
Notă informativă 

la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative   

 

   

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

   În vederea concordării cadrului legislativ în vigoare care reglementează mecanismul de 

reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 

privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, Codul de procedură penală 

nr. 122 din 14 martie 2003 şi Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură), Ministerul Justiţiei, fiind sesizat de către Ministerul Finanţelor despre 

existenţa unor colizii în actele respective, a elaborat proiectul Legii pentru modificarea 

unor acte legislative. În special, proiectul vine să amendeze prevederi care reglementează 

termenul de prescripţie al dreptului de recuperare a prejudiciului cauzat de organele 

menţionate anterior, precum şi subiectul care are calitatea de reprezentant al statului în 

astfel de litigii.  

2.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

   Examinînd prevederile art. 5 şi 6 Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 

penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, ale art. 525 din Codul de procedură 

penală nr. 122 din 14 martie 2003 şi ale art. 63 din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 

cu privire la Procuratură, s-a constat existenţa unor colizii între prevederile acestora. 

   Una dintre colizii se referă la subiectul competent să reprezinte statul în această categorie 

de litigii. Astfel, trebuie să începe de la faptul că, în 2012, prin Legea nr. 96 din 3 mai 

2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, au fost operate modificări 

într-o serie de acte, inclusiv în Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998, prin care funcţia 

de reprezentare a statului în astfel de litigii a fost trecută de la Ministerul Finanţelor către 

Ministerul Justiţiei. Cu toate acestea, în prezent, conform normelor din Codul de procedură 

penală şi Legea cu privire la Procuratură, această calitate rămîne să fie deţinută de către 

Ministerul Finanţelor, fapt care creează confuzii, în special la identificarea reprezentantului 

pîrîtului (care este statul) în litigiile respective.   

   De asemenea, actele legislative indicate conţin neconcordanţe şi în partea ce se referă la 

termenul de prescripţie pentru exercitarea dreptului la repararea prejudiciului pentru 

acţiunile ilicite ale organelor respective. Astfel, Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998, 

stabileşte termenul de prescripţie „de 3 ani de la data apariţiei dreptului la repararea 

prejudiciului”, Codul de procedură penală, însă, reglementează că acest termen este „de un 

an de la data devenirii definitive sau, după caz, irevocabile a hotărîrii judecătoreşti sau a 

ordonanţei organului de urmărire penală, prin care a fost constatat caracterul ilicit al 

acţiunii procesuale respective”. Totodată, se remarcă şi faptul că, momentul de apariţie al 

dreptului la repararea prejudiciului reglementat de cod nu corespunde momentelor de 

apariţie a acestui drept stabilit de art. 6 din Lege - cadru (Legea nr. 1545 din 25 februarie 

1998). 

   La rîndul său, Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, indică, în 

calitate de termen general de prescripţie, termenul „de un an, dacă legea nu prevede alte 

termene”. Norma din urmă, totuşi, lasă loc existenţei altor termene, în cazul existenţei unor 

prevederi cu caracter special, aşa cum sunt cele din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998. 



Necătînd la aceasta, norma are un caracter lacunar, deoarece nu indică exact momentul din 

care acest termen de prescripţie începe să curgă.  

   Astfel, în consecinţa celor expuse mai sus, s-a considerat oportun de a pune de acord 

prevederile acestor trei acte legislative, pentru a exclude dublele standarde la 

reglementarea aceloraşi obiecte juridice, fapt care este realizat de modificările propuse în 

proiect.  

 

  Suplimentar celor două acte – Codul de procedură penală al Republicii Moldova şi Legea 

cu privire la Procuratură, proiectul propune şi modificarea Legii nr. 1545-XIII din 25 

februarie 1998. Una dintre raţiunile pentru care amendarea acesteia este necesară rezidă în   

neconcordanţa între prevederile art. 3 şi cele ale art. 6 din lege. Astfel, art. 3 stabileşte 

cazurile în care persoana are dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile 

ilegale ale subiecţilor indicaţi de lege. Totodată, art. 6 indică momentul în care începe să 

apară dreptul respectiv. Analizîndu-le în coroborare, se observă că prevederile art. 6 nu 

acoperă cazurile reglementate de art. 3. Astfel, pe de o parte, art. 3 stabileşte că poate fi 

reparat prejudiciul cauzat în urma reţinerii ilegale (art. 3 lit. a) ), efectuării ilegale, în cazul 

urmăririi penale, a percheziţiei, ridicării de obiecte (art. 3 lit. c), etc. Pe de altă parte, art. 6 

nu indică nici un act care ar putea genera apariţia dreptului la repararea prejudiciului în 

cazul încălcării drepturilor persoanei prin acţiunile indicate la art. 3 şi numite mai sus. În 

virtutea acestor fapte, se propune modificarea normei de la art. 6 lit. d), astfel, încît să se 

excludă limitarea dreptului la repararea prejudiciului doar pentru cazul efectuării măsurilor 

speciale de investigaţii cu încălcarea prevederilor legale. 

   Totodată, avînd în vedere că, la momentul aducerii cadrului legislativ în concordanţă cu 

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 a fost 

omisă Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului 

cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 

instanţelor judecătoreşti a rămas, proiectul vine să racordeze limbajul juridic la noul cadrul 

care reglementează raporturile contravenţionale.  

3. Fundamentarea economico-financiară  

 

Implementarea proiectului de lege nu presupune alocări financiare din contul mijloacelor 

bugetare. 

 

4. Impactul proiectului  

 

Proiectul este orientat spre precizarea şi reglementarea exactă a subiectului cu drept de 

reprezentare a statului în litigiile privind repararea prejudiciului cauzat prin acţiuni ilicite 

ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. De 

asemenea, proiectul urmăreşte unificarea legislaţiei în partea ce se referă la termenul de 

prescripţie al dreptului la repararea prejudiciului respectiv, precum şi la momentul 

începerii curgerii acestui termen.  

 

5.  Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de către 

instituţiile interesate şi concluziile acestora 



 

   Proiectul respectiv a fost coordonat cu organele interesate. Toate obiecţiile şi propunerile 

primite de la instituţiile menţionate mai sus au fost luate în consideraţie la definitivarea 

proiectului şi au fost incluse în sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect.  

   Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie, factori de coruptibilitate nefiind 

identificaţi. 

 

 

 

 

Ministru                                                                                    Oleg EFRIM 

 


