Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251,
art.699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 6 se completează cu pct. 421) cu următorul cuprins:
„151) Informație secretizată – orice informație, document sau material,
indiferent de forma fizică a acesteia, căreia i s-a atribuit un anumit grad
de secretizare, în conformitate cu legislația. ”
2. La articolul 18:
alineatul (3), la final se completează cu următorul text: „,precum și
respectarea tuturor drepturilor procesuale ale părților în proces.”;
la alineatul (4) textul „ În toate cazurile,” se exclude;
articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5)Prin derogare de la alin.(4),în temeiul unei încheieri motivate, instanța
de judecată nu va pronunța public părțile hotărârii care conțin informații
secretizate și/sau a căror dezvăluire ar afecta ordinea publică, securitatea
națională, protecția vieții private sau interesele justiției. În toate cazurile partea
introductivă și dispozitivă a hotărârii motivate se pronunță public, instanța,
explicând, totodată, părților dreptul și modul de a face cunoștință cu hotărârea
motivată.”
3. La articolul 340, alineatul (1), textul „ Partea dispozitivă a hotărârii
motivate” se substituie cu textul „Partea introductivă și partea dispozitivă
a hotărârii motivate”.
4. Articolul 385 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Odată cu adoptarea sentinței, instanța decide și asupra chestiunilor
prevăzute în art. 18 alin.(5) .”
5. Articolul 397 se completează cu pct. 41 cu următorul cuprins:
„41 ) hotărârea cu privire la secretizarea anumitor părți ale sentinței”;
6. La articolul 437 alineatul (1) se completează cu pct. 11) cu următorul
cuprins:
,,11) sentințele a căror părți au fost secretizate, dacă nu se contestă fondul
cauzei;” ;
7. La articolul 444 alineatul (1) se completează cu pct.31) cu următorul
cuprins:
„31) secretizarea neîntemeiată;”
Art.II. – Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15–17, art.62), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Articolul 10 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21)Prin derogare de la alin.(2),în temeiul unei încheieri motivate, instanța
de judecată nu va pronunța public părțile hotărârii care conțin informații
secretizate și/sau a căror dezvăluire ar afecta ordinea publică, securitatea
națională, protecția vieții private sau interesele justiției.”
Art.III. (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
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