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Stimate Domnule Ministru,
Procuratura Generală a evaluat cadrul normativ existent în partea
reglementărilor procesuale, care vizează termenul rezonabil de urmărire penală şi
procedura de examinare a cererii de accelerare a urmăririi penale. în rezultat, au
fost identificate unele inadvertenţe normative, care impun intervenţia şi
modificarea cadrului legislativ.
Respectiv, întru înlăturarea lacunelor normative constatate, a fost elaborat
proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală.
în contextul celor expuse, ţinând cont de prevederile pct.6 subpct. 2) şi pct.7
subpct.2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului
Justiţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 30 august 2017, dar şi a
prevederilor art.23 alin.(l) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,
Vă expediem proiectul de lege menţionat supra, pentru expertizare, avizare şi
promovare.
A nexe:

- Proiectul de lege p e 2 file;
- Nota informativă la proiectul de lege pe 3 file.

Cu respect,

A djunct al P rocurorului G eneral

Proiect
LEGE
pentru m odificarea C odului de procedură penală al R epublicii M oldova nr.122/2003
Parlam entul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - C odul de procedură penală al Republicii M oldova n r.l2 2 -X V din 14 martie 2003
(M onitorul Oficial al Republicii M oldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu m odificările şi
completările ulterioare, se m odifică după cum urmează:
1. La articolul 20:
alin.(l) va avea urm ătorul conţinut: „Examinarea sesizărilor despre pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni, urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se fa c e în termene
rezonabile” .
Alin.(4) va avea urm ătorul conţinut: „Respectarea term enului rezonabil la examinarea
sesizărilor despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni şi urmărire penală se asigură de către
conducătorul organului de urmărire penală sau, după caz, de către procuror, iar la judecarea
cauzei - de către instanţa respectivă.”
La alin.(5) în prim a propoziţie, după cuvintele ,Jn situaţia în care” se introduce textul „ ,la
examinarea sesizărilor despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni”, iar după cuvântul
«accelerarea” textul „urmăririi penale sau a procedurii de ju d eca re a ca u zei” se substituie cu
cuvântul „procedurilor”, iar propoziţia a doua „ Exam inarea cererii se fa c e în absenţa părţilor, în
termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt
judecător sau de un alt com plet de ju deca tă decât cel care exam inează cauza ”, se exclude.
Se com pletează cu un nou alineat (5 1), cu următorul conţinut:
„ Cererea de accelerare se depune:
a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele penale aflate la etapa
urmăririi penale.
b) după cel p u ţin un an de la trim iterea cauzei în judecată, pentru cauzele aflate la etapa
judecă rii în p rim a instanţă.
c) după cel pu ţin 6 luni de la examinarea cauzei în instanţa de apel sau recurs. ”
Se com pletează cu un nou alineat (52), cu urm ătorul conţinut:
„Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată, în vederea soluţionării cererii de accelerare,
dispune de următoarele măsuri:
a) informarea procurorului, ■
s au a instanţei p e rolul căreia se află cauza, p rivin d cererea de
accelerare, cu posibilitatea de a fo rm u la un p u n ct de vedere cu privire la aceasta;
b) transmiterea cauzei penale de către procuror, judecătorului de instrucţie;
c) informarea celorlalte părţi din proces cu privire la cererea de accelerare depusă şi la
dreptul de a fo rm u la un p u n ct de vedere cu privire la aceasta. ”.
Se com pletează cu un nou alineat (53), cu următorul conţinut:
„Netransm iterea punctului de vedere prevăzut la alineatul (52), nu împiedică soluţionarea
cererii de accelerare.
Se com pletează cu un nou alineat (54), cu urm ătorul conţinut:
„Examinarea cererii se fa c e în absenţa părţilor, în termen de cel m ult 10 zile lucrătoare, de
către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt ju d ecă to r sau de un alt com plet de
judecată decât cel care exam inează cauza.
2. La articolul 56:
Alin.(2) după cuvintele „prevenire a infracţiunilor” conjuncţia „ ş i” se substituie cu
„ virgulă”, după cuvintele „săvârşirea infracţiunilor” se com pletează cu textul „şi asigură
respectarea term enului rezonabil de examinare a acestora. ”.

3. La articolul 201:
A lin.(4) se com pletează cu punctul 7 1) cu următorul conţinut: „ 7l) nerespectarea de către
organul de urmărire p en a lă a term enului rezonabil de examinare a sesizărilor despre pregătirea
sau săvârşirea unei infracţiuni sau de efectuare a urmăririi penale
4. La articolul 259:
A lin.(2) va avea următorul conţinut: „ Respectarea term enului de urmărire penală într-o
cauză concretă se asigură de către conducătorul organului de urmărire p enală şi/sau procurorul
de caz, ţinându-se cont de criteriile de apreciere a term enului rezonabil prevăzute la art.20
alin. (2 )”.
Alineatele (3) şi (4), se exclud.
5. La articolul 271:
Se com pletează cu alin.(2'), cu următorul conţinut:
„Dacă organul de urmărire penală constată, că nu este com petent de a examina sesizarea
despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, imediat, dar nu m ai târziu de 3 zile, trimite
sesizarea împreună cu m aterialele acumulate procurorului p en tru a o transmite organului
com petent”.
6. La articolul 274:
La a lin .(l) textul „în termen de 30 de zile” se substituie cu textul „în termen rezonabil,
stabilit de către conducătorul organului de urmărire p enală sau, după caz, de către procurorul
ierarhic su p erio r”.
La alin.(3) propoziţia „La m om entul când a luat cunoştinţă de ordonanţa de începere a
urmăririi penale, procurorul fixea ză termenul de urmărire în cauza respectivă. ”, se exclude.
A lin.(3'), se exclude.
7. La articolul 284 în alineatul (6), textul „ fixând term enul de urmărire p e n a la ”, se
exclude.
8. L a articolul 285 în alineatul (8), textul „fixând term enul de urmărire p e n a la ”, se
exclude.
9. La articolul 2873 în alineatul (2), textul „stabilindu-se si term enul urmăririi p e n a le ”, se
exclude.
10. La articolul 292 în-alineatul (2), textul „şi se dispune term enul p en tru urm ărire”, se
exclude.
11. La articolul 516 în alineatul (2), textul „ şi fixea ză termene reduse necesare pentru
aceasta, care nu vor depăşi 10 zile, cu excepţia cazurilor în care efectuarea actelor de
urmărire p enală necesită un termen de executare mai mare. ”, se exclude.
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în M onitorul Oficial al Republicii
Moldova.
PREŞEDINTELE PA R LAM ENTU LU I

NOTA INFO R M A TIV Ă
la proiectul de Lege pentru m odificarea Codului de procedură penală al R epublicii M oldova
nr. 122/2003
1. Denum irea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului_______
Proiectul de Lege pentru m odificarea Codului de procedură penală al Republicii
M oldova nr. 122/2003 este elaborat de către Procuratura Generală.
____________________
2. C ondiţiile ee a u . im pus elaborarea proiectului de i
urm ărite_______________________________________________ ___________________________
în scopul prevenirii încălcării term enului rezonabil, precum şi com pensării
prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării acestuia în procesul urm ăririi penale şi de
exam inare a cauzelor în instanţa de judecată, precum şi pentru a asigura im plem entarea
adecvată a norm elor Legii nr.87 din 21.04.2011 p rivin d com pensarea de către stat a
prejudiciului cauzat în urma încălcării term enului rezonabil în p rocesul de judecare a
cauzelor sau de executare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti, au fost operate
modificări şi com pletări în mai multe acte legislative (Codul de procedură civilă, Codul de
procedură penală, Codul civil, Codul de executare, Legea cu privire la taxa de stat).
Conceptul m odificărilor a vizat introducerea urm ătoarelor elemente esenţiale, unele
având caracter novator pentru legislaţia procesuală:
•
legiferarea dreptului participanţilor la proces de a depune cereri în cursul
exam inării cauzei în faţa instanţelor judecătoreşti, inclusiv pe durata urm ăririi penale, în
vederea accelerării procesului, dacă există prem ise pentru încălcarea term enului rezonabil
(recursul accelerator, art.192 CPC şi art.20 CPP);
•
m odificarea şi com pletarea criteriilor de apreciere a term enul rezonabil,
stabilite pentru procedura civilă, penală şi de executare (art.192 CPC, art.20 CPP, art.259
CPP, art. 70 CE);
Cu toate acestea, legiuitorul însă nu a specificat în Codul de procedură penală,
procedura clară de exam inare a cererii de accelerare de către judecătorul de instrucţie sau
de către instanţa de judecată în procesul penal.
D in această perspectivă, proiectul elaborat îşi propune clarificarea unor aspecte
procesuale care vizează exam inarea cererii de accelerare a urm ăririi penale, în vederea
respectării drepturilor părţilor la proces şi întru asigurarea exam inării corecte şi obiective a
cererii, oferind părţilor posibilitatea expunerii punctului de vedere pe m arginea acesteia.
De asem enea, din perspectiva reglem entării term enelor de exam inare a sesizărilor
despre infracţiuni şi efectuare a urm ăririi penale, fixarea şi prelungirea lor, experienţa
practică a relevat necesitatea revizuirii m ecanism ului existent.
A ctualm ente, Codul de procedură penală reglem entează că, activităţile procesuale
se realizează în cadrul fazei prejudiciare, iniţial în interiorul unui term en de exam inare a
sesizărilor care, conform art.274 din CPP, este de 30 de zile, sau, după caz, de 15 zile şi,
ulterior, în interiorul term enului de urm ărire penală, care trebuie să fie rezonabil apreciat
potrivit criteriilor stabilite la art.20 din CPP.
Term enul de urm ărire penală se fixează şi este prelungit, potrivit art.259 din CPP,
prin ordonanţă m otivată de către procurorul de caz, la dem ersul ofiţerului de urmărire
penală, reieşind din circum stanţele individuale ale cauzei.
Potrivit prevederilor art.art.20, 259 CPP, term enele se referă, în principal, la cauzele
gestionate de către organele de urmărire penală şi aflate în conducerea procurorilor, fiind
practic omis segm entul exercitării nem ijlocite a urmăririi penale de către procuror. Pe
aceste din urm ă cauze, în prezent, procurorii de caz stabilesc şi prelungesc unipersonal
term enele de urm ărire penală, fapt care determ ină doar cheltuieli judiciare suplim entare
nejustificate.
Scopul term enelor de exam inare a sesizărilor despre infracţiuni şi celor de urmărire
penală rezidă în asigurarea celerităţii procedurii penale, fiind instituite ca instrum ent de
control al procurorului la faza urmăririi penale şi a judecătorului la exam inarea fondului
cauzei, luând ca reper criteriile indicate în art.20 CPP.
Experienţa dem onstrează că, stabilirea unor repere tem porale exprese, m enţinerea
obligativităţii em iterii dem ersurilor şi ordonanţelor de prelungire a urm ăririi penale,
îngreunează procedurile şi aduc doar cheltuieli nejustificate de tim p şi mijloace financiare,

o bună parte a dosarelor penale fiind constituite din dem ersuri formale ale ofiţerilor de
urmărire penală de prelungire a term enului urm ăririi penale şi de ordonanţele procurorilor
cu conţinut similar. Trebuie rem arcat şi faptul că, standardele europene în m aterie nu conţin
prevederi analogice celor din legislaţia procesual-penală autohtonă, acestea fiind o
rem iniscenţă a procedurii mai vechi ce nu-şi găseşte utilitate şi aplicabilitate practică în
condiţiile noilor realităţi.
Mai m ult ca atât, criteriile de apreciere a term enului rezonabil stipulate la art.20 CPP
sunt opozabile organului de urmărire penală, procurorului şi instanţei de judecată,
nerespectarea cărora atrage răspunderea procesuală corespunzătoare, inclusiv din
perspectiva nerespectării obligaţiilor pozitive ale statului de asigurarea a unui proces
echitabil (art.6 parag.l CEDO). De asemenea, reglem entarea procesuală a „recursului
accelerator” determ ină subiecţii oficiali ai procesului penal să adopte o poziţie proactivă în
investigaţiilor penale, m enţinerea obligativităţii emiterii periodice a unor acte procedurale
,ordonanţă/dem ers de fixare/prelungirea a term enului de urm ărire penală, nefiind
rezonabilă. Or, instanţa de judecată la exam inarea fondului cauzei nu este ţinută să emită
încheieri privind term enul cercetării judecătoreşti, fiind obligată să organizeze exam inarea
cauzei reieşind din criteriile de apreciere a term enului rezonabil indicat în art.20 CPP.______
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elem entelor noi_______________
Proiectul propune operare urm ătoarelor m odificări şi com pletări normative,
argum entarea cărora rezultă din argumentele expuse supra:
1. La articolul 20:
alin .(l) va avea următorul conţinut: „Exam inarea sesizărilor despre pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni, urmărirea p enală şi ju decarea cauzelor penale se fa c e în
termene rezonabile”.
A lin.(4) va avea următorul conţinut: „Respectarea term enului rezonabil la
examinarea sesizărilor despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni şi urmărire
penală se asigură de către conducătorul organului de urmărire pen a lă sau, după caz, de
către procuror, iar la judecarea cauzei - de către instanţa respectivă.”
La alin.(5) în prim a propoziţie, după cuvintele „în situaţia în care” se introduce
textul „ ,la exam inarea sesizărilor despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni”, iar
după cuvântul „accelerarea ” textul „urmăririi penale sau a procedurii de judecare a
ca u zei” se substituie cu cuvântul „procedurilor”, iar propoziţia a doua „Examinarea
cererii se fa c e în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de
instrucţie sau, după caz, de către un alt ju d ecă to r sau de un alt com plet de judecată decât
cel care exam inează cauza ”, se exclude.
Se com pletează cu un nou alineat (5 '), cu urm ătorul conţinut:
„ Cererea de accelerare se depune:
a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, p en tru cauzele penale aflate
la etapa urmăririi penale.
b) după cel p u ţin un an de la trimiterea cauzei în judecată, p en tru cauzele aflate la
etapa ju d ecă rii în prim a instanţă.
c) după cel pu ţin 6 luni de la examinarea cauzei în instanţa de apel sau recurs. ”
Se com pletează cu un nou alineat (52), cu următorul conţinut:
„Judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată, în vederea soluţionării cererii de
accelerare, dispune de următoarele măsuri:
a) informarea procurorului, sau a instanţei p e rolul căreia se află cauza, privind
cererea de accelerare, cu posibilitatea de a fo rm u la un p u n ct de vedere cu privire
la aceasta;
b) transmiterea cauzei penale de către procuror, judecătorului de instrucţie;
c) informarea celorlalte p ă rţi din proces cu privire la cererea de accelerare depusă şi
la dreptul de a fo rm u la un pu n ct de vedere cu privire la aceasta. ”.
Se com pletează cu un nou alineat (53), cu urm ătorul conţinut:
„N etransm iterea punctului de vedere p revăzut la alineatul (52), nu împiedică
soluţionarea cererii de accelerare.
Se com pletează cu un nou alineat (54), cu urm ătorul conţinut:
_______ „ Exam inarea cererii se fa c e în absenţa părţilor, în term en de cel m ult 10 zile
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2 . La articolul 56:
Alin.(2) după cuvintele „prevenire a infracţiunilor” conjuncţia „şi” se substituie cu
„ virgulă”, după cuvintele „săvârşirea infracţiunilor” se com pletează cu textul „şi asigură
j respectarea term enului rezonabil de examinare a acestora. ”.
3. L a articolul 201:
Alin.(4) se com pletează cu punctul 7 1) cu următorul conţinut: „ 7l) nerespectarea de
către organul de urmărire penală a termenului rezonabil de examinare a sesizărilor despre
pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni sau de efectuare a urmăririi penale ”.
4. La articolul 259:
A lin.(2) va avea urm ătorul conţinut: „ Respectarea term enului de urmărire penală
într-o cauză concretă se asigură de către conducătorul organului de urmărire penală
şi/sau procurorul de caz, ţinându-se cont de criteriile de apreciere a term enului rezonabil
prevăzute la art.20 alin. (2) ”.
A lineatele (3) şi (4), se exclud.
5. La articolul 271:
Se com pletează cu alin.(2'), cu următorul conţinut:
„Dacă organul de urmărire penală constată, că nu este com petent de a examina
sesizarea despre pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, imediat, dar nu mai târziu de 3
zile, trimite sesizarea împreună cu materialele acumulate procurorului pentru a o
transmite organului com petent”.
6. La articolul 274:
La a lin .(l) textul „în termen de 30 de zile” se substituie cu textul ,,în termen
rezonabil, stabilit de către conducătorul organului de urmărire pen a lă sau, după caz, de
către procurorul ierarhic su p erio r”.
La alin.(3) propoziţia „La m omentul când a luat cunoştinţă de ordonanţa de
începere a urmăririi penale, procurorul fixea ză term enul de urmărire în cauza
respectivă. ”, se exclude.
A lin .G 1), se exclude.
7. La articolul 284 în alineatul (6), textul „fixând term enul de urmărire p e n a la ”,
se exclude.
8. La articolul 285 în alineatul (8), textul „fixând term enul de urmărire p e n a la ”,
se exclude.
9. L a articolul 2873 în alineatul (2), textul „stabilindu-se si term enul urmăririi
p e n a le ”, se exclude.
10. La articolul 292 în alineatul (2), textul „şi se dispune term enul pentru
urmărire ”, se exclude.
La articolul 516. în alineatul (2), textul „ şi fixea ză term ene reduse necesare pentru
aceasta, care nu vor depăşi 10 zile, cu excepţia cazurilor în care efectuarea actelor de
urmărire penală necesită un termen de executare mai mare. ”, se exclude.________________
4. Fundam entarea econom ică-financiară
Im plem entarea proiectului de lege nu implică careva resurse financiare din fonduri
publice.
_____________________________
5. M odul de încorporare a actului în cadrul norm ativ în vigoare_____________________
Proiectul de lege se va încorpora perfect în sistem ul legislativ în vigoare, iar adoptarea
acestuia va determ ina consolidarea cadrului norm ativ existent şi nu necesită revizuirea altor
acte legislative.___________________________________________________________
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului______________________________________
Potrivit art.32 alin.(l)-(3) şi art.34 alin .(l) din Legea nr. 100/2017 privind actele
normative, proiectul de lege se remite spre avizare şi expertiză instituţiilor de resort, şi se
supune consultărilor publice._________________________________________________________

împiedică
Procuratura Generală
ilt 10 zile

