 de la pct. 34 este posibilă doar după operarea unor 

modificări în Constituţie. 

 
38. Procurorul General este ordonatorul de credite. 
 
 
 
 

 
B. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA SISTEMULUI ORGANELOR PROCURATURII 
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I. Structura sistemului organelor Procuraturii, inclusiv a Procuraturii Generale 
 
 

39. În aspect administrativ (inclusiv ierarhic), sistemul organelor Procuraturii este 
constituit din:  
    - Procuratura Generală; 
    - procuraturile specializate (o procuratură specializată acoperă întreg teritoriul 
ţării, mai puţin procuraturile de nivelul curţilor de apel, care acoperă circumscripția 
instanței de apel); 
   - procuraturile teritoriale.  
 
40. În aspect procesual, sistemul organelor Procuraturii este constituit din două 
verigi:  
   - Procuratura Generală; 
   - procuraturile specializate şi teritoriale.  
 
41. A fost examinată şi apreciată ca posibilă, opţiunea privind scoaterea din structura 
Procuraturii Generale a direcţiilor care exercită urmărirea penală, în consecinţă 
aceasta nu va mai fi un subiect cu atribuţii de exercitare a activităţii de urmărire 
penală. Decizia privind această propunere urmează a fi luată de către Procuratura 
Generală.  
 
42. Structura Procuraturii Generale şi crearea/lichidarea procuraturilor teritoriale şi 
specializate se aprobă prin: 
                   opţiunea 1 - prin hotărîre de Parlament (pînă la nivel de direcţie); 
                   opţiunea 2 - prin ordin al Procurorului General. 
 
 

II. Specializarea organelor Procuraturii şi a procurorilor  
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43. În rezultatul studierii versiunii privind desfiinţarea procuraturilor specializate, s-a 
constatat ca fiind oportună păstrarea acestora în sistemul organelor Procuraturii. Or, 
eventuala acceptare a acestei versiuni (spre exemplu prin crearea lor ca şi 
subdiviziuni ale Procuraturii Generale direct subordonate Procurorului General), ar 
genera indispensabilitatea modificării art. 124 alin. (2) din Constituţiei.   
 
44. În rezultatul Studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze 
specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializat6 , s-a concluzionat şi 
s-a recomandat: 
         1) se consideră oportună funcţionarea Procuraturii anticorupţie şi a 
procuraturilor de nivelul curţii de apel, activitatea cărora este prevăzută de unele 
acte normative internaţionale şi de bunele practici stabilite în unele state europene 
cu o democraţie avansată;  
         2) se constată volumul net inferior al activităţii realizate de către procurorii 
procuraturilor militare şi a Procuraturii de transport în comparaţie cu încărcătura 
care îi revine procurorilor de nivelul şi teritoriul respectiv; 
         3) competenţele atribuite Procuraturii de transport, procuraturilor militare şi 
Secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, în condiţiile actuale, pot fi preluate 
cu succes de către procuraturile teritoriale şi secţiile specializate a Procuraturii 
Generale, fără a prejudicia activitatea eficientă a organelor Procuraturii; 
         4) aflarea procurorilor procuraturilor militare în serviciul militar contravine 
legislaţiei în vigoare, iar deţinerea de către procurori a gradelor speciale militare 
creează imaginea unei procuraturi militarizate, determinînd necesitatea includerii în 
Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi al Planului de acţiuni pentru 
implementarea acesteia a domeniului specific de intervenţie 2.2.8. Demilitarizarea 
instituţiei Procuraturii; 
         5) promovarea amendamentelor pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în vederea lichidării Procuraturii 
de transport, procuraturilor militare şi a Secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele 

                                                           
6
 Studiu este efectuat de către Procuratura Generală în vederea executării prevederilor Domeniului specific de 

intervenţie 2.2.5. „Asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii funcţionării 

procuraturilor specializate” al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea 

nr.231 din 25 februarie 2011 şi al Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă în sectorul justiţiei 

pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012. 
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Armate, excluderea gradelor militare speciale acordate procurorilor şi a uniformei 
respective;  
         6) abrogarea Hotărîrii Prezidiului Parlamentului nr. 1633-XII din 02.11.93 pentru 
aprobarea Regulamentului procuraturii militare, precum şi a Hotărîrii Prezidiului 
Parlamentului nr.935-XII din 26.02.92 cu privire la organele procuraturii militare; 
           7) urmează să fie prezentate propuneri legislative privind revizuirea 
competenţelor care le revin acestor procuraturi în scopul excluderii unora şi 
transmiterea celor ce se consideră oportune procuraturilor teritoriale pentru 
realizare; 
           8) se propune după caz, specializarea unor procurori din cadrul unei 
subdiviziuni a Procuraturii Generale, care ar prelua atribuţiile de care dispuneau 
procurorii procuraturilor lichidate în domeniul monitorizării respectării legislaţiei în 
Forţele Armate precum şi în domeniul transportului feroviar, aerian şi naval. 
 
 

III. Activitatea Procuraturii ca sistem de organe administrative. 
 
 
45. Ca organ administrativ, structura personalului Procuraturii este constituit din: 
     - procurori; 
     - funcţionari publici (consultanţii procurorilor); 
     - personal tehnic şi auxiliar.  
 
46. Este necesar de reglementar clar statutul consultanţilor procurorilor, care sunt, 
de fapt, funcţionari publici. 
 
47. O propunere privind structura personalului Procuraturii este instituirea funcţiei 
de secretar (administrator) al Procuraturii, care s-ar ocupa cu probleme de 
management, logistică şi ar avea statut de funcţionar public. Instituirea acestei 
funcţii ar scoate din competenţele Procurorului General o serie de probleme tehnice, 
dar, de asemenea, aceasta ar presupune unele cheltuieli suplimentare minore. 
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I. Adunarea Generală a procurorilor şi Consiliul Superior al Procurorilor 
 
 

48. Adunarea Generală a Procurorilor: 
      48.1. Competenţele Adunării Generale a Procurorilor: 
            - alegerea, din rîndul procurorilor, a membrilor Consiliului Superior al 
Procurorilor, Colegiului selecţie şi carieră, Colegiului de evaluare, Colegiului 
disciplinar. Membrii colegiilor nu pot fi revocaţi, dar, în cazul circumstanţelor de 
incompatibilitate, survine încetare a mandatului (ex. în cazul emiterii unei hotărîri 
judecătoreşti de sancţionare penală, a unei hotărîri disciplinare sau în cazul 
constatării admiterii unui conflict de interese).  
            Situaţiile create de un conflict de interese urmează a fi examinate 
suplimentar.  
            - ascultă raportul despre activitatea procuraturii, prezentat de către 
Procurorul General şi raportului despre activitatea Consiliul Superior al Procurorilor, 
prezentat de către preşedintele acestuia; 
            - în cadrul Adunării Generale are lor prezentarea priorităţilor privind 
activitatea Procuraturii pentru anul următor (priorităţile se prezintă de către 
Procurorul General, după consultarea acestora cu Consiliul Superior al Procurorilor); 
            - în cadrul Adunării Generale se discută propuneri ale procurorilor vizavi de 
priorităţile şi/sau rapoartele Procurorului General şi Consiliului Superior al 
Procurorilor. Procurorul General şi Consiliului Superior al Procurorilor sunt obligaţi, 
în termen de 30 de zile de la şedinţa Adunării Generale, să examineze propunerile, să 
ia o decizie vizavi de ele şi să o publice pe pagina web a Procuraturii. 
            - aprobă Codul de etică al procurorilor, elaborat de către Consiliul Superior al 
Procurorilor; 
            - adoptă şi modifică regulamentul Adunării Generale a Procurorilor, elaborat 
de Consiliul Superior al Procurorilor 
 

 
C. INDEPENDENŢA FUNCŢIONALĂ ŞI RĂSPUNDEREA PROCURORILOR 



Conceptul de reformare a sistemului organelor Procuraturii 

 

©Ministerul Justiţiei & Procuratura Generală Page 18 

 

       48.2. Procedura de convocare a Adunării Generale a Procurorilor. 
Responsabil de convocare şi organizarea desfăşurării Adunării Generale este 

Consiliul Superior al Procurorilor şi secretariatul acestuia. Ordinea de zi şi materialele 
ce urmează a fi discutate la Adunarea Generală, vor fi publicate pe pagina web a 
Procuraturii cu 30 de zile înainte de data desfăşurării acesteia (similar modelului 
judecătorilor) . 

 
48.3. Lista candidaţilor la funcţii de membru în Consiliul Superior al Procurorilor 

şi colegiile acestuia se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Procurorilor cu 
cel puţin 7 zile înainte de şedinţa Adunării Generale. 
 
       48.4. Detaliile urmează a fi reglementate în lege. 
 
       48.5. Proces-verbal al şedinţei Adunării Generale a Procurorilor se semnează de 
către secretarul şi preşedintele acesteia.  
 
       48.6. Actele Adunării Generale a Procurorilor sunt hotărîrile. 
 
       48.7. Votul în cadrul Adunării Generale a Procurorilor este unul secret, votul final 
fiind constatat de către comisia de numărare a voturilor.  
             Alternativă - Votul la Adunarea Generală a Procurorilor este deschis, iar 
şedinţele acesteia să fie fără proceduri închise.  
 
       48.8. Preşedintele şedinţei Adunării Generale a Procurorilor şi secretarul acesteia 
se aleg cu vot deschis la început şedinţei Adunării. 
 
49. Colegiul Procuraturii se exclude din sistemul organelor consultative şi de 
administrare ale Procuraturii. 
 
50. Consiliul Superior al Procurorilor: 
        51.1. Competenţele Consiliului Superior al Procurorilor (nu se vor mai distinge în 
dependenţă de domeniu)  

- propune candidatul la funcţia de Procuror General, ales prin concurs public, 
Preşedintelui Republicii Moldova (sau Preşedintelui Parlamentului – în cazul în care 
nu poate vor fi operate modificări în Constituţie); 
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 - elaborează şi aprobă regulamentele privind procedura de selectarea şi carieră 
a procurorilor şi privind funcţionarea colegiilor Consiliului Superior al Procuraturilor; 

 - aprobă regulamentul privind activitatea sa; 
 - elaborează proiectul regulamentului Adunării Generale, care se adoptă de 

către Adunarea Generală; 
 - selectează şi numeşte membrii colegiilor Consiliului Superior al Procurorilor, 

din rîndul societăţii civile; 
 - examinează contestaţiile împotriva hotărîrilor colegiilor; 
 - face propuneri (din lista candidaţilor – alternativă – de inclus în regulament) 

Procurorului General de numire, transferare, promovare, detaşare sau eliberare din 
funcţie a procurorilor. (Referitor la suspendare şi detaşare – opiniile în Grupul de 
lucru sunt divergente în partea ce se referă la a implica Consiliul Superior al 
Procurorilor în acest proces – unii susţin, alţii nu. Avînd în vedere că acestea sunt 
instituţii tipice de dreptul muncii şi nu sunt legate de cariera procurorilor, unii 
membri ai Grupului de lucru consideră că a suspenda sau a detaşa este prerogativa 
Procurorului General. Alţi membri ai Grupului de lucru susţin că, atît suspendarea, cît 
şi detaşarea să se facă cu implicarea Consiliului Superior al Procurorilor); 

Procurorul General poate refuza motivat candidatura prezentată de către 
Consiliul Superior al Procurorului. În cazul în care candidatura este prezentată 
repetată cu votul a ¾ din membrii Consiliului Superior al Procurorilor este obligatorie 
pentru Procurorul General. 

 - anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror (la propunerea 
Procurorului General);  

 - desemnează procurorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;  
 - aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a procurorilor, prezintă 

avizul asupra planului de acţiuni pentru implementarea acestei strategii;  
 - participă la elaborarea planurilor (strategiilor) de dezvoltare strategică a 

procuraturii; 
- examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a 

concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor 
didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă 
în cadrul Institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru 
suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru 
examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei; 
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 - stabileşte numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea 
iniţială a procurorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;  

 - examinează adresări ale cetăţenilor, procurorilor, privind problemele 
acordate în competenţa sa;  

 - elaborează proiectul Codului de etică şi disciplină a procurorilor, precum şi 
modificări la acesta şi le propune Adunării Generale pentru aprobare; 

 - aprobă proiectul bugetului său, pe care îl propune Parlamentului; 
 - participă la elaborarea proiectului bugetului Procuraturii şi îl avizează, ulterior 

se aprobă de către Procurorul General.  
 
51.2. Structura Consiliului Superior al Procurorilor: 

          - Colegiul de selecţie şi carieră, Colegiul de evaluare, Colegiul disciplinar 
(competenţele colegiilor vor fi reglementate separat în proiectul de lege): 
          - Inspecţia procurorilor (mai detaliat, despre locul şi rolul Inspecţiei procurorilor 
se relevă în Blocul C de subiecte din prezentul concept)  
 
          51.3. Componenţa Consiliului Superior al Procurorilor - 12 membri, dintre care:                                    
           1) membrii de drept: Procurorul General, preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii7, ministrul justiţiei.  
           2) şase membri ai Consiliului Superior al Procurorilor sînt aleşi dintre procurorii 
în funcţie, în cadrul Adunării Generale, prin vot secret, direct şi liber exprimat, după 
cum urmează:  
                 - doi membri din rîndul procurorilor Procuraturii Generale;  
                  - patru membri din rîndul procurorilor de la procuraturile teritoriale şi de la 
cele specializate;  
           3) trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor sunt aleşi, prin concurs, 
din rîndul societăţii civile şi numiţi prin hotărîre a Parlamentului.  
 

                                                           
7
 Remarca lui V. Zaharia – nu se respectă principiul reciprocităţii, or, preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor nu 

este membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Totuşi, acest fapt poate fi interpretat altfel - deoarece, în 

componenţa Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al sistemului Procuraturii este Procurorul General, 

reprezentant al sistemului judecătoresc în Consiliul Superior al Procurorilor ar fi preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii, cea mai înaltă poziţie din sistemul judecătoresc sistem” 
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          51.4. Problema detaşării procurorilor aleşi în calitate de membri în Consiliul 
Superior al Procurorilor – s-a convenit că se detaşează doar preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor.  
 
          51.5. Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor trebuie să fie ales din 
rîndul procurorilor-membri.  
 
          51.6. Se creează aparat al Consiliului Superior al Procurorilor, constituit din 
funcţionari publici.  
 
          51.7. Toate şedinţele Consiliului Superior al Procurorilor sunt deschise, cu 
excepţia cazurilor în care, prin hotărîre a CSP, s-a decis caracterul închis al şedinţei 
sau unei părţi a acesteia.  

Deciziile se iau cu vot deschis, cu excepţia alegerii Preşedintelui Consiliului 
Superior al Procurorilor. 

 
         51.8. Colegiile de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor:  

 componenţa colegiilor – 7 membri – în toate colegiile, raportul procurori: 
societate civilă este de 4:3; 

 numire a celor 4 membri-procurori în cfiecare colegiu se face de către 
Adunarea Generală, prin concurs; 

selectarea celorlalţi 3membri din fieccare colegiu se face de către Consiliul 
Superior al Procurorilor, prin concurs. 

 
 

II. Subordonarea ierarhică a procurorilor 
 
 

52. Reglementarea subordonării ierarhice trebuie să pornească de la cîteva 
raționamente: ierarhia funcţiilor; aspecte economie; operativitate în procesul de 
organizare a activităţii procurorilor; repartizarea competenţelor în dependenţă de 
funcţie. 
 
53. Conceptul de ierarhie a funcţiilor urmează a fi segmentat în ierarhie 
administrativă şi ierarhie procesuală. 
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54. În sens procesual, există un singur control ierarhic superior al unui act procesual  
(doar un procuror ierarhic face un control asupra unui act procesual al procurorului, 
după acest control, actul se contestă în instanţa de judecată (judecătorul de 
instrucţie). Respectiv, indiferent de cîţi procurori ierarhic superiori pot exista din 
punct de vedere administrativ, aceasta nu va afecta activitatea procesuală a 
procurorului. Această abordare rezultă şi din  art. 2991 alin. (4) Cod de procedură 
penală, care prevede că actul emis în procedura de control ierarhic superior se 
contestă doar la judecătorul de instrucţie.   
 
55. Noţiunea de procuror ierarhic superior, în Codul de procedură penală, urmează a 
fi detaliată pentru a implementa cele menţionate în paragraful anterior. Grupul de 
Lucru propune următoroarele categorii de procurori ierarhic superiori: 
         - procurorul teritorial sau adjunctul acestuia este procuror ierarhic superior 
pentru procurorii din procuratura teritorială;  
         - procurorul teritorial pentru adjunctul său; 

- procurorul specializat sau adjuncţii acestuia -  pentru procurorii din 
procuratura specializată; 
         - procurorul mun. Chişinău sau adjuncţii acestuia – pentru procurorii din 
procuratura mun. Chişinău; 
         - procurorul UTAG sau adjuncţii acestuia – pentru procurorii din procuratura 
UTAG şi din procuraturile din UTAG; 
         - şefii din subdiviziunile PG – pentru procurorii din cadrul subdiviziunii PG şi 
pentru procurorii-şefi din alte procuraturi, pe domeniul de activitate al subdiviziunii; 
         - Procurorul General sau adjuncţii PG – pentru toţi procurorii; 
         - Procurorul General – pentru adjuncţii săi. 
Majoritatea membrilor Grupului de Lucru este de opinia că ordonanţa emisă în 
procedură de control ierarhic superior, indiferent de conţinutul ordonanţei, poate fi 
anulată doar de către Procurorul General sau adjunctul său, conform competenţei 
(de discutat; alternativă „adjuncţii săi”.   
 
56. Art. 52 alin. (21) pct. 4) din Codul de procedură penală urmează a fi exclus. 
 
57. Indicaţii procesuale privind soluţia pe cauză nu trebuie să se dea.  
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58. Este necesară revizuirea CPP şi Legii cu privire la procuratură în sensul delimitării 
clare a competenţelor administrative de cele procesuale – excluderea celor 
administrative din CPP şi invers; 
 
59. Subordonarea administrativă urmează a fi reglementată în Legea cu privire la 
Procuratură.  
 
60. Având în vedere existenţa subordonării ierarhice, precum şi natura funcţiei de 
procuror, majoritatea membrilor Grupului de Lucru au fost de opinia că procurorii nu 
pot fi asimilaţi magistraţilor, acest fapt fiind susţinut şi de către Curtea 
Constituţională8. 
 
 
 

III. Gradele speciale ale procurorilor 
 
 

61. Gradele de clasificare urmează a fi înlocuite cu grade de calificare, iar numărul 
ultimelor urmează a fi redus. 
 
62. Acordarea gradelor de calificare se face în baza evaluării,  în funcţie de nivelul de 
calificare şi nu de termenul de deţinere a unui grad. 
 
63. Urmează să se revizuiască procedura de acordare a gradelor de calificare.  
 
64. Acordarea gradelor de calificare se face de către Colegiul de evaluare în 
rezultatul evaluării periodice.  
 
65. Gradele de calificare nu sunt legate de funcţia deţinută. 
 

                                                           
8
 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 27 din 20 decembrie 2011 privind controlul constituţionalităţii unor legi de 

modificare a condiţiilor de asigurare cu pensii şi alte plaţi sociale pentru unele categorii de salariaţi (Sesizările 

34a/2010, 36a/2010, 19a/2011, 23a/2011), pct. 93. 
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66. Urmează să se stabilească modul de echivalare a gradelor. 
 
67. Procedura de evaluare performanţelor se va stabili mai jos, în pct. V din acest 
bloc de subiecte.  (evaluarea PG… şi a adjuncţilor)  - pct. IV din Blocul C de subiecte.  
 
68. Gradele militare dispar din categoriile de grade de calificare, or, odată cu 
desfiinţarea procuraturii militare, dispare şi raţiunea de a fi a gradelor militare. 
 
69. Uniforma va fi substituită prin mantie, care se va purta doar în şedinţele de 
judecată. 
 
 

IV. Admiterea în profesia de procuror 
 
 

70. Pentru admiterea în profesia de procuror, s-a convenit asupra oportunităţii 
aplicării procedurii similare prevăzute pentru judecători.  
 
71. Atît audienţii Institutului Naţional al Justiţiei, cît şi candidaţii la funcţia de 
judecător cu vechime în muncă (şi care nu au absolvit Institutul Naţional al Justiţiei) 
urmează să susţină acelaşi examen teoretic (în faţa comisiei de absolvire de la 
Institutul Naţional al Justiţiei).  
      
       71.1. Nota pentru cunoştinţele teoretice este pusă de comisia absolvire de la INJ 
(pentru ambele categorii de candidaţi - absolvenţii INJ şi cei cu stagiu de muncă). 
Nota pentru cunoştinţele teoretice va constitui un anumit procentaj din numărul 
total de puncte în baza căruia candidatul va apare la concurs. Celelalte puncte vor fi 
acordate de către Colegiul de selecţie şi carieră al procurorilor. 
       Dacă se păstrează procedura de admitere în vigoare actualmente, vor rămîne să 
existe două sisteme paralele: 
      – pe de o parte – o procedură pentru candidaţii cu vechime în muncă (presupune 
susţinerea examenului de capacitate în faţa Colegiului de calificare al  Consiliului 
Superior al Procurorilor;  
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      –  pe de altă parte – altă procedură reglementată pentru absolvenţii INJ (fără 
examen de capacitate, doar în baza actului de absolvire a cursurilor de formare 
iniţială).  
 
       71.2. Tematica (formularea) testelor pentru evaluarea teoretică se va decide cu 
participarea Consiliului Superior al Procurorilor (urmează de reglementat expres şi 
faptul că, formularea curriculei de studiu pentru audienţii INJ, de asemenea, se va 
face cu participarea Consiliului Superior al Procurorilor). 
 
72. Rezultatele examenului de la INJ se transmit Colegiului de selecţie şi carieră de 
pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, care va evalua candidaţii în baza criteriilor 
suplimentare (altele decît cele teoretice), aprobate de Consiliul Superior al 
Procurorilor. 
 
73. În rezultatul tuturor etapelor de evaluare, candidatul (şi punctajul total 
acumulat) este inclus în listă (listă a candidaţilor la funcţia de procuror). Urmează a fi 
creat Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror şi de procuror-şef (asupra denumirii se va reveni).  
    Înscrierea în registru se va face: 
                       opţiunea 1 - pentru funcţie; 
                        opţiunea 2 - pentru procuratura în care doreşte să activeze (valabilă, în 
special, pentru transfer); 
                       opţiunea 3 – pentru funcţie şi pentru procuratura concretă. 
 
74. În baza listei candidaţilor, Consiliul Superior al Procurorilor: 
      a) propune Procurorului General numirea în funcţie a primului candidat din lista 
candidaţilor pentru funcţia dată; 
      b) examinează plîngerile împotriva deciziilor Colegiului de selecţie şi carieră al 
procurorilor (examinarea are loc doar în aspect de procedură); 
      c) selectează unul din doi candidaţi cu acelaşi punctaj, în cazul în care candidează 
pentru aceeaşi funcţie. 
 
75. Selecţia candidatului pentru numire în funcţia de procuror se iniţiază cu 
anunţarea vacanţei de către Consiliul Superior al Procurorilor. Ulterior, Consiliul 
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Superior al Procurorilor propune candidatul cu cel mai înalt puntaj din lista deja 
existentă la data limită anunţată pentru înscrierea în listă.  
 
76. Referitor la instituţia transferului în cazul unei funcţii vacante Grupul de Lucru nu 
a avut poziţie comună şi a discutat următoarele două opţiuni posibile:  
       opţiunea 1 – se anunţă iniţial transferul în funcţia vacantă existentă (care se face, 
de asemenea prin concurs, în bază de listă, între procurorii deja în funcţii).  După 
aceasta, în cazul în care vacanţa nu a fost suplinită, se anunţă concurs pentru 
numirea în funcţie de procuror între candidaţii la funcţia de procuror.  
      Această opţiune ar susţine/promova întîi de toate procurorii care deja sunt în 
sistem. 
        opţiunea 2 – transferul se anunţă doar pentru poziţiile atractive, decise de 
Consiliul Superior al Procurorilor, celelalte locuri vacante fiind scoase la concurs 
general. Această procedură este mai rapidă şi permite selectarea celor mai buni 
candidaţi în funcţiile vacante.  
 
77. Concursul pentru numirea în funcţie se anunţă de către Consiliul Superior al 
Procurorilor, selecţia candidaţilor se efectuează de către Colegiul de selecţie şi 
carieră al procurorilor. 
 
78. Procedura de desfăşurare a concursului urmează să fie reglementată prin 
regulament aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. 
 
79. Referitor la numirea în funcţie Grupul de Lucru nu a avut poziţie comună şi a 
discutat următoarele două opţiuni posibile:  
       opţiunea 1. – persoana se numeşte în funcţia de procuror de către Procurorul 
General. Respingerea candidaturii de către Procurorul General este posibilă, doar 
dacă acesta deţine probe incontestabile care stabilesc circumstanţe de 
incompatibilitate cu funcţia de procuror sau, eventual, acesta poate să condiţioneze 
numirea cu înlăturarea stării de incompatibilitate într-un anumit termen (ex. 5 zile).            
         Ulterior, propunere repetată a aceleiaşi candidaturi nu este posibilă. 
          Doi dintre membrii Grupului de lucru propun, în calitate de alternativă, că, 
după respingerea candidaturii de către Procurorul General, propunerea repetată la 
numire a candidaturii de către Consiliul Superior al Procurorilor, făcută cu 
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majoritatea absolută de voturi (numărul exact urmează a fi stabilit) este obligatorie 
pentru Procurorul General; 
 
       opţiunea 2. – Consiliul Superior al Procurorilor propune Procurorului General 
candidatura, care poate fi refuzată motivat de către acesta din urmă (din orice 
motiv). A doua oară se propune o altă candidatură. 
 
80. Numirea în funcţia de procuror se face pînă la plafonul de vîrstă.  
 
81. La numirea în funcţie, procurorul depune jurămîntul în faţa Procurorului General, 
cu participarea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor.   
 
 

V. Evaluarea performanţelor procurorilor  
 
 

82. Evaluarea procurorilor presupune evaluarea activităţii lor şi nu a cunoştinţelor.  
 
83. Evaluarea este necesară pentru stabilirea nivelului de profesionalism şi pentru 
acordarea gradelor de calificare. 
 
84. Procedurii de evaluare îi sunt supuşi toţi procurorii, cu excepţia Procurorului 
General (Dl. M.Roşioru a propus de a exclude de la evaluare şi adjuncţii Procurorului 
General): Grupul de Lucru a conchis că evaluarea adjuncţilor Procurorului General 
trebuie să aibă loc dacă ei sunt procurori de carieră. 
 
85. Tipurile evaluării – ordinară şi extraordinară. 
 
86. Evaluarea ordinară se face: 
         opţiunea 1. - o dată în 5 ani (rezultatul evaluării este valabil 5 ani, dacă nu a 
existat solicitarea de evaluare extraordinare); 
         opţiunea 2 (Virginius): – eventual, evaluarea să fie anuală (rezultatul evaluării 
este valabil 1 an, dacă nu a manifestat dorinţa de evaluare repetată). Or, conform 
raţionamentelor prezentate de autorii opiniei, menţinerea valabilităţii rezultatelor 
evaluării pentru o perioadă de 5 ani – este un termen prea mare, deoarece, se 
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presupune că persoana doar îşi creşte calificarea în timp, respectiv chiar la distanţă 
de un an, el ar putea să aibă rezultate mult mai bune la evaluare. 
  
87. Evaluare extraordinară – analogă procedurii stabilite pentru judecători (a se 
vedea Legea nr. 154 din 05.07.2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi 
cariera judecătorilor). 
 
88. Criteriile de evaluare urmează să fie stabilite de către Consiliul Superior al 
Procurorilor. Procedura de evaluare va fi desfăşurată într-un regulament aprobat de 
Consiliul Superior al Procurorilor. Norme generale cu privire la întreg procesul de 
evaluare trebuie să se regăsească şi în lege. 
 
89. Evaluarea procurorilor-şefi presupune verificarea capacităţilor de conducere, de 
control şi de comunicare.  
 
90. Evaluarea se face de către Colegiul de evaluare. 
        Alternativă – o singură structură va avea atît competenţe de evaluare, cît şi de 
selecţie (Colegiul de selecţie şi carieră). 
 
91. Totuşi, opinie general acceptată de Grupul de lucru – este necesară existenţa 
unor structuri separate pentru selecţia şi carierea procurorilor şi pentru evaluarea 
acestora. Respectiv, vor exista 3 organe separate în componenţa Consiliul Superior al 
Procurorilor – Colegiul de selecţie şi carieră, Colegiul de evaluare (calificare), Colegiul 
disciplinar (versiune ideală). 
 
92. Procesul de evaluare se finalizează cu decizia Colegiului de evaluare, care acordă  
un anumit punctaj. Finalitatea procesului de evaluare este:  fie se acordă un grad de 
calificare mai mare, fie se menţine gradul de calificare deţinut deja, fie, în cazul în 
care procurorul nu a trecut evaluarea, persoana se cheamă la evaluare 
extraordinară. 
 
93. S-a constatat că, în cazul în care acordarea gradelor de calificare este legată de 
rezultatele evaluării, este necesară revizuirea numărului de grade în sensul micşorării 
acestuia. Or, numărul lor este direct determinat de frecvenţa evaluării procurorului.  
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VI. Numirea procurorilor-şefi şi promovarea procurorilor 

 
 

94. Numirea în funcţie a procurorilor-şefi se face prin concurs. Funcţia de procuror-
şef într-o anumită procuratură poate fi deţinută doar pentru 2 mandate consecutiv.  
 
95. Referitor la cabinetul Procurorului General – dacă în cabinetul Procurorului 
General vor lucra procurori, este nevoie e reguli speciale de numire. Totuşi, trebuie 
de luat în considerare faptul că Procurorul General este persoană cu funcţie de 
demnitate publică9, iar cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică au un 
statut special reglementat de Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul 
personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Respectiv, în 
cabinetul Procurorului General nu pot procurori în funcţie, decît după suspendarea 
activităţii de procuror, fapt nereglementat de Legea cu privire la procuratură. 
 
96.Promovarea procurorilor are loc prin concurs, în baza punctajului acumulat de 
candidaţii înscrişi în registrul candidaţilor. Dl. Roşioru a propus acordarea unei mai 
mari discreţii organului de selecţie, pentru a luat în calcul specificul funcţiei vacante 
şi al candidaţilor.   
 
 

VII. Răspunderea disciplinară a procurorilor. Inspecţia procurorilor 
 
 

97. Art. 61 lit. b) din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură 
urmează să fie exclusă. A fost declarată neconstituţională în cazul judecătorilor10.  
 
98. Procedura de înregistrare şi circuitul unei cereri privind invocarea unei abateri 
disciplinare11 - plîngerile se înregistrează la Consiliul Superior al Procurorilor 
                                                           
9
 Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate public (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 194-196, art. 637) 
10

 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 28 din 14 decembrie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-
256. art.30. 
11

Suplimentar a se vedea cadrul legislativ care reglementează subiectul respectiv pentru judecători, în special care sunt 

cazurile cînd poate avea lor refuzul cererii din start.  
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(aparatul Consiliului Superior al Procurorilor), fiind transmisă direct Inspecţiei 
procurorilor. Inspecţia examinează plîngerea, colectează informaţiile  pe caz şi 
decide motivat: 
 1) dacă este temei – scrie raport pe cauză şi transmite materialele Colegiului 
disciplinar;  
 2) dacă nu este temei – încetează procedura. Despre încetarea procedurii, 
inspectorul informează autorul plîngerii. Autorul plîngerii: 
                  opţiunea 1. - poate ataca decizia de încetare a procedurii (de 
netransmitere a materialelor Colegiului disciplinar) la Colegiul disciplinar. Dacă 
Colegiul, de asemenea, respinge solicitarea de tragere la răspundere disciplinară – 
această decizie este irevocabilă; 
        opţiunea 2. - nu are drept de atac a deciziei inspectorului de netransmitere 
a materialelor Colegiului disciplinar.  
 
99. Colegiului disciplinar (deciziile acestuia, elemente de procedură în faţa 
Colegiului): 
 
       99.1 . Decizia Colegiului disciplinar se ia cu majoritate de voturi.  
 
       99.2. Aceasta poate fi contestată la Consiliul Superior al Procurorilor - atît pe 
fond, cît şi pe procedură (urmează a reglementa expres ce poate să facă Consiliul 
Superior al Procurorilor după ce examinează contestaţia). 
 
        99.3.  Procedura în faţa Consiliului Superior al Procurorilor se desfăşoară cu 
participarea ambelor părţi. Decizia Consiliului Superior al Procurorilor poate fi 
contestată în instanţa de judecată doar pe probleme de procedură. 
 
        99.4. Deciziile Colegiului disciplinar nu se validează de către Consiliul Superior al 
Procurorilor. 
 
100. Învinuirea în procedura disciplinară se susţine de inspector. La Colegiu se 
audiază persoana împotriva căreia s-a depus cererea şi inspectorul.  
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101. Citarea petiţionarului rămîne la discreţia Colegiului. 
 
102. Inspecţia procurorilor:  
         102.1. Funcţia de inspector este una permanentă (?). 
 
          102.2. Inspecţia procurorilor examinează cererile, adresările privind abaterile 
disciplinare şi sesizează Colegiul disciplinar pentru sancţionare disciplinară; refuzul 
de pornire a procedurii disciplinare poate fi contestat la Colegiul disciplinar. 
 
         102.3. Locul Inspecţiei procurorilor:  
          opţiunea 1. - Inspecţia Procurorilor este subordonată Consiliului Superior al 
Procurorilor. Va examina chestiuni disciplinare, securitatea internă rămînînd 
examineze chestiuni interne de management şi va fi subordonată Procurorului 
General;  
          opţiunea 2. - Inspecţia Procurorilor – în competenţa sa vor fi şi atribuţiile 
securităţii interne (care se va desfiinţa ca subdiviziune în Procuratura Generală) şi se 
află:  
           a) pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, avînd obligaţia de a executa  
indicaţiile Procurorului General privind chestiunile referitoare la securitatea internă;  
           b) în subordinea Procurorului General (propunere susţinută de consilierul 
Procurorului General, reprezentantul OSCE, reprezentanţii Procuraturii Generale în 
Grupul de lucru şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei). 
 
103. Sancţiunea disciplinară/abaterile disciplinare/termene de prescripţie: 
   
       103.1. În prezent – sancţiunea se aplică de către Colegiul disciplinar (a existat 
opinia conform căreia să se păstreze această procedură). Doar în cazul sancţiunii 
privind demiterea din funcţie – aceasta se va aplica prin ordin al Procurorului 
General în temeiul deciziei definitive a Colegiului disciplinar sau a hotărîrii Consiliului 
Superior al Procurorilor 
           Alternativă: - sancţiunea se aplică de către Procurorul General în baza deciziei 
Colegiului disciplinar. – (opinie susţinută de către reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei).  
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       103.2. Temei pentru intentarea/pornirea procedurii disciplinare – decizia 
inspectorului privind pornirea procedurii disciplinare – bănuiala rezonabilă de 
încălcare disciplinară, fără întocmirea unui act procedural special de pornire a 
procedurii. 
 
        103.3. Despre categoriile de sancţiuni şi abateri disciplinare se va discuta la 
etapa elaborării proiectului de lege.  
 
         103.4. La elaborarea proiectului urmează a se atrage atenţia asupra 
următoarelor subiecte: 

- termenul de prescripţie pentru depunerea sesizării privind abaterea 
disciplinară, subiect vizavi de care s-a decis:  

     1. a) cînd sunt încălcări legate de activitatea profesională – termenul de 
prescripţie va fi de 2 ani;   

            b) cînd sunt abateri, altele decît cele legate de activitatea procesuală – 
termenul rămîne să fie de 6 luni (conform legislaţiei în vigoare). 

      2. Termenele de tragere la răspundere disciplinară indicate mai sus curg 
pînă la depunerea cererii (sesizării).  

Termenul de examinare a cauzei de către Colegiul disciplinar nu afectează 
termenul de atragere la răspundere. De asemenea, urmează a fi prevăzute termene 
pentru situaţiile în care abaterea rezultă dintr-o hotărâre judecătorească, semilar 
celor prevătue pentru judecători.  
104. Dacă există procedură disciplinară împotriva unui procuror, nu se permite 
plecarea în demisie onorată pînă la soluţionarea cauzei disciplinare. 
 

 
VIII. Urmărirea penală a procurorilor 

 
 

105. Pornirea urmăririi penale împotriva unui procuror se face de către Procurorul 
General (concept general acceptat de către grup). 
     Alternative la conceptul general acceptat: 
             opţiunea 1. - pornirea urmăririi penale împotriva unui procuror se face de 
către Procurorul General sau un procuror desemnat de către  Procurorul General; 
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             opţiunea 2. – pornirea urmării penale împotriva unui procuror se face în 
odine generală – de către alt procuror, ca şi în orice alt caz penal; 
             opţiunea 3. - (conform practicii norvegiene) - urmărirea penală a procurorilor 
se face de către o structură internă în Procuraturii Generale, care are independenţă 
funcţională pentru a asigura desfăşurarea urmăririi penale împotriva colegilor-
procurori în mod independent şi obiectiv. 

Opţiunile 2 şi 3 nu sunt susţinute de majoritatea membrilor Grupului de lucru. 
 
106. Pornirea urmăririi penale împotriva Procurorului General - urmează a fi revăzută 

prevederile art. 57 lin. (5) din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură în vederea concordării acestora cu art. 262 alin. (5) din Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova. 

107. Pornirea şi desfăşurarea procedurii contravenţionale împotriva unui procuror se 
face în ordine generală, fără excepţii şi imunităţi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Salarizarea procurorilor 
 
 

108. În proiectul de lege elaborat în temeiul prezentului concept se va reglementa 
că, pînă la sfîrşitul anului 2013, va fi elaborat un proiect de lege privind majorarea 
gradată a salariului procurorilor. În calitate de compromis în acest sens ar putea fi 
prevederea expresă a termenul de intrare în vigoare a prevederilor respective (ex. 
2014, 2015 etc.). 
 

 
D. GARANŢIILE SOCIALE ALE PROCURORILOR 
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109. Alternativă la cele expuse în pct. 108 este stabilirea unui nou mod de calculare a 
salariului procurorilor, prin raportarea acestuia la salariul judecătorului (a se vedea 
modelul judecătorilor) – opţiune minoritară în cadrul Grupului.  
 
110. Dacă salariul rămîne să nu fie „legat” de salariul judecătorilor, salariul ar putea fi 
constituit din:  

 - salariul de funcţie, care va depinde de nivelul procuraturii în care activează 
procurorul, de vechimea în muncă; 

 - adaos pentru gradul de calificare; 
        - eventuale bonusuri la salariu – a se vedea practica Lituaniei (bonusuri, 
cuantumul cărora este determinat, de exemplu, de gradul de descoperire a 
infracţiunilor; Procurorul General poate majora sau micşora salariul procurorului cu 
20% din salariu – o dată în an sau o dată în jumătate de an, iarăşi, în dependenţă de 
anumiţi factori). 
 
 

II. Dreptul la pensie al procurorilor 
 
 

111. Procurorilor (membri ai grupului de lucru) au propus micşorare a vîrstei de 
pensionare – versiune optimă – 57 de ani pentru bărbaţi şi 55 de ani pentru femei, 
propunere nesusţinută, însă, în cadrul Grupului de lucru. Totodată, avînd în vedere 
că ultimele modificări privind vîrsta de pensionare în legislaţia cu privire la 
pensionare au fost efectuate relativ recent, prin Legea nr. 56 din 9 iunie 2011, s-a 
considerat oportun de a nu atinge în cadrul reformei Procuraturii subiectul vîrstei de 
pensionare.  
Mai mult ca atît: - în Norvegia – vîrsta de pensionare este de 67 ani, pentru anumite 
condiţii – de 62 de ani; 
                                 - a se vedea cazul Greciei, cînd statul nu-şi poate permite să 
plătească şi pensii şi salarii concomitent. 
 
112. Primirea concomitentă şi a salariului şi a pensiei – nu este posibilă. Dacă rămîne 
în serviciu, procurorul alege ce primeşte - salariul sau pensia. 
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113. Dacă procurorul este eliberat din serviciu pe motive compromiţătoare, acesta 
nu se va bucura de aceleaşi garanţii ca cel plecat în demisie onorată (a se vedea art. 
67 din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură). 
 
114. Referitor „ieşirea la pensie înainte de vîrsta generală de pensionare şi dreptul 
imediat de a primi pensia specială stabilită procurorilor” nu există unitate de păreri.   
 
 

III. Asigurarea securităţii personale a procurorilor 
 
 

115. Garanţiile privind dreptul procurorilor la arma şi alte mijloace de protecţie 
urmează a fi excluse din legislaţie.  
 
 

IV. Alte garanţii ale procurorilor 
 
 

116. Concediul procurorilor rămîne să fie reglementat conform prevederilor în 
vigoare.  
 
117. Concediul se acordă de către Procurorul General.  
 
118. Urmează a se examina posibilitatea adăugării la concediu a numărului de zile 
lucrate peste program. 
 
119. Coordonarea programelor de acordare a concediilor de odihnă anuale 
procurorilor este o atribuţie a Procurorului General.  
 
120. În cazul transferului, avînd în vedere că acesta se face cu acordul procurorului, 
nu sunt acoperite cheltuielile legate de transfer. 
 
121. În cazul delegării procurorului, urmează a fi plătite cheltuielile de drum, diurne 
şi cazare. 
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