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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
Nr. EL.018/5580 din 22.11.2018

Ia proiectul de lege pertru modificarea articolului 178 din Codul de
procedură penală
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţional Anticorupţie al
Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la acteie normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

l. AraIiza ríscurilor ee corupere a procesului Ie promovare a proiectului
1.1. Pertinena autorułui, categoriei propuse a actuluj
şi a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Guvernul RM, iar autor nemijlocit este Ministerul ustiţiei,
ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3) din Regulamentul
Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie si
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

1.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesuł
decizional la promovarea proiectului
Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional “etapele asigurării
tŕansparenţei procesu/ui de e/aborare a decizii/or sunt:
a) informarea publicu/ui referitor /a iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea /a dispoziţia părţi/or interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consu/tarea cetăţeni/or, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a/tor părţi interesate;
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d) examinarea recomandčriior cetčţeni/or, asociaţii/or constituite în corespundere cu /egea, a/tor pčrţi
/nteresate în procesu/ de eiaborare a proiecteior de decizii;
e) informarea pub/icu/ui referitor la decizii/e adoptate.

Proiectui supus expertizei a fost plasat pe pagina web a Ministerului iustiţiei, astfel fiind
asigurat accesul părţiior interesate Ia proiectul prenotat pentru a putea prezenta/expedia
recomandări asupra acestuia.
Cu toate acestea, autorul nu a asigurat informarea pubiicului referîtor la iniţierea elaborării
prezentului proiect de decizie. În consecinţă, se constată evitarea etapei esenţiale a procesului de
asigurare a transparenţei procesului de elaborare a deciziilor statuată la art.8 lit.a) din Legea
nr.239/2008 privind transparenţa în procesui decizional.
Prin urmare, având în vedere că proiectul a fost plasat pe pagina web îndicată supra, transparenţa
în procesul decizional a fost, în mare parte, asigurată.

1.3. Scopu! arwnţat i scopul reai
aĺ proiectului
Potrivit notei informative: “Proiectu/ legii pentru comp/etarea articoluiui 178 din Codul de procedurč
executčrii
vederea
în
eiaborat
este
nr.122/2003
Republicii Moldova
a/
pena/č
naĺitate a
neconstituţio
de
excepţia
privind
2018
3
iu/ie
din
ie
nr.19
Hotčrârii Curţii Constituţiona
articolului 178 aiin.(3) din Cod de procedurč penaĺč (obligaţia de a nu pčrčsi ţara)".
Autorul a mai precizat că “[...] în scopul remedierii deficienţei de regiementare a normei menţionate,
Ministeruiiustiţieipropune comp/etarea art.178 din Cod de procedurč penalč prin care se va refiecta
durata maximč a acestei mčsuri."
Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se propune completarea art.178 din Cod de
procedură penală cu un nou alineat (3/1), conform căruia măsura preventivă “obligarea de a nu
părăsi localitatea/ţara" poate fi dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative învinuitului,
inculpatului de săvârirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un
termen de cel mult 12 ani, sau 24 de luni cumulative învinuitului, inculpatului de săvârirea
infracţiunii pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.
Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului
real al proiectului.

1.4. lnteresul public şi intereseĺe príyate
promovate prin proiect
Proiectul promovează interesele statului privind asigurarea realizării dreptului persoaneî la libera
circulaţie, prin reglementarea duratei maxime pentru care poate fi dispusă măsura preventivă
“obligarea de a nu păsări localitatea/ţara" în cursul urmăririi penale i a judecării cauzei, ceea ce este
conform interesului public.
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În acest sens, prin l-lotărârea Curţii Constituţionale nr.19/2018 privind excepţia de
neconstituţionalitate a art.78 alin.(3) CPP s-a constatat neconstituţionalitatea omisiunii de a
reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă măsura preventivă „obligaţia de a nu părăsi
ţara". Conform pct.49 din Hotărârea precitată “Curtea constată că articolui 178 din Codul de
procedură penalč instituie anumite restricţii pentru drepturiie ‚i libertăţile persoanei fără a stabili
durata maximă pentru care poate fi dispusă măsura preventivă a obligaţiei de a nu părčsi ţara. Acest
fapt generează o situaţie de incertitudine pentru persoanele obligate de a nu părăsi ţarcz, eie neavând
posibilitatea de a-i adapta conduita i de a prevedea eventualele evoluţii".

‚5. .usficarea soluiîlor proiectului
1.5.1. Suficienţa argumentării din nota ínformativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau nume/e autorului i, după caz, a participanţilor la eiaborarea proiectului actuiui
normativ;
b) condiţiile ce au ímpus eiaborarea proiectuiui actului normativ ifinaiităţile urmčrite;
c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiecte/e care au ca scop armonizarea legisiaţiei
naionale cu iegisiaţia Uniunii Europene;
d) principa/ele prevederi ale proiectuiui i evidenţierea elementelor noi;
f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".
Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea elaborării proiectului, fiind
întrunite cerinţele art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.
1,5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
co nţin ă e) fundamen tarea economico-financiară
„

“.

Reieind din prevederile proiectului i nota informativă anexată, implementarea normelor propuse nu
vor genera cheltuieli suplimentare. Potrivit notei informative: “lmp/ementarea proiectu/ui nu
presupune che/tuieli financiare suplimentare din bugetui de stat".
.

Analiza generaă a actorior e rjsc ale proiectului
11.1, imbaju roiecuIui

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textului proiectului actuiui
normative se elaborează í...I cu respectarea următoareior reguli: [..j
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...J
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă i corespunde celei utilizate în alte acte normative,
în legislaţia Uniunii Europene i în alte instrumente internaţionale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...J
f) se evită folosirea [...J a cuvintelor i expresiilor [...} care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
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h) se utilizează, pe cât este posibil, notiuni monosemantice, ..}“
Textul proiectului este expus întrun limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticaie
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea 100/2017.

ţk2. Coerenţa legislativă a proiectului
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

11.3. Activitatea agenţiior pubiici şi a entităţiior
publice regłementată în proiect
Proiectui nu reglementează activitatea agenţiior publici i/sau a entităţilor publice. Însă, în mod
tangenţial, se vor răsfrânge asupra activităţii procurorului sau, după caz, a instantei de judecată, de
competenţa cărora este adoptarea hotărârii privind aplicarea măsurii preventive “obligaţia de a nu
părăsi localitatea/ţara".

11.4, Atingeri ale drepturilor omuiui care pot fi
cauzate la apiicarea proiectuiui
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moidova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

111. Cocłzia exertizei
Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei în scopul remedierii deficienţei de reglementare
a art.178 alin.(3) din Cod de procedură penală, normă declarată neconstituţional referitor la
omisiunea de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obiigaţia de a nu părăsi ţara.
Proiectul respectă parţial rigorile de transparenţă impuse de Legea nr.239/2008 privind transparenţa
în procesul decizional, autorul nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea elaborării
acestuia.
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota informativă i acesta este
în conformitate cu interesul public.
Proiectul în redacţia parvenită la efectuarea expertizei anticorupţie nu conţine factori i riscuri de
corupţie.
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22.11.2018

Expert a! Direcţiei Iegis!aţie i expertiză anticoruptie:
Xenia VAMEŞ. lnspector principal
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