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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova 

(în baza avizelor) 

 

N

r. 

Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1.   

Parlamentul 

Republicii 

Moldova  

1.Pentru prevederea de la art.124 alin.(2) 

considerăm mai reușită următoarea redacție: „Atribuțiile 

procuraturii sînt exercitate de procurori”. 

 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

Totodată, pentru spor de claritate sugerăm indicarea 

categoriei legii la art.124 alin.(3), precum s-a procedat în 

cazul instanțelor judecătorești la art.115 alin.(4).  

 

Nu se acceptă 

Constituția operează cu termenul general de 

lege, iar la art. 72 din Constituție sunt indicate 

categoriile de legi și domeniile care vor fi 

reglementate de către acestea. Respectiv nu 

este necesar specificarea suplimentară a 

acestora. 

2. Sintagma „care nu poate fi reînoit” de la art.125 

alin.(1) urmează a fi substituită, pe motiv că cuvîntul 

„reînoit” este greșit. Ar fi mai simplu de scris precum e 

prevăzut în lege – „fără dreptul de a fi numit din nou în 

această funcție”, sau, conform recomandărilor Comisiei de 

la Veneția – „fără drept de reinvestire”.  

 

Nu se acceptă 

Propunerea nu schimbă în esență conceptul 

proiectului. 

3. La art.125 alin.(2) sintagma „pentru motive 

obiective și în temeiul unei proceduri transparente” este de  

prisos, deoarece urmează după sintagma „în condițiile 

legii”. 

 

Nu se acceptă 

     Norma propusă va stabili garanții 

suplimentare pentru sporirea eficienței și 

independenței procesului de demitere din 

funcție a Procurorului General. 

4. De asemenea, nici sintagma „o parte 

importantă” de la art.1251 alin.(2) nu se potrivește pentru 

un text constituțional. Sugerăm utilizarea cuvîntului 

„majoritate” la cazul respectiv, dacă se insistă ca 

asemenea prevedere să fie în Constituție. Totodată, avînd 

în vedere prevederea de la ultimul alineat, potrivit căreia, 

Nu se acceptă 

     Expresia „o parte importantă” prezumă un 

număr de procurori care ar putea avea o 

influență în luarea deciziilor Consiliului 

Superior al Procurorilor. Totodată menționarea 

expresă a acestui fapt în Constituție va constitui 
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modul de organizarea și funcționare al Consiliului Superior 

al Procurorilor se stabilește prin lege, a doua frază de la 

alin.(2) în genere urmează  a fi exclusă. Și aici se poate de 

specificat categoria legii similar prevederii de la art.123 

referitor la Consiliul Superior al Magistraturii 

o garanție pentru independența Procuraturii și 

pentru evitarea tendințelor de a reduce numărul 

procurorilor sub minimul recomandat. 

5. La fel, urmează a fi exclusă și sintagma „altor 

autorități, instituții publice sau ai” pentru a nu modifica 

ulterior legea proaspăt adoptată, care prevede doar 

„societăți civile”. 

Nu se acceptă 

   Proiectul nu va implica modificarea ulterioară 

a Legi nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, deoarece Constituția va conține 

norma generală cu privire la componența 

Consiliului Superior al Procuraturii, iar Legea 

cu privire la Procuratură vine cu detalierea 

normei din Constituție. 

 

 6. Prevederea de la alin.(1) ar putea fi exclusă, pe 

motiv că în contextul actual, în viziunea noastră, e puțin 

probabil ca Parlamentul să numească un Procuror General 

în condițiile legii vechi.  

Nu se acceptă  

Avînd în vedere că procedura de adoptare a 

Constituției este de o durată de șase luni 

respectiv în acest timp ar putea fi numit 

Procurorul General în condițiile legii. 

7. La  alin.(2) cuvîntul „prezintă” se va scrie la 

timpul viitor – „va prezenta”.  

 

Se acceptă  

Textul a fost redactat 

Procuratura  

Generală 

 

8. La elaborarea proiectului de lege, de către 

Ministerul Justiţiei urma să fie luat în consideraţie 

proiectul elaborat de către Grupul de lucru 

interinstituțional constituit pentru elaborarea proiectelor de 

legi în scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. 

Se acceptă parțial 

La elaborarea proiectului de lege fost luat în 

considerație proiectul inițial al Grupului de 

lucru interinstituțional constituit pentru 

elaborarea proiectelor de legi în scopul 

realizării şi promovării reformei procuraturii. 

9. Se propune următorul cuprins ale alin.(1) și (2) a 

art.1251 din proiectul de lege: 

„(1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul 

independenţei şi imparţialităţii procurorilor și contribuie la 

autoadministrarea Procuraturii. 

(2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit în 

Nu se acceptă 

    Constituția este legea fundamentală care 

prevede norme generale. Astfel, modul de 

oraganizare și funcționare a Consiliului 

Superior al Procurorilor se stabilește prin lege 

organică.  

        În scopul asigurării reprezentării 

echitabile a tuturor procurorilor în cadrul 
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condițiile legii, din procurori și alți membri care nu fac 

parte din Procuratură. Procurorii în cadrul Consiliului 

Superior al Procurorilor sunt aleși de procurorii în funcție 

și reprezintă majoritatea.” 

 

Consiliului Sperior al Procuraturii considerăm 

necesară indicarea expresă în Constituție a 

prevederii cu privire la constituirea Cosiliului 

Superior al Procurorilor din procurori de toate 

nivelele. Totodată, sintagma propusă: „membri 

care nu fac parte din Procuratură” o 

considerăm prea vastă care nesecită a fi 

clarificată pentru a nu permite interpretări 

eronate. 

 

10. De asemenea, la art.125 alin.(2) cuvîntul „funcției” 

urmează să fie înlocuit cu cuvîntul „funcția”. 

 

Se acceptă 

Cuvîntul „funcției” este substituit cu cuvîntul 

„funcția”. 

 

 Direcția 

Justiției a 

Găgăuziei 

11.Considerăm necesar în scopul reglementării 

procedurii de numire în funcție a Procurorului UTA 

Găgăuzia și a procurorilor ierarhic inferiori ai UTA 

Găgăuzia a lua în considerație prevederile Legii nr. 344 

din 23.12.1994 privind statutul juridic special al 

Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

Nu se acceptă 

    Constituția este legea fundamentală care 

prevede norme generale, iar modul de numire 

în funcție a Procurorului UTA Găgăuzia 

inclusiv procurorilor ierarhic inferiori ai UTA 

Găgăuzia se stabilește prin lege specială. 
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 A.O.,,Transpa

rency 

International 

Moldova” 

 

      12. Din denumirea capitolului IX al Constituţia din 

29.07.1994 „Autoritatea judecătorească”, se creează 

impresia că procuratura face parte din puterea 

judecătorească, ceea ce, în opinia noastră, nu corespunde 

adevărului. De remarcat că potrivit art. 1 alin. (1) din 

Legea Nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul 

judecătorului, „Puterea judecătorească se exercită numai 

prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, 

unicul purtător al acestei puteri”. 

Procuratura nu face parte nici dintr-o ramură a puterii: 

legislativă, executivă şi judecătorească. Procurorii nu sunt 

magistraţi şi nu au nici o legătură instituţională cu puterea 

judecătorească. În art. 3 al Legii cu privire la procuratură 

este stipulat că „Procuratura este independentă de puterile 

legislativă, executivă şi judecătorească”. Astfel, 

Procuratura este o instituţie publică autonomă care nu 

menţine careva raporturi instituţionale cu ramurile puterii. 

Potrivit noii concepţii, Procuratura nu face parte nici din 

puterea legislativă, nici din puterea executivă şi nici din 

puterea judecătorească, de aceea considerăm necesar de a 

revizui „Secţiunea a 3-a „Procuratura” si de a-i conferi 

acestei instituţii un statut special, cum ar fi „Curtea de 

Conturi. Art. 133”, „Curtea Constituţională. Art. 134” şi 

altele. 

 

Nu se acceptă 

      Și în prezent reglementările constituționale 

cu privire la procuratură se regăsesc în 

Capitolul IX din Constituție. 

     Astfel, procuratura corect a fost indicată în 

secțiunea 3 a capitolului IX din Constituţie, 

aceasta fiind indicată într-o secțiune separată 

decît instanțele judecătorești pentru a nu crea 

confuzii cu puterea judecătorească. Totuși 

procurorul, este un subiect (actor) indispensabil 

în procesul înfăptuirii justiției, motiv pentru 

care nu poate fi desprins de sistemul justiției. 
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  13. Potrivit Concepţiei de reformare a Procuraturii, 

instituţia procuraturii nu se va mai ocupa de supravegherea 

generală departamentală etc. Pentru a implementa ideea că 

procuratura va deveni o procuratură europeană şi se va 

ocupa în general de infracţiuni este necesar de păstrat art. 

124 în redacţia actuală cu concretizarea funcţiilor şi 

anume: „art. 124 (1) Procuratura reprezintă interesele 

generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor prin conducerea şi 

exercitarea urmăririi penale şi reprezentarea învinuirii în 

instanţele judecătoreşti” de a utiliza propunerea din 

Concepţie: „pct. 39 Pentru a eficientiza modificările 

expuse mai sus, se propune utilizarea normei de la art. 124 

alin (1) din Constituţie, după cum urmează „ (1) În 

interesul general al societăţii, în condiţiile legii, 

Procuratura contribuie la respectarea legalităţii în cauzele 

penale, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă 

învinuirea (acuzarea de stat) în instanţele judecătoreşti”. 

De menţionat că interpretarea textuală, logică şi 

sistemică a Constituţiei ne demonstrează faptul că în 

privinţa tuturor organelor de stat sunt indicate funcţiile şi 

atribuţiile acestora. Procuratura  n-ar trebui să fie o 

excepţie. 

 

Nu se acceptă 

      De fapt, proiectul de lege, nu propune 

supravegherea generală a respectării legii, însă 

reduce semnificativ numărul de sarcini ale 

Procuraturii, aceste responsabilități fiind 

transferate altor organisme, fapt care va 

permite Procuraturii să se concentreze asupra 

sarcinilor sale de bază de urmărire penală. 

  14. Considerăm că Articolul trebuie completat cu 

prevederea că Procurorul General este selectat prin 

concurs, că Preşedintelui Republicii Moldova îi sunt 

prezentaţi nu mai puţin de trei pretendenţi. Astfel de 

modalitate este răspândită în mai multe ţări, formând în 

societate încrederea în candidatura numită. Cerinţele 

concursului sunt stabilite prin lege specială. 

 

Nu se acceptă 

    Constituția este legea fundamentală care 

prevede norme generale, iar modul de 

organizare, desfășurare a concursului și numire 

în funcție a procurorilor inclusiv a Procurorului 

General se stabilește prin lege specială. 
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   15.  Propunem de a exclude din articol cuvintele 

„Procurorii în cadrul Consiliului Superior al procurorilor 

constituie o parte importantă”, întrucât această 

reglementare este neconcretă. 

 

Nu se acceptă 

     Expresia „o parte importantă” prezumă un 

număr de procurori care ar putea avea o 

influență în luarea deciziilor Consiliului 

Superior al Procurorilor. Totodată menționarea 

expresă a acestui fapt în Constituție va constitui 

o garanție pentru independența Procuraturii și 

pentru evitarea tendințelor de a reduce numărul 

procurorilor sub minimul recomandat. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru                                                                                                   Vladimir CEBOTARI 

 

 


