Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire Ia Procuratură

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I . - Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 113), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
A r tic o lu l 19. Selecţia candidaţilor la funcţia de procuror şi cariera
procurorilor
(1) Selecţia candidaţilor la funcţia de procuror şi cariera procurorilor, se
fac prin concurs, avînd drept scop asigurarea unui proces de selecţie obiectiv,
imparţial şi transparent, care să garanteze alegerea celor mai buni candidaţi
pentru funcţia respectivă.
(2) Cariera procurorului presupune promovarea într-o funcţie superioară
de procuror în Procuratura Generală sau procuror în procuratura specializată,
numirea în funcţia de procuror—ş e f şi adjunct al procurorului-şef. ”.
2. Articolul 20:
se completează cu alineatul (1 *) cu următorul cuprins:
„ (V) Prin derogare, de la prevederile alin.(l) lit.e), fară susţinerea
examenului în fa ţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei, la
funcţia de procuror poate candida persoana care a exercitat (activat în) funcţia de
procuror cel puţin 10 ani şi care şi-a încheiat activitatea din motive neimputabile
lui. ”.
la alineatul (4) după sintagma procuratura Generală” de introdus sintagma
„înprocuraturile specializate”.
alineatul (41) se exclude.
3. Articolul 22:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„ (4) Procurorul în funcţie care doreşte o promovare poate f i înscris în Registru
dacă în ultimii patru ani până la depunerea cererii de înscriere în Registru a fost
supus evaluării performanţelor. Procurorul care doreşte" o numire în funcţia de
procuror-şef sau de adjunct al procurorului - ş e f poate fi înscris în Registru dacă în
ultimii doi ani până la depunerea cererii de înscriere în Registru a fost supus
evaluării performanţelor. ”
alineatul (5) litera b) textul „transferul la o altă procuratură” se substituie
cu cuvântul „promovarea ”.

4. Articolul 29:
la alineatul (2) a doua propoziţie va avea următorul cuprins:
„ (2) Performanţele persoanei numite în funcţia de procuror se evaluează în
cursul primului an de activitate”.
5.
în denumirea Capitolului VIII după cuvântul „TRANSFERUL,” se
introduce cuvântul „PROMOVAREA,”
6. Articolul 54:
în denumire
„promovarea, ”

după

cuvântul

„Transferul, ”

se

introduce

cuvântul

alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Transferul procurorului într-o funcţie de acelaşi nivel sau nivel
inferior, cu excepţia funcţiei de procuror-şef şi adjunct al procurorului —ş e f se
efectuează, prin ordinul Procurorului General la propunerea. Consiliului Superior
al Procurorilor.”
se completează cu alineatul ( l 1) şi ( l 2) cu următorul cuprins:
„(V)Normele de reglementare a procedurii transferului se stabilesc prin
regulament elaborat de Consiliului Superior al Procurorilor.
(I2) Promovarea procurorului se face prin concurs, în condiţiile prevăzute
de prezenta lege.”.
7. Articolul 87:
la alineatul (1) litera b) cuvântul „transferul” se substituie cu textul „numirea
în funcţia de procuror-şef sau adjunct al procurorului-şef’.
Art. I I . - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
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