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Secretariatul Parlamentului
Republicii Moldova
Direcţia generală juridică

AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea
i completarea unor acte legislative

(nr.312 din 21.09.2018)
Direcţia generală juridică a examinat, în conformitate cu prevederile
art.54
din Regulamentul Parlamentului, proiectul de lege specificat în titlu şi
expune următoarele consideraţii.
Proiectul supus avizării a fost prezentat de către un grup de deputaţi în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.47 din
Regulamentul Parlamentului.
Conform notei inforinative, proiectul a fost elaborat în vederea aducerii
în
concordanţă a mai multor acte normative cu Legea nr.3/20 1 6 cu privire
la Procuratură, precum i consolidării independenţei financiare a procuraturilor special
izate.

relor.

Referitor la conţinutul propriu-zis al proiectului atenţionăm asupra următo
a-

Potrivit art.6 Iit.b) din Legea nr. 1 00/20 1 7 cu privire la actele normative, legile
i hotărîrile Parlamentului sînt una din categoriile actelor normative. Totoda
tă,
conform art.62 alin.(1) din aceeai lege, modificarea actului normativ constă
în
schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a dispoziţiilor finale sau tranzit
orii,
realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi din text. Pe
acest
motiv, sintagmele „i completarea" din denumire, „i se completează" din
articolele I i III se vor exclude.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1 00/20 1 7 cu privire la actele normative (articolele 42, 55), în tot textul proiectului se va indica doar numărul, anul
şi
denumirea integrală a actului normativ, fără trimitere la dată i lună.
La pct.3 din art.I una din prepoziţiile „în" de la art.20 alin.(4) urmează a fi
păstrată.
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La art.IV autorii proiectului nu argumentează în Nota informativă necesitatea
eliberării preedinte1ui Consiliului Superior al Procurorilor anume a paap
ortu1ui diplomatic, dar nu de serviciu, spre exemplu, ca i adjuncţilor Procurorului
general.
La art.VI ţinem să menţionăm că din 1 aprilie 20 1 9, odată cu intrarea
în vigoare a Codului administrativ, Legea contenciosuiui administrativ nr.793
12000
se

abrogă.

Alte obiecţii de ordin tehnico-legislativ nu sînt, reglementarea respectivă
ţinînd de atribuţiile Parlamentului.
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