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Procuratura Republicii Moldova
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73,
tei: (+373) 22-828-373, (+373) 22-828-375; e-mail: proc-gen(a)procuratura.md

25.05.2022 nr.4 - 2d/22 - 140
Domnului Sergiu LITVINENCO
Ministru al Justiţiei

Stimate Domnule Ministru,
Procuratura Generală a evaluat cadrul normativ existent în partea
reglementărilor procesual penale, care vizează raporturile statului Republica
Moldova cu autorităţile altor state sau organisme internaţionale şi comunitare în
contextul asistenţei juridice internaţionale în materie penală.
In rezultat, fiind constatată necesitatea completării articolului 531 alin.(l) şi
alin.(2) din Codul de procedură penală, a fost elaborat proiectul de Lege pentru
modificarea Codului de procedură penală.
In 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. 698/2017, 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.

Anexe:
- proiectul de lege pe o filă.
- nota informativă la proiectul de lege pe 2 file.
Cu respect,
Procuror General interimar

ex: D.Obadă
tel: 069999054

Dumitru ROBU

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE

pentru modificarea Codului de procedură penală nr. nr,122/2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003
(publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251 art. 699),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 531:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Raporturile cu autorităţile competente ale statelor străine, curţile
internaţionale, organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene
(Parchetul European (EPPO), Eurojust, Europol, Reţeaua Judiciară Europeană
(EJN), şi altele) referitoare la asistenţa juridică în materie penală sunt reglementate
de prezentul capitol şi de prevederile Legii cu privire la asistenţa juridică
internaţională în materie penală. Dispoziţiile tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte şi alte obligaţii internaţionale ale Republicii
Moldova vor avea prioritate în raport cu dispoziţiile prezentului capitol.”
2. La articolul 531 alineatul (2) după cuvintele „statul”, în ambele cazuri se
completează cu sintagma „sau autoritatea”.
Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr.
nr.122/2003
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului
Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr.
nr.122/2003 este elaborat de Procuratura Generală.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală a fost elaborat
în vederea reglementării raporturilor referitoare la asistenţa juridică în materie penală,
cu autorităţile competente ale statelor străine precum şi cu organismele şi agenţiile de
specialitate ale Uniunii Europene.
Astfel, proiectul are drept scop consolidarea cadrului normativ şi prin urmare a
capacităţilor de cooperare a statului cu instituţiile şi agenţiile comunitare sub aspectul
asistenţei juridice internaţionale în materie penală.
In contextul celor expuse, reţinem că articolul 531 din Codul de procedură penală,
acordă la moment posibilitate autorităţilor de drept din Republica Moldova să
coopereze, în baza principiilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală cu state străine sau curţi internaţionale.
Prin urmare, în lumina faptului că fluxul asistenţei juridice internaţionale în
materie penală cu Statele Membre ale Uniunii Europene este impunător, dar şi reieşind
din procesul pendinte de examinare a cererii Republicii Moldova de aderare la Uniunea
Europeană, care reconfirmă necesitatea de consolidare a capacităţilor de cooperare cu
instituţiile şi agenţiile comunitare, este imperios necesară modificarea/completarea
textului art.531 alin.(l) din Codul de procedură penală în vederea reglementării
raporturilor referitoare la asistenţa juridică în materie penală, cu autorităţile competente
ale statelor străine precum şi cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii
Europene i.e. - (Parchetul European (EPPO), Eurojust, Europol, Reţeaua Judiciară
Europeană (EJN), şi altele).
Subsecvent, în acord cu propunerile menţionate supra, aferent extinderii
posibilităţilor de cooperare a autorităţilor de drept din Republica Moldova, pe principii
de asistenţă juridică internaţională în materie penală cu autorităţile competente ale
statelor străine precum şi cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii
Europene, se impune şi completarea alineatul (2) al art. 531, cu includerea după
cuvintele ’’statul” - în ambele cazuri, a sintagmei ”sau autoritatea”.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Pornind de la cele expuse supra, propunerile de lege ferenda se rezumă la
următoarele intervenţii legislative în actul legislativ menţionat:

1. Articolul 531 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
,,(1) Raporturile cu autorităţile competente ale statelor străine, curţile
internaţionale, organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene (Parchetul
European (EPPO), Eurojust, Europol, Reţeaua Judiciară Europeană (EJN), şi altele)
referitoare la asistenţa juridică în materie penală sunt reglementate de prezentul capitol
şi de prevederile Legii cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală.
Dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi alte
obligaţii internaţionale ale Republicii Moldova vor avea prioritate în raport cu
dispoziţiile prezentului capitol.”
2. La articolul 531 alineatul (2) după cuvintele „statul”, în ambele cazuri se
completează cu sintagma „sau autoritatea”;
4. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului de lege nu atrage cheltuieli financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Modificările propuse în proiectul de lege implică necesitatea modificării Codului
de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (publicat în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251 art. 699) cu modificările ulterioare.
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.
Procuratura Generală

