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Secretariatul Parlamentului
Republicii Moldova
Direcţia generală juridică
AVIZ

la proiectul de lege privind modificarea Codului de Procedură Penală al
Republicii Moldova nr.122/2003
(nr.348 din 16.10.2018)
Direcţia generală juridică a examinat proiectul de lege nominalizat,
în
conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Parlamentului, şi a preved
erilor

Legii nr.100/2017 privind actele normative şi expune următoarele.

i. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de iniţiativă legisla
tivă de către un grup
de deputaţi în Parlament, în corespundere cu prevederile art.73 din Consti
tuţia
Republicii Moldova şi art.47 din Regulamentul Parlamentului.
Potrivit Notei informative, proiectul de lege a fost elaborat în scopul asigurării
aplicării coerente şi uniforme a normelor legale ce reglementează condiţiile
aplicării
arestului preventiv. La fel, înaintarea prezentului proiect vine să îmbun
ătăţească
redacţia normei actuale, or, aceasta ar putea crea confuzii în procesul de
aplicare a
legii.
2. Urmează a fi respectate prevederile art.35 ale Legii nr.100
/2017, potrivit
căreia expertiza anticorupţie este obligatorie pentru toate proiectele actelor
normative,
inclusiv pentru proiectele actelor normative elaborate de deputaţii în Parlam
ent.
3. Referitor la respectarea cerinţelor tehnicii legislative, atenţionăm asupra
necesităţii de redactare a proiectului, ţinând cont de următoarele:
conform regulilor de redactare a actelor• normative, înlocuirea unor
articole
(alineate) cu alte articole (alineate) nu este practicată. Mai mult,
reţinem• faptul că
articolul 185 al cPP conţine déjă alin.(31), iar formularea „se comple
tează cu un nou
alineat (31)" nu corespunde realităţii. În această ordine de idei, consid
erăm necesară
coinpletarea art.185 cu un nou alineat (32),care să conţină
textul propus
pentru alineatul (31). Pe cale de consecinţă, textul „alineatul (31)
devine
alineatul (32)" se va exclude, ca fiind de prisos.
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în raport cu conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează
în categoria
legilor organice, adoptarea căruia ţine de competenţa exclusivă a Parlam
entului.
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