Proiect
LEGE
pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova
nr.122/2003

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. –Codul de procedură penală al Republicii Moldova cu nr.122
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr.248-251 art.699),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 298 alineatul (2), după sintagma „se adresează”, aliniatul se
completează cu textul „în termen de 15 zile din momentul efectuării
acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de act,”
Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru completarea art.298 alin.(2) al Codului de
procedură penală
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea
proiectului
Proiectul de Lege pentru completarea art.298 alin.(2) al Codului de
procedură penală este elaborat de Procuratura Generală.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și
finalitățile urmărite
Art.298 alin.(2) al Codului de procedură penală, în varianta actuală,
stipulează că:
(1) Împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire
penală și ale organului care exercită activitate specială de investigații pot
înainta plângere bănuitul, învinuitul, reprezentantul lor legal, apărătorul,
partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă și
reprezentanții acestora, precum și alte persoane ale căror drepturi și interese
legitime au fost lezate de aceste organe.
(2) Plângerea se adresează procurorului care conduce urmărirea
penală și se depune fie direct la acesta, fie la organul de urmărire penală. În
cazurile în care plângerea a fost depusă la organul de urmărire penală,
acesta este obligat să o înainteze, în termen de 48 de ore de la primirea ei,
procurorului împreună cu explicațiile sale sau ale organului care exercită
activitate specială de investigații, atunci când acestea sânt necesare.
(3) Plângerea depusă în condițiile prezentului articol nu suspendă
executarea acțiunii sau actelor atacate dacă procurorul care conduce
urmărirea penală nu consideră aceasta necesar.
Totodată, potrivit art.2991 Cod de procedură penală:
(1) Persoanele indicate la art. 298 alin. (1) pot depune plângere
împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de
procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea
penală ori împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor care au fost efectuate
sau dispuse în baza dispozițiilor date de procurorul respectiv.
(2) Plângerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate
sau dispuse de procurorul teritorial sau de cel al procuraturii specializate,
precum și de adjuncții lor, se examinează de Procurorul General sau
adjuncții lui ori de procurorii șefi de direcții, secții și servicii ale Procuraturii
Generale. Plângerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau
dispuse de procurorii șefi de direcții, secții și servicii ale Procuraturii
Generale se examinează de Procurorul General sau adjuncții lui.
(3) Plângerea se adresează, în termen de 15 zile din momentul
efectuării acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de act,
procurorului ierarhic superior și se depune fie direct la acesta, fie la

procurorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărirea penală. În cazul în
care plângerea a fost depusă la procurorul care conduce sau exercită
nemijlocit urmărirea penală, acesta este obligat să o înainteze, în termen de
48 de ore de la primirea ei, procurorului ierarhic superior împreună cu
explicațiile sale, atunci când acestea sânt necesare.
(4) Ordonanța prin care procurorul ierarhic superior a soluționat
plângerea poate fi contestată la judecătorul de instrucție.
Din analiza coroborată a art.298 și 2991 rezultă că, legiuitorul a
prevăzut limite temporale exprese în decursul cărora pot fi contestate actele
sau acțiunile procurorului responsabil de conducere sau exercitarea urmăririi
penale, pe când în situația contestării actelor organului de urmărire penală sau
a organului special de investigații, aceste termene lipsesc.
Ținem să reiterăm că, statutul și competențele procurorului, din punctul
de vedere al capacității de efectuare a acțiunilor investigative proprii OUP sau
OSI, este unul superior, acest subiect având atât atribuții de efectuare
nemijlocită a acțiunilor de urmărire penală, dar și competențe de conducere,
coordonare și control al urmăririi penale și activității speciale de investigații.
Corespunzător, termenele procesuale opozabile procurorului sau, în
speța analizată, părților în proces pentru valorificarea drepturilor sale privind
contestarea actelor și acțiunilor ilegale dispuse în procesul penal de către
subiecții oficiali, trebuie să fie aplicabile și în situația contestării actelor și
acțiunilor OUP sau OSI.
Termenul procedural este o modalitate de ordonare a realizării
acțiunilor procesuale, de asigurare a celerității înfăptuirii actului de justiție și
de fortificare a securității raporturilor juridice.
Respectiv, în contextul argumentelor arătate supra, este rezonabilă
completarea conținutului regulatoriu al art.298 alin.(2) din Codul de procedură
penală, acesta urmând să aibă următorul conținut:
(2) Plângerea se adresează în termen de 15 zile din momentul
efectuării acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de act,
procurorului care conduce urmărirea penală și se depune fie direct la acesta,
fie la organul de urmărire penală. În cazurile în care plângerea a fost depusă
la organul de urmărire penală, acesta este obligat să o înainteze, în termen de
48 de ore de la primirea ei, procurorului împreună cu explicațiile sale sau ale
organului care exercită activitate specială de investigații, atunci când acestea
sânt necesare.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul propune completarea art.298 alin.(2) al Codului de procedură
penală, cu introducerea termenului de 15 zile, de depunere a plângerii din
momentul efectuării acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de actul
organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitatea specială
de investigații.
Termenul procedural este o modalitate de ordonare a realizării
acțiunilor procesuale, de asigurare a celerității înfăptuirii actului de justiție și
de fortificare a securității raporturilor juridice.

4. Fundamentarea economică-financiară
Implementarea proiectului de lege nu implică careva resurse financiare din
fonduri publice.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de lege se va încorpora perfect în sistemul legislativ în vigoare, iar
adoptarea acestuia va determina consolidarea cadrului normativ existent și nu
necesită revizuirea altor acte legislative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Potrivit art.32 alin.(1)-(3) și art.34 alin.(1) din Legea nr.100/2017 privind
actele normative, proiectul de lege se remite spre avizare și expertiză
instituțiilor de resort, și se supune consultărilor publice.

Procuratura Generală

