NOTĂINFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire
la Procuratură (în continuare Legea nr.3/2016)
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 a fost elaborat de către
Procuratura Generală în colaborare cu Consiliul Superior al Procurorilor.
2. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului de act normativ şi
finalităţile urmărite
Elaborarea proiectului a fost impusă de necesitatea perfecţionării prevederilor
legale în partea ce ţine de activitatea procurorului.
Astfel, în condiţiile în care se constată solicitarea/acordul de transfer a
procurorului într-o funcţie de acelaşi nivel sau de nivel inferior, aplicarea procedurii
stabilite pentru concurs este inoportună, cu riscul de a deveni formală, generează
cheltuieli suplimentare de timp/personal şi creează blocaje în activitatea instituţiei.
Prin urmare, se propune o procedură mai flexibilă, care nu va genera cheltuieli
suplimentare de timp/personal şi va asigura un management eficient al resurselor
umane.
în consecinţă, se propune reglementarea ca transferul procurorului într-o
funcţie de acelaşi nivel sau nivel inferior, cu excepţia funcţiei de procuror-şef şi
adjunct al procurorului -şef, să se facă prin ordinul Procurorului General la
propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, ultimul asigurînd garanţiile legale.
Modificarea propusă la art.20 alin .(l/l) ce ţine de posibilitatea de a candida la
funcţia de procuror, fară suţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a
Institutului Naţional al Justiţiei, a persoanelor care au activat în funcţia de procuror
cel puţin 10 ani, se impune luând în consideraţie că aceste persoane au experienţa
necesară, au fost evaluaţi de mai multe ori în această perioadă, iar plecarea lor din
sistem nu a avut loc din motive imputabile acestuia.
3.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de lege nu presupune alocări sau cheltuieli financiare
din contul mijloacelor bugetare.
4.
Modul de încorporare a actului în cadrul actului normativ în
vigoare
Proiectul de lege se va încorpora perfect în sistemul legislativ în vigoare, iar
adoptarea acestuia va determina consolidarea cadrului normativ.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina
web a Procuraturii (directoriul „Transparenţă”, compartimentul „Transparenţă
decizională”).
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