LEGE
pentru modificarea articolului 11 din
Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 11 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu
modificările ulterioare, se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul
cuprins:
„(21) În cazul în care intervine vacanţa funcţiei de Procuror General,
Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al
Procurorilor, desemnează un Procuror General interimar pînă la organizarea
concursului și numirea, urmare a acestuia, a Procurorului General prin decret al
Preşedintelui Republicii Moldova. Prevederile art. 17 alin. (1) se aplică în mod
corespunzător. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor la care se face
propunerea privind desemnarea Procurorului General interimar se convoacă în
maximum 3 zile de la intervenirea vacanței funcției. Președintele Republicii
Moldova poate respinge candidatura propusă de Consiliul Superior al Procurorilor
pentru funcția de Procuror General interimar în cazul depistării unor probe
incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția respectivă, de
încălcare de către candidat a legislației sau de încălcare a procedurilor legale de
selecție a acestuia.
(22) În cazul în care candidatura se respinge sau Consiliul Superior al
Procurorilor nu propune în termenul prevăzut la alin. (21) candidatura Procurorului
General interimar, Procurorul General interimar se desemnează prin decret al
Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea Parlamentului Republicii
Moldova, cu avizul Consiliului Superior al Procurorilor. Prevederile art. 17
alin. (1) se aplică în mod corespunzător. Parlamentul propune candidatura
Procurorului General interimar în maximum 3 zile de la respingerea candidaturii
de către Președintele Republicii Moldova sau de la expirarea termenului în care
Consiliul Superior al Procurorilor trebuia să propună candidatura Procurorului
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General interimar. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor la care se avizează
propunerea Parlamentului privind desemnarea Procurorului General interimar se
convoacă în maximum 3 zile de la adoptarea hotărîrii Parlamentului, termenul
respectiv fiind unul de decădere. Mandatul Procurorului General interimar durează
pînă la numirea, urmare a concursului, a Procurorului General prin decret al
Președintelui Republicii Moldova.”
Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Ședința Consiliului Superior al Procurorilor la care se face propunerea
privind desemnarea Procurorului General interimar conform art. 11 alin. (21) din
Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură se convoacă în maximum 3 zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

ZINAIDA GRECEANÎI

Chișinău, 19 iulie 2019.
Nr. 87.

