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Proiect

LEGE
pentru modificarea i completarea unor acte Iegislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I

—

egea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.113) cu modificările
i completările ulterioare, se modifică i se completează după cum urmează:
1. Articolul 8 alineatul (3) se completează cu litera

j')

cu următorul

conţinut:

„j ‘) instituie i ţine sisteme informaţionale, registre i baze de date, destinate
activităţii instituţiei;".
2. Articolul 1 1 alineatul (1):
se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
„f') dispune cu privire la instituirea i modalitatea de administrare a
sistemelor informaţionale, registrelor i bazelor de date, destinate activităţii
instituţiei;".
3. Articolul 20:
la alineatul (4) se exclude sintagma „în procuraturile specializate sau în", iar
la litera b) textul „calificativul „bine", „foarte bine" sau „excelent", se substituie
cu textul,, cel puţin calificativul „foarte bine";
se completează cu alineatul
„(41)

(41)

cu următorul conţinut:

La funcţia de procuror în procuraturile specializate poate candida

persoana care:
a) are o vechime în funcţia de procuror de cel puţin 3 ani sau are o vechime
în funcţia de ofiţer de urmărire penală de cel puţin 5 ani în cadrul Organului de
urmărire penală al Centrului National Anticorupţie sau Ministerului Afacerilor
Interne;

b) în cadrul evaluării performanţelor, a obţinut cel puţin calificativul „foarte
bine".".
4.

La articolul 54 alineatul (2) sintagma,, de pînă la 6 luni" se substituie

cu cuvântul „nedeterminată".
5. Articolul 9 1:

la alineatul (2) a doua propoziţie se exclude;
se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Bugetele procuraturii specializate se reflectă separat în bugetul
Procuraturii i se administrează de procuroru1-ef al procuraturii specializate.".
Art. II

—

În Anexa nr.8, la Note, punctul 1 din Legea nr.355 din 23

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art.148), cu modificările i
completările ulterioare, va avea următorul conţinut:
1. Salariile de funcţie pentru personalul de deservire tehrică din
Secretariatul

Parlamentului,

Aparatul

Preedinte1ui

Republicii

Moldova,

Cancelaria de Stat, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională,
Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura
Generală, Consiliul Concurenţei, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Stat
de Arhivă şi din ministere se majorează cu 20% faţă de cele indicate în prezenta
anexă.".
Art. III

—

Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi

statutuł funcţionarului public, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr. 230-232, art.840), cu modificările i completările ulterioare, se modifică i se
completează după cum urmează:
1. Articolul 8 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
„(d) conducător şi adjunct al conducătorului aparatului autorităţii publice
(Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii,
Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al

Procurorilor,

Procuratura

Generală Curtea

de

Conturi,

Centrul

Naţional

Anticorupţie, Oficiul Avocatului Poporului).
2. În Anexa nr. 1, după poziţia „Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie" se

introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
„Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor".
Art. IV

Articolul 3 ‘ alineatul (2) din Legea nr.273 din 9 noiembrie 1 994

—

privind actele de identitate din sistemul naţional de paapoarte (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările i completările
ulterioare, se completează cu litera k1) cu următorul conţinut:
„k1) preedinte1ui Consiliului Superior al Procurorilor;".
Art. V.

—

Clasificatorul general al legislaţiei aprobat prin Legea nr.1325 din

25 septembrie 1997, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47-48,
art.344) cu modificările i completările ulterioare, se completează cu poziţia
„06.04. 1 3 .00" cu următorul cuprins:
„06.04.131.OO Consiliul Superior al Procurorilor".
Art. VI.

—

Anexa din Legea contenciosului administrativ nr.793 din

1 O februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediţie specială),
cu modificările i completările ulterioare, se completează cu poziţia

91

cu

următorul cuprins:
9 1 Preedinte1e, membrul Consiliului Superior al Procurorilor".
Art. VII.

—

Anexa din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul

persoanelor cu funcţii de demnitate publica (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2010, nr.194-196, art.637), cu modificările i completările ulterioare, se
completează după poziţia „Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General,
adjunct al Procurorului General, procurori de toate nivelurile" cu o poziţie nouă cu
următorul cuprins:
„Preşedinte, membru al Consiliului Superior al Procurorilor cu activitatea de
bază în Consiliu".

Art. VIII.

—

Articolul 35 alineatul (5) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu

privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 20 1 6, nr.245-246, art.5 1 1), cu modificările i completările ulterioare, se
expune în următoarea redacţie:
„(5) În cazul în care persoana vizată în actul de constatare este Preşedintele
Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului, Prim-ministrul, Procurorul
General, un judecător al Curţii Constituţionale sau preşedintele Çonsiliului
Superior al Magistraturii, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor
competenţa de examinare a cererii menţionate la alin. (4) revine Curţii Supreme de
Justiţie, care judecă cauza în complet de 3 judecători.".
Art. IX.

—

Anexa nr. 1, Capitolul II din Łegea nr.245 din 27 noiembrie 2008

cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.4546, art. 123) cu modificările i completările ulterioare, se completează cu punctul
1 2 cu următorul conţinut:
„12. efa1 Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.".

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege privind modifîcarea i completarea unor acte legislative
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea
proiectului
Proiectul de lege privind modifîcarea i completarea unor acte legislative a
fost elaborat de un grup de deputaţi.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite

În temeiul realizării reformei instituţiei Procuraturii, ca parte

componentă a

sistemului justiţiei prin implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei
(SRSJ)

pentru

anii

20 1 1 -20 1 6,

adoptată

prin

Legea

nr.23 1

din

25 noiembrie 201 1, Procuratura Generală a elaborat i implementat Sistemul
informaţional automatizat “Urmărire penală: E-Dosar", menit să automatizeze i
să faciliteze activităţile de gestiune a dosarelor de urmărire penală prin excluderea
sau reducerea semnifîcativă a fîuxului de documente pe suport de hîrtie i care
urmează a fî integrat cu diferite module din sistemele informatice ale altor
autorităţi publice centrale (SIA, RICÇ Programul Informatic de Gestiune a

Dosarelor (PIGD), “E-reţineri, etc. ‘). Totodată, SRSJ prevede drept obiectiv i
elaborarea Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor prin
Registrul

informaţiilor

criminalistice

i

criminologice,

care

va asigura

înregistrarea electronică a infracţiunilor.

În procesul de elaborare i

avizare a actelor normative departamentale care

reglementează funcţionarea Sistemului i interacţiunea cu alte entităţi, au fost
identifîcate unele lacune în conţinutul Legii nr.3/20 1 6 cu privire la Procuratură, în
special lipsa unei reglementări exprese cu privire la abilitarea Procuraturii cu
atribuţii de instituire i administrare a sistemelor informaţionale sau a registrelor
de stat. Astfel, prevederile actuale ale Legii cu privire la Procuratură nu
coroborează cu cele ale art.16 alin. (1) din Legea nr.71/2007 cu privire la registre,
care stipulează că registrele de stat departamentale se instituie de Guvern sau de o

altă autoritate publică abilitată prin lege, cu adoptarea deciziei de instituire a
regi strului.
Totodată, a apărut necesitatea de a diversifica condiţiile de accedere la
funcţia de procuror în procuraturile specializate pentru persoanele care deţin o
vechime în funcţia de procuror de cel puţin 3 ani, precum i a ofiţerilor de
urmărire penală din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie i Ministerului
Afacerilor Interne, care deţin o vechime în funcţie de cel puţin 5 ani. Această
intervenţie a legii este argumentată de faptul că experienţa obţinută pe parcursul
profesării în funcţia de ofiţer de urmărire penală demonstrează suficientă pregătire
profesională pentru exercitarea funcţiei de procuror în procuraturile specializate.
Modificările i completările ce ţin de Consiliul Superior al Procurorilor
rezidă din necesitatea aducerii în concordanţă a mai multor acte legislative cu
Legea nr.3/201 6 cu privire la Procuratură, prin care a i fost instituit Consiliul.
De asemenea, proiectul de lege are sarcina de a consolida independenţa
financiară a procuraturilor specializate, ce va spori eficacitatea i rapiditatea
efectuării acţiunilor procesuale.
3. Principalele prevederi ale proiectului i evidenţierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului sunt:
• acordarea dreptului Procuraturii Generale de a institui, de a ţine i de a
administra sistemele informaţionale destinate activităţii sale;
•

introducerea condiţiilor alternative pentru a candida la funcţia de procuror

în procuraturile specializate;
• aducerea în concordanţă a actelor normative cu Łegea nr.3/2016 cu privire
la Procuratură;
• sporirea independenţei procuraturilor specializate.

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de lege se încorporează în cadrul normativ în vigoare i nu
necesită modificarea sau completarea altor acte legislative.
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