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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea Legii nr,312016 cu privire la Procuraturi

Parlamentul adopt6 prezenta lege organici.

Art. I. - Legea nr. 31201.6 cu privire la Procuraturi (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 201.6,m.69-77 art. 113) cu modific[rile ulterioare, se

modifrcd dupd cum urmeazd:

1. La articolul 17:

alineatul (1) litera a), se expune in urmltoarea redacfie:

,,a) are o experienJd profesionald de cel putin 1 0 ani in domeniul
dreptului, oblinuti in jurisdiclia Republicii Moldova sau jurisdiclii str6ine,
inclusiv organizafii intemationale, dintre care cel pufin 5 ani in func{ia de

procuror, judec6tor sau avocat;"

alineatul (16) sintagma ,, , potrivit criteriilor selectdrii titularului
funcliei" se substituie cu sintagma ,,care intrunesc condiliile prevdzute la
alin.( 1)".

Se completeazi cu alineatul (17) Ei se expune in urmitoarea redacfie:

,,( 1 7) Interimatul funcliei de Procuror General inceteazi de drept la data

numirii in func[ie de citre Preqedintele Republicii a unui Procuror General in
condiliile prezentei legi, precum Ei la data scurgerii termenului maxim de 12 luni
de asigurarea interimatului funcliei. Dacd dupd scurgerea termenului maxim de

asigurarea interimatului funcliei, nu a fost numit un nou Procuror General,
Consiliul Superior al Procurorilor va selecta qi propune Pregedintelui Republicii
un alt procuror pentru a asigura interimatul funcliei de Procuror General.



(18) Interimatul funcliei de Procuror General poate inceta prin decret al
PreEedintelui Republicii la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

2.La articolul22;

la alineatul (4), textul "o promovare poate fi inscris in Registru dac6 in
ultimii patru ani" se substituie cu textul "un transfer sau o promovzre poate fi
inscris in Registru dacd in ultimii doi ani";

alineatul (5) litera b), dupd cuvAntul ,,promovarea", se completeazd cu
cuvintele "sau transferul".

3. La articolul 24:

alineatul (5) se exclude;

alineatul (6) va avea urmitorul cuprins:

,,(6) La qedin{a urmdtoare, Consiliul Superior al Procurorilor selecteazd
qi propune Procurorului General numirea in funcfie a candidatului desemnat."

4. Se complete azd st art.251 avdnd urmitorul cuprins:

"Articolul 251. Numirea in funcfia de procuror-qef al procuraturii

specializate

(l) Pentru funcJia de procuror-qef al procuraturii specializate poate

candida persoana care intruneqte urmitoarele condilii:

a) are o experienli profesionali de cel putin L0 ani in domeniul
dreptului, oblinuti in jurisdicfia Republicii Moldova sau jurisdic]ii strline,
inclusiv organizalii internafionale, dintre care cel pulin 4 ani in func1ia de
procuror, judecitor sau avocat;

b) indeplinegte condiliile prev5zute la at.20 atin.(l) lit.a), b), c), d), 0,
e) qi h);

c) are calitili manageriale;

d) in ultimii 3 ani p6ni Ia anuntarea concursului nu a fost membru gi/sau

nu a desfEgurat activitdti cu caracter politic in cadrul unui partid politic sau al
unei organizafii social-politice;



e) in ultimele 6 luni nu a de{inut calitatea de membru al Consiliului
Superior al Procurorilor;

f) in privinla sa nu planeazi suspiciuni nerezolvate de coruptie sau

conexe corupfiei;

(2) Candidatul la func1ia de procuror-gefal procuraturii specializate este

selectat prin concurs public, care cuprinde urmdtoarele etape:

a) preselecJia candidafilor de cdtre comisia speciali instituiti de

Consiliul Superior al Procurorilor;

b) selecfia candidatului de cdtre Consiliul Superior al Procurorilor.

(3) Modul de organizare qi deslEgurare a fiecdrei etape a concursului se

stabilegte prin regulamentul aprobat de c6tre Consiliul Superior al Procurorilor.

(4) Concursul pentru func{ia de procuror-gefal procuraturii specializate
se iniliazi de Consiliul Superior al Procurorilor. Concursul se desfdqoard pohivit
unor criterii obiective, bazate pe merit, lin6ndu-se cont de integritatea gi

capacit[1ile manageriale ale candidalilor.

(5) Informalia privind initierea concursului Ei preselecliei se publici pe
pagina web oficiald a Consiliului Superior al Procurorilor Justiliei cu cel pu[in
15 zile inainte de data-limitd de depunere a dosarelor.

(6) Dosarul de participare la concurs, care cuprinde actele indicate la
art.22 alin.(2) lit.a), b), c), e), 0, g) Ci h), scrisoarea de motivare qi conceptul de

management gi dezvoltare institulionali, se depune la Consiliul Superior al
Procurorilor pe suport de hdrtie sau in format electronic (e-mail) qi se

inregistreazd in modul stabilit. Dosarele incomplete sau depuse dup6 expirarea
termenului-limitd nu se examineaz6.

(7) Preseleclia candidalilor la funcfia de procuror-qef al procuraturii
specializate se efectueazd de citre comisia instituite de Consiliul Superior al
Procurorilor, compusl din 5 persoane dupd cum urmeaz6: unul este propus de

Preqedintele Republicii, unul de Ministerul Justiliei, trei sunt propuqi de

Consiliul Superior al Procurorilor. Calitatea de membru al comisiei speciale
poate fi definutd de persoane care dispun de calificare in domeniul dreptului
qiisau al managementului public, precum qi au experienlE de cel putin 10 ani in
domeniul de activitate profesionalI in fard sau de peste hotare, precum qi se



bucuri de o reputalie ireproEabili. in activitatea sa, comisia va fi asistat5 de un
psiholog, cu drept de a formula concluzii scrise.

(8) in termen de 10 zile lucritoare de la data-limit[ de depunere a

dosarelor, comisia speciald, organizeazd Si realizeazd evaluarea candidalilor prin
prisma exigenlilor de integritate, capacitili manageriale gi de alte calitdli
personale ale candidajilor determinate de statutul funcliei, gi prin completarea
fiqelor de evaluare, fiecare membru al Comisiei acordi candidatului admis la
concursul pentru funcfia de procuror-sef al procuraturii specializate un punctaj.
Punctajul final oblinut de candidalii care au fost admiEi la concurs, reprezinti
suma punctajului total acordat de cdtre fiecare membru al Comisiei. Dupi
finisarea concursului, Comisia intocmeEte lista candidalilor care au participat la
concurs precum gi fiqd fina16 de evaluare a candidalilor in care sunt desemnafi

invingitorii concursului in ordine descrescitoare qi printr-o hotdrdre motivatd
transmite Consiliului Superior al Procurorilo r decizia Comisiei cu privire la
rezultatul concursului. Interviurile se inregistreazd prin mijloace video/audio, iar
inregistrErile sunt plasate pe pagina web oficiald a Consiliului Superior al
Procurorilor imediat dupd incheierea ultimului interviu.

(9) Candidalii admiEi in concurs dispun de dreptul de a formula in
termen de 3 zile obieclii pe marginea hotdrArii comisiei speciale. Obiecliile se

examineazi de comisia speciald in termen de 3 zi1e, in procedura stabiliti pentru

evaluarea candidalilor, cu drept de respingere in tot sau in parte a obiecliilor,
modificare, revocare a hotlrdrii si adoptarea unei noi hotlrAri sau reluare a

procedurii de evaluare.

(10) Consiliul Superior al Procurorilor, in termen de 10 zile lucr6toare

de la data receplionirii hot6rArii comisiei speciale de preselecfie insolit6 de

dosarele candidafilor qi de fiqele de evaluare, analizeazd dosarele gi

intervieveazi candidalii admigi la concurs gi adoptd hotdrdrea de inaintare a

candidatului la functia de procuror-gef al procuraturii specializate din rdndul

candidalilor admigi la concurs selectali de Comisia speciale sau, dupd caz, de

restituire a hotararii comisiei speciale privind rezultatul concursului.

Intervievarea are loc in gedinli public6.

(1L) Printr-o hotdrdre motivat6, Consiliul Superior al Procurorilor poate

restitui comisiei speciale hotarArea Comisiei speciale privind rezultatul



concursului, dacd unul din candidali admiqi la concurs nu corespunde in mod

vadit condiliilor de eligibilitate previzute la alin.(l). in u.ma examin5rii
obiecfiilor Consiliului Superior al Procurorilor, comisia prezirfid Consiliului
Superior al Procurorilor aceeasi hotdrdre privind rezultatul concursului sau

demareazd, un nou concurs.

(11) in cazul in care Consiliul Superior al Procurorilor nu selecteazd

nici unul din candidafii inainta]i de c[tre Comisia speciald, Consiliul Superior al

Procurorilor va dispune organizarea in termen de 10 zile a unui concurs repetat

pentru funclia de procuror-Eef al procuraturii specializate. in cadrul concursului
repetat, mandatul comisiei speciale de preselecfie nu poate fi modificat sau

anulat.

(12) in cadrul concursului repetat, se considerl ales candidatul care a

acumulat cel mai mare numir de voturi din numirul membrilor prezenti.

(13) Procurorul General dispune de dreptul de a respinge candidatura
propusd de Consiliul Superior al Procurorilor pentru funcfia de procuror-gef al
procuraturii specializate in cazul depistdrii unor probe incontestabile de

incompatibilitate a candidatului cu funcfia respectivi, de incdlcare de c6tre

candidat a legislaliei sau de incdlcare a procedurilor legale de selecJie a acestuia.

Refuzul de numire trebuie si fie motivat gi se face in termen de I 0 zile lucr6toare

de la data recepfiondrii propunerii.

(1a) in cazul in care candidatura este respinsi de cdtre Procurorul
General in condiliile alin.(13), Consiliul Superior aI Procurorilor restituie

comisiei speciale dosarul candidatului inso[it de refuzul motivat al Procurorului

General qi probele anexate. Obiecliile Procurorului General expuse in refuzul de

numire in funclie a candidatului, insolite de materialul probator se examineaz6

in qedinfa comisiei speciale, cu participarea Procurorului General qi a

candidatului respins, in termen de 10 zile din momentul receplionirii dosarului.

Comisia speciali dispune de dreptul de a respinge in tot sau in parte obiecliile,

modifica, revoca hotdrdrea qi adopta o nouS hot[rAre sau de a relua procedura de

preselec!ie.

(15) in cazul propunerii repetate a aceluiaqi candidat, Procurorul

General emite, in termen de 5 zile lucrltoare, ordinul privind numirea

candidatului in funcJia de procuror-gef al procuraturii specializate.



5. La afiicolul 54, alineatul (1) va avea urmdtorul cuprins:

,,(1) Transferul procurorului intr-o func{ie de acelagi nivel sau nivel
inferior, cu exceplia funcliei de procuror-qef gi adjunct al procurorului-gef, se

realizeazd, prin concurs. Procedura concursului prin transfer se stabilegte printr-
un regulament aprobat de citre Consiliul Superior al Procurorilor."

6. La articolul 87 alineatul (l), lit. e) va ayea urmdtorul cuprins:

,,e) adoptd hotlr6ri motivate cu privire la rezultatele aprecierii
candidatilor;"

Art. IL - Prezenta lege intrd tr vigoare la data publicdrii in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

PRE$EDINTELE PARLAMENTULUI



Noti informativi

la proiectul de lege pentru modificarea modificarea Legii nr. 312016 crt
privire la Procuraturi

1. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participanfilor la elaborarea
proiectului

Proiectul de lege pentru modificarea modificarea Legii nr. 312016 cu privire la
Procuraturi este elaborat de cdtre deputali in Parlamentul Republicii Moldova, in
condiliile art.47 dn Regulamentul Parlamenhrlui, aprobat prin Legea nr.74711996.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi

finalitifile urmlrite

Prezentul proiect de lege propune operarea unor modificiri normative la art.l'l
din Legea nr.3l20l6 cu privire la Procuraturd, precum Ei completarea Legii cu art.251,

in partea ce tine de conditiile accederii in funclie a candidalilor la func1ia de Procuror

General qi procorur-Eef in procuraturile specializate. Propunerea vizatd urmiregte
modificarea condifiei de experienf6 profesional6 necesard pentru accederea in funclia de

Procuror General Ei procuror-Eefin procuraturile specializate, astfel incdt sd fie permisd

candidatura persoanei care are experienli profesionale de 10 ani in domeniul dreptului
atdt pe teritoriul t[rii cAt qi in afara [6rii. Propunerea respectivd urmereEte aducerea in
funcliile nominalizate a persoanelor cu adevArat independente Ei cu experienli
profesionali recunoscuti atdt din interiorul lnrii cAt qi din afara ei. Cu regret, constat6m

cd reforma Procuraturii mult aqteptatd de cetilenii acestei 1f,ri, in pofida angajamentelor

asumate in fafa cetifenilor qi partenerilor externi, nu a fost rcalizatd, de-a lungul anilor
nici de politicieni gi nici de conducerea Procuraturii. Lipsa increderii cetilenilor in
organele Procuraturii, coruplia endemicd din acest sistem, asocierea conducerii
Procuraturii qi anturaj ului acestuia cu clanurile mafiote ne duc la concluzia cd reforma
acestui sistem nu se doreEte, ba chiar mai mult se tergivereaz[. in situalia respectivi,
politicul fiind responsabil de politica penal6 a statului, asum6ndu-qi angajamente ferme

de combaterea corupliei gi reforma sectorului justiliei, trebuie Ei este indreptd|it sd

intervini cu solufii legislative pentru a permite accederea in fruntea acestor institulii a

persoanelor cu adevirat independente, cu reputalie ireproEabils Ei cu o experienlE
notorie in domeniul dreptului. Pentru aceste motive, se propune ajustarea cadrului legal
astfel incdt sd fie permisd candidarea la funclia de Procuror General qi procuror qef in



procuraturile specializate, a persoanelor care intrunesc condiliile prevEzute de prezenta

lege pentru functia de procuror qi care au o experientd profesionald de cel putin 10 ani
in domeniul dreptului, a cdror activitate a fost desfEquraE pe teritoriul Republicii
Moldova sau peste hotarele 1drii, dintre care cel putin 4 ani in funcfia de procuror,
udecdtor sau avocat. Solulia respectivd va permite accederea in funclia de procuror-qe
nu doar a procurorilor de carierE precum este la moment, dar va l[rgi spectrul
potenfialilor candidali la aceastd funclie, at6t pentru procurori cAt gi judec6tori sau

avocafi care au o experienf5 profesionali in funcgiile respective at6t pe teritoriul
Republicii Moldova cat $i in strdinitate.

Potrivit opiniei Comisiei de la Venefia CDL PI(2018)001 ,trintre calificdrile
ntru a deyeni procuror tn articolul I l, ar trebui clarificatd cerinla de a fi avocat
ofesionist (al treilea paragrafl pentru a ardta dacd acest lucru inseamnd toli

avocali lor. Profesia de Drocuror ar trebui sd fie deschisd tuturor celor care au urmat
tn mod satisf,ncdlor sludiile de dreot. au trecut examenele procurorului necesare si au
wut pregdtirea necesard. " (....),,Trebuie salutat faptul cd au fost ldrsi conditiile de

alegere a orocurorului sefspecial si a procurorilor soeciali [...1 care sd permitd accesul
nu numai al procurorilor, ci si al celor care au cel outin 12 ani (pentru Drocurorul
special sef ) sau l0 ani (pentru orocurorii speciali) de experientd profesionald ca
ude I la t I de Ica or sau ayoca AS t1c

Opinia Comisiei de la Venelia CDL AD(2015)039 privind amendamentele la
legea procuraturii din Georgia menlioneazd cL; ,,nominalizdrile la funclia de Procuror
General trebuie sd se facd in baza unor criterii clare de calilicare si de experientd in
domeniu.

Nu este suficient pentru ca un candidat pentru un astfel de birou inalt sd fie
supus calificdrii generale sau cerinlelor care existd pentru orice altd funclie a
rocurorului. Puterile Procurorul General necesild comDetente si exDerientd speciald

La elaborarea acestor calificdri Si cerinle, autoritdyile georgiene ar trebui sd ia in
considerare oos ibilitstea deschiderii functia de rocuror sef Dentru Dfo ionistii cu

altd calilicare si cu experientd iuridicd din afara comunitdtii procurorilor "IN

Totodatd se propune ca condilie de admisibilitate, ca in privinfa candidalilor la
funclia de procuror-gefin procuraturile specializate, sd nu planeze suspiciuni rezonabile
de sivarEirea infracliunilor de coruplie sau celor conexe coruptiei. Av0nd in vedere
importanla procuraturilor specializate gi domeniul 1or de competenli (conducerea. gi

absolvenSii de drept sau numai cei care au fost avocali Si sunt tnregistrali la uniunea



exercitarea urm[ririi penale in privinla faptelor infraclionale de corupfielcelor conexe
corupliei precum qi cele sivirEite de grupuri criminale organizate sau de

organiza(ielasocialie criminali) este imperios necesar ca in privinta persoanelor care

conduc aceste procuraturi specializate si nu planeze suspiciuni de corupfie. Curtea a
afirmat constant in jurispruden(a sa cE fenomenul corupfiei submineazl democrafia gi

statul de drept, conduce la incllcarea drepturilor omului, submineaz[ economia gi

erodeazd calitatea vietii. Prin urmare, lupta impotriva corupliei este parte integranti
a garantirii respectirii statului de drept (a se vedea, inter alia, HotdrArile nr. 4 din
22 aprilie 2013, nr. 2212013, m. 261201,4 si nr. 7/2015). Limitarea exerciJiului unor
drepturi individuale, in considerarea unor drepturi colective $i interese publice, ce

vizeazS, siguranla nationald, ordinea publici sau prevenJia penal[, constituie in
permanenld o operaJiune sensibild sub aspectul reglementdrii, fiind necesar[ men]inerea
unui just echilibru intre interesele gi drepturile individuale, pe de o parte, gi cele ale
societitii, pe de alti parte.

Menfionim cd prin Hotirdrea Cu4ii Constitulional e w.32120t7 , Curtea a indicat
cd increderea cetitenilor in corectitudinea persoanelor cu funclii publice 9i in institulii
in general constituie fundamentul democratic al funcliondrii acestora. increderea in
institutii este parte a,,capitalului social", aleturi de increderea generalizatd. (in semeni)
gi re{elele de asociere in care sunt implica}i indivizii. DeSi are un grad mare de

relativitate, tncrederea in unele institulii este decisiv in/luenlatd de cdtre
reprezentanlii acestota, in conformitate cu principiul fundamental al statului de

drepl, persoanele atlate tn funclii publice trebuie sd demonslreze cd tndeplinesc
standardele inalte tn muterie de integritate. Acelaqi lucru a fost statuat qi in HotdrArea

Curlii Constitulionale nr.4i201 3, potrivit clreia, in conformitate cu principiul
fundamental al statului de drept, persoanele aflate in funcfii de conducere trebuie sd

demonstreze ci indeplinesc standarde ridicate in materie de integritate. in plus. in cazul

constate neindeplinirea conditiei. ienorarea acestor constatdri siln care se

numirea./mentinerea in functii de conducere a unor Dersoane asupra cdrora rlarrcazd
dubii privind intesritatea rep rezittd o sfidare a statului de drept. Or, statul de drept are

valoare constitutionali, iar aceastd valoare trebuie respectat6 pe deplin.
Mai accentudm cE propunerea de completarea Legii cu art.251 are drept scop

instituirea unei proceduri distincte privind numirea in funcfie a procurorului-qef al
procuraturii specializate. Aceasta are drept scop consolidarea increderii in Procuraturd



qi asigurarea independenfei gi eficienlei instiuionale a procuraturilor specializate in
cadrul sistemului organelor procuraturii.

Potrivit jurisprudenfei Curlii Constitujionale, ,,increderea in institutrii, in general,
in personalitdli politice qi figuri publice, semnifici agteptdrile cetdtrenilor ca acele
persoane sau institulii si aclioneze in beneficiul 1or. Liantul numit ,,incredere in
institu[iile statului" ii face pe cetiteni si se implice mai mult in sfera vie{ii publice. De
asemenea, nivelul de incredere a publicului in institulii are efecte asupra dezvoltdrii
economice a societitii. Degi are un grad foarte mare de relativitate, increderea in unele
institutii este semnificativ influen{atd de reprezentantii acestora" (HCC 4l2ol3 $63-67).

Deci, potrivit Constituliei, consolidarea increderii in institulii fundamentale ale
statului, in spefd institutia Procuraturii, misiunea constitufionald a cdreia este
combaterea criminalite$i, inclusiv a corupliei, este in conexiune directd cu respectarea
efectivi a principiului statului de drept.

Lupta cu corupfia, in calitate de obiectiv nafional, impune autoritdlile de a

intreprinde m6suri eficiente pentru ,,securizarea" func1iilor publice qi totodate pentru
consolidarea increderii societSlii in persoanele care le defin, incredere care in cazul
Procuraturii este esenliali r ealizdrii misiunii constitulionale.

Corupfia submini democrafia gi statul de drept, conduce la incilcarea
drepturilor omului, submineazd economia gi erodeazi calitatea vie{ii. Prin urmare, lupta
impotriva corupfiei este parte integrantd a asigurdrii respectdrii statului de drept, motiv
din care pentru alegerea procurorului qefin cadrul procuraturilor specializate se propune

o procedurd speciald de selectare Ei numire in funcfie in care se asigur[ o colaborare

institulional[ dintre Procuraturi Ei reprezentanli ai societilii civile.
Mecanismul juridic de selectare Ei numire a procurorului-Eef in Procuratura

specializatd, are drept scop identificarea persoanei care corespunde exigentelor legale
de eligibilitate, in cadrul unei proceduri de selectare transparentd, cu excluderea

,,corporativismului" sau promovarea intereselor de grup in interiorul sistemului.

Nivelul inalt al corupliei, lipsa de rezultate in combaterea corupliei, precum qi

consecinlele corupfiei care s-au fEcut resimlite de cetdlean in rezultatul captivite$i
statului, devalizErii sistemului bancar, avAnd drept consecinli scdderea nivelului de trai
gi instaurarea sirlciei, indreptdlesc societatea de a nu avea incredere in autoritdti, in
particular in Procuratur6, cireia i s-a incredintat lupta cu criminalitatea, inclusiv qi

coruplia, Ei de a se implica mai mult in sfera publicS. Aceasti implicalie civici hind



necesare atat pentru eficientizarea activiteli Procuraturii cdt Ei oblinerea increderii
societdlii.

Implicarea unei comisii independente constituite din persoane din afara
sistemului procuraturii in procedura de numire a procurorului-Eef in cadrul procuraturii
specializate este necesare in primul rdnd Procuraturii, necesitatea fiind determinat6 de

rcaliz ea obiectivilor constitutionale - consolidarea increderii in ProcuraturS, tn
calitatea sa de institulie fundamentald a statului in combaterea criminalitefli.

Potrivit standardelor constitulionale, se admite implicarea in procesul de

selectare a candidafilor pentru funclia de procuror a unui organism extern pentru
examinarea candidalilor in scopul asigurdrii transparenfei qi integritalii procesului de

recrutare sau pentru ,,contrabalansarea corporativismului" (HCC 1312020 $80, ACC
nr.1 din 2210912020 $123). Or, mecanismul de selectare a procurorului qef in cadrul
procuraturii specializate, are inter alia drept scop excluderea promovlrilor in aceste

funcfii pe criterii de interese de grup, loialitate institulionald sau incredere corporativE.
Promov6rile in cadrul serviciilor publice trebuie si corespund[ in exclusivitate

scopului funcliei qi s[ satisfaci agteptirile societefii. Comisia speciald de seleclie, in
cadrul mecanismului de numire a procuroruluiEefin cadrul procuraturii specializate are

menirea de a securiza respectarea statului de drept gi implicit interesul public de a avea

institulii eficiente, capabile de a-gi realiza misiunea constitufionalS.

in cadrul procedurii de numire a procurorului-sef in procuratura specializatE,

CSP igi pdstreazd un rolul decizional la fiecare etapi. Mandatul comisiei speciale qi

modul de exercitare a acestuia este decis in exclusivitate de citre CSP. CSP este cel care

instituie comisia speciali gi adoptd regulamentul comisiei.

Din lista candida{ilor admiqi la concurs gi evaluali de Comisia specialE, CSP

urmeaz6 sd selecteze candidatul care urmeazi a fi inaintat Procurorului General pentru

a fi numit in funclia de procuror-qef al procuraturii specializate. Semnal6m cd Comisia
speciald prezint6 CSP lista candidalilor admiqi la concurs precum gi fiEa finali de

evaluare a candidafilor pentru functia nominalizatd, in care sunt desemnali invingdtorii
concursului in ordine descrescitoare. Aqadar, avAnd Ia baza hot6rdrea Comisiei speciale

privind rezultatul concursului, CSP la fel este in drept sd-qi fac[ propria evaluare qi

analiza dosarelor si resoectiv sd selecteze candidatul care urneaze a fi inaintat

Procurorului General spre numire. In acest sens, CSP examineazi dosarele candida{ilor
qi fiqele de evaluare completate de membrii Comisiei speciale, analizeazd dosarele qi

intervieveazd candidalii admiEi la concurs qi adoptd hotdrArea de inaintare a



candidatului la funclia de procuror-qef al procuraturii specializate din rAndul
candidatilor admiqi la concurs selectati de Comisia speciali. Astfel, CSP este in drept
sd selecteze orice candidat admis la concurs, chiar daci acesta nu a fost desemnat
invingitorul concursului de cdtre Comisia speciale. in cazui de fa[4 Comisia speciale
vine sd faciliteze lucrul Consiliului in sensul examinirii dosarelor inaintate pentru a fi
admiqi 1a concurs, in vederea admiterii la concurs a candidalilor care intrunesc condiliile
specificate de lege, precum Ei in scopul intocmirii unei fiEe de evaluare cu privire la
fiecare candidat admis la concurs, care serveste ca un element de recomandare pentru
Consiliu. Or, este important ca CSP sd delini in continuare rolul de bazi./central in
procesul de selectare a candidalilor la func1ia de procuror, asigurdnd astfel respectarea
rolului constitugional al Consiliului specificat la xt.l25 alin.(3) Ei art.l251 alin.(3) din
Constitulie.

La fel, rolul decizional al Consiliului se mai manifestd prin dreptul acestuia de a

restifui hotlrArea Comisiei speciale cu privire la rezultatul concursului precum Ei
dosarele anexate Ei fiqa de evaluare pentru reexaminare sau repetarea concursului.

Diversitatea de statut a subiecfilor implicali in procesul de numire a
procurorului-qef, precum gi obligalia motivdrii a hotdrdrilor adoptate la diferite etape,

va contribui la asigurarea transparenfii $i obiectiviteli procesului de numire in funcfie,
societatea av6nd posibilitatea de a inlelege criterii de eligibilitatea care au stat labaza
alegerii in funcfie a procurorului-qef Ei de a se convinge de obiectivitatea gi eficienfa
procesului de selectare gi numire a candidatului care satisface standardele de integritate
gi profesionalism impuse de statutul funcliei.

Cu referire la modificirile propuse la ut.17 alin.(16), menliondm ca aceasta are
drept scop clarificarea procedurii de selectarea persoanei la func1ia de Procuror General
interimar Ei condiliile necesare a h intrunite de candidat la aceasti funclie. Menliondm
cE prevederile actuale a art.17 alin.(16) sunt de o manierd confuzd ;i discrefionard,
nefiind stabilite criteriile de eligibilitate pe care trebuie sa le intruneasci persoana
desemnati la func1ia de Procuror General interimar.

,,(16) Procurorul General interimar va fi selectat de Consiliul Superior al
Procurorilor din rdndul procurorilor in funclie, potrivit criteriilor selectdrii titularului
uncliei. Candidatul selectat este propus PreEedintelui Republicii pentru afi numit ln

de Procuror General interimar. Dispoziliile alin. (11) Si (t 2) se aplicd tn mod
corespuradtor. Interimatul funcliei de Procuror General nu poate dura mai mult de t2
luni."



Examindnd prevederile normei mentionate, sesizdm o neclaritate vis-a-vis de
mecanismul ori criteriile necesare a fi intrunite pentru selectarea titularului la funclia de
Procuror General interimar. Or sintagma ,,potrivit criteriilor selectf,rii titularului
funcfiei" treze$te semne de intrebdri cu referire la care anume sunt criteriile necesare a

fi intrunite pentru desemnarea Procurorului General interimar. Sintagma respectivi se

referd la criteriile selectirii sub aspectul condiliilor necesare a f,r intrunite de candidatul
desemnat la funclia de Procuror General intermar stabilite la art.l1 alin.(l) din Legea
nr.3l20l6 sau acestea se referi la procedura propriu zisi de selectare a candidatului la
funcliadeProcurorGeneraldecitreCSPstabilitelaafi.lT a1in.(2) dinLegeanr.312076?

Cu titlu de remarcd, menfiondm ci interimatul funcfiei constituie o situalie cu
aplicabilitate redusd in timp, scopul acestei funclii fiind de a asigura continuitatea
exercitirii atribuliilor qi conducerii Procuraturii. Procurorul General interimar fiind
circumscris mandatului restrAns de timp de maximum L2 luni, nu ii pot fi aplicate
aceleaqi proceduri legale de desemnare in func1ie. Mai precis acestuia nu ii poate f,r

impus6 obligalia parcurgerii etapei de preselecfia candidalilor inbaza dosarelor depuse

Ei de interviul suslinut in fafa consiliului Superior al Procurorilor, care in esenld sunt
etape pentru desemnarea unui Procuror General cu atribulii depline. Prin Hotdrdrea
Cu(ii Constitu[ionale nr.21201 1, Curtea a indicat ci ,,in sens constitulional, vacanla
func{iei constituie intervalul de timp in care o func}ie nu este ocupat6,, gi cd,,in situafiile
in care survine vacanla funcfiei se instituie interimatul Ilurcfiei, care reprezintr o
perioadd de timp in care funclia vacanti este exercitat6 de o alt6 persoani decdt titularul
funcJiei". Din aceste considerente, suntem de pdrerea ci sintagma ,,potrivit criteriilor
selectdrii titularului func1iei" se referd doar la condigiile necesare a fi intrunite de
candidat gi nu sub aspect de proceduri care trebuie parcursi in fafa cSp-ului. or, avdnd
in vedere cI interimatul funcfiei este instituite pentru o perioada strict determinata in
timp, iar in cazul situafiei indicate mai sus interimatul func]iei de Procuror General nu
poate depSgi mai mult de 12 luni, considerEm ci in cazul interimatului funcliei de
Procuror General, textul Ei spiritul normei nu poate obliga parcurgerea acelorasi etape
procedurale stabilite de lege pentru numirea in funclie a unui procuror General
plenipotenfiar. conform art.7 din convenlia Naliunilor unite impotriva corupfiei,
ratificati prin Legea nr.36512004 pentru ratificarea convenfiei Naliunilor Unite
impotriva corupliei, adoptat6 Ia New York la 31 octombrie 2003 ,,fiecare stat parre se
strdduieste, dacd este cazul si conform principiilor fundamentale ale sistemului sdu
uridic, sd adopte, sd menlind Si sd consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de



tncurajare a fidelitdlii, de promovare Si de pensionare a funclionarilor Si, dacd este

cazul, a altor agenli publici nenumili, care a) se bazeazd pe principiile de eficienld Si
de transparenld Si pe criterii obiecti'pe, precum meritul, echitatea ;i aptitudinea. "

Opinia Comisiei de la Venelia CDL AD(2015)039 privind amendamentele Ia
legea procuraturii din Georgia menfioneazi cd; ,,nominalizdrile la funcyia de Procuror
General trebuie sd se facd in baza unor criterii clare de calificare Si de experienld tn
domeniu". in acest context, avdnd in vedere necesitatea excluderii neclaritetilor la acest

aspect, propunem ca pentru persoana care urmeazd si candideze la funcgia de Procuror

General interimar sd ii fie aplicabile aceleagi condilii (cele previzute la art.l1 alin.(1)
ca gi in cazul Procurorului General.

Prezentul proiect de lege mai prevede completarea art.17 crt doui alineate noi
care sd reglementeze modalitatea de incetare a funcliei de interimat al Procurorului
General, precum qi sd reglementeze modul in care este prelungit interimatul funcfiei, in
cazul in care Consiliul Superior al Procurorilor nu a selectat un candidat la funcfia de

Procuror General plenipotenfiar. Astfel, stabilim cd interimatul funcfiei de Procuror
General va inceta de drept la data numirii in funcfie de cdtre Preqedintele Republicii a
unui Procuror General plenipotenfiar, precum Ei la data scurgerii termenului maxim de

12 luni de asigurarea interimatului funcfiei. Totodatd, dacd dupd scurgerea termenului
maxim de asigurarea interimatului funcfiei, nu a fost numit un nou Procuror General,
situalie care poate fi prelungitd in timp atunci cAnd Procurorul General este suspendat
din funclie pe perioada pornirii urm6ririi penale. Consiliul Superior al Procurorilor va
selecta qi propune PreEedintelui Republicii un alt procuror pentru a asigura interimatul
funcliei de Procuror General. Remarcim cd norma propusi prevede ci CSP va numi ca
interimar un alt procuror decAt cel care a asigurat in ultimele 12luni interimatul funcfiei.
Acest lucru se justifici prin faptul cd interimatul funcliei fiind o modalitate de asigurare
a funcliondrii instituliei pe o perioadi determinati in timp, nu trebuie sd fie perpetuati
qi si substituie mandatul/funclia deplin6. in acest context, introducerea unei perioade
fixe in care o persoand poate deline interimatul funcliei de Procuror General, inl5turd
riscul utilizirii mecanismul respectiv pentru a perpetua interimatul funcliei pentru o

anumitd persoani.

La fel, proiectul propune acordarea unor pirghii suplimentare pentru Consiliului
Superior al Procurorilor de a dispune incetarea interimatul funcfiei de Procuror General
inainte de termen. Acest lucru se justifici prin rolul fundamental al CSP in calitatea sa



de organ de autoadministrare a Procurorilor. Or in cazul in care se constati anumite
temeiuri de incompatibilitate, conflicte interese, abuzuri de serviciu, ori chiar la cererea

insdEi persoanei care exercip interimatul funcliei de Procuror General, CSP trebuie s[
aib6 un mecanism prin carbltfspund incetarea interimatului func1iei. in acest context se

propune ca Consiliul Superior al Procurorilor si poat6 propune Preqedintelui f5rii sd

dispund incetarea interimatul funcliei de Procuror General.

Modificdrile propuse la art.22 alin.(4) qi (5) Ei art.54 a1in.(1) au drept scop

inldturarea situaliilor de incadrarea procurorilor in anumite funclii prin ,,transfer" care

reieqind din legislafia la moment, se face in condilii neclare gi ambigue, mecanism care

este utilizat adesea ori pentru promova anumili procurori ocolind faza de concurs.
Astfel, prin modificdrile propuse se urmdreqte aducerea ,,mecanismului de transfer" la
o situalie de normalitate qi previzibilitate. Mai precis, ne propunem ca procurorul care

doregte si fie promovat in func1ie sau sd fie transferat intr-o alta procuraturS, sd fie
inscris in Registrul candidaJilor pentru suplinirea functiilor vacante, iar pentru a fi
eligibil promovirii sau transferului, acesta trebuie sd fie supus evaluirii performalelor
cel pulin 2 ani inainte de depunerea cererii de inscriere in Registru. Printr-un astfel de

mecanism se va exclude posibilitatea desemnirii in condilii incerte, neclare,
neftansparente qi neprevizibile a procurorilor docili sistemului corupt in anumite
procuraturi importante, qi anume, in cele specializate sau in procuraturile din municipiul
ChiEiniu sau din raza acestuia. Totodat5, se propune ca transferul in funcfia de procuror,
in cazul func{iilor de acelagi nivel sau de nivel inferior, si fie ocupate doar prin concurs
in baza unui regulament stabilit de CSP. Aceastd reglementare va aduce o transparentd
mai mare cu privire la modul gi condifiile in care un procuror ocup6 o anumitd funclie
prin transfer.

CAt priveqte modihcdrile propuse la art.24 alin.(5) Ei (6) qi arr.87 alin.(1) lit.e),
mentionrm ci aceasta au drept scop fortificarea rolului consiliului Superior al
Procurorilor in partea ce line de numirile procurorilor in funcfiile vacante. Menlionim
ci potrivit legislafiei in vigoare, rolul decisiv in numirea procurorilor in funcfie il are
colegiul pentru seleclia gi cariera procurorilor. tn acest context, in dependenfi de
punctajul qi aprecierea acordati candidatului de cStre Colegiul pentru selecfia gi cariera
procurorilor, cSP propune numirea acestora in funclie. in aceasti situafie, rolul cSp in
procesul de numire in funclie a candidalilor la func1ia de procuror se reduce la ,,luare
de act" de notele acordate de colegiul pentru selecfia qi cariera procurorilor. or, potrivit
prevederilor actuale a art.24 alin.(6) din trge, consiliul Superior al procurorilor poate



refuza se facd propunerea de numire in functie a unui candidat doar dacd constati ce
candidatul este incompatibil cu functia de procuror, acest lucru insd nu ii permite CSP
sd evalueze gi sI aprecieze capacitelile profesionale a candidatului, integritatea acestuia,
calitatea qi eficien{a activit5lii acestuia etc. Respectiv, pentru a fortifica rolul CSP ca

organ veritabil de ,,autoadministrare a procurorilor" se propune ca anurne CSP si fie cel
care apreciazi rezultatele activiteli candidatului, inclusiv dar nelimitdndu-se la
punctajul acordat candidatului de Colegiul pentru selecfia qi cariera procurorilor,
precum Ei sd decidd cu privire la selectare sau nu a candidatului pentru a fi propus
Procurorului General spre numire in funcfie. La acest capitol, Comisia de la Venelia
prin opinia sa cu privire la draftul proiectului de lege cu privire la Procuraturi CDL-
AD(201 5)005 a indicat cd . ,jn ceea ce priveSte numirea procurorilor, CSP are
competenle foarte puternice. Dupd cum se precizeazd in articolul 27 alin.(2), o
majoritate de 2/3 din CSP poate trece tntotdeauna peste obiecliile formulate de

Procurorul General. Aceasta este o dispozitie noud. menitd sd consolideze rolul
Consiliului in procesul de numire st, Drtn urmare. este un lepitimd. " Astfel, cu toate cd
opinia Comisiei de la Venelia se refer6 la draftul inilial al proiectului de lege care
prevedea un alt mecanism de numirea procurorilor, Comisia de la Venefia totuEi
acceniteaz[, faptul cd rolul CSP in numirea procurorilor trebuie s6 fie unul decisiv. La
fel, Comisia de la Venefia prin Raportul sdu asupra standardelor Europene cu privire la
independenta sistemului judec[toresc - partea a doua - serviciul procuraturii CDL-
AD(2010)040 a indicat urmdtoarele ,Avdnd tn vedere calitdlile speciale cerute

curorilor, se pare de nerecomandat sd ldsdm tn intregime procesul de numire a
acestora in sarcina ierarhiei Procuraturii. Diverse metode pot ajuta la inldturarea

ricolului cd tn cadrul unui sistem monolitic de urmdrire penald instrucliunile de sus

conteazd mai mult decdt legea. Pentru or rilor calificati ya fie trea numtrlt Drocuro
utild contributia expertilor. Acest Iucru Doale fi reali.zat in mod ideal tn cadrul unui
ofganrsm tndependent. cum ar fi un Consiliu al Procurorilor lesilimat democratic sau
un consiliu de oro riori. a carut ex, rientd le rmite sd orooundcurort suDC DC ya DE

candidatii ootriy iti pentru numire. "

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislatiei nationale cu legislafia Uniunii Europene

Proiectul de lege nu are drept obiectiv armonizarea legislatiei nafionale cu
legislatia Uniunii Europene.



4. Fundamentarea economico-financiari

Prezentul proiect de lege nu prevede cheltuieli bugetare.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect de lege se incadreaz5 in cadrul normativ in vigoare qi nu
necesitd operarea unor modificdri in alte acte normative.

6. Avizarea gi consultarea publicd a proiectului

Proiectul este plasat pe pagina oficial6 a Parlamentulur.

7. Constatirile expertizei anticoruptie

Proiectul de lege urmeazd a h expertizat de Centrul Nafional Anticorup(ie in
condiliile legii.

8. Constatirile expertizei juridice

Proiectul de lege urmeazi a fi supus expertizei juridice in condi[iile legii.

9. Constatirile altor expertize

Proiectul nu confine nici un aspect ce vizeazd reglementarea activitefli de

intreprinzdtor, respectiv, nu este necesard elaborarea Analizei Impactului de

Reglementare (AIR).
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