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(nr. 348 din 16.10.2018, lectura 11)

Comisia juridică, numiri i imunităţi a examinat pentru lectura a doua proiectul
de lege nr. 348 din 16.10.2018 pentru modif1carea Codului de procedură penală
al
Republicii Moldova nr. 122/2003 i comunică următoarele.
Proiectul de lege are drept scop asigurarea aplicării coerente i uniforme
a
normelor legale ce reglementează condiţiile aplicării arestului preventiv de
către
organele abilitate.
In cadrul edinţei Comisia juridică, numiri i imunităţi a examinat avizul
Direcţiei generale juridice, precum i amendamentele la proiectul de lege, decizia
Comisiei f1ind reflectată în sinteza amendamentelor.
In rezultatul examinării, Comisia juridică, numiri şi imunităţi cu votul
majorităţii membrilor, a decis să propună examinarea i adoptarea de către
Parlament
a proiectului de lege nr. 348 din 16.10.2018 în lectura a doua, varianta def1ni
tivată
f1ind anexată la prezentul raport.
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Proiect redactat
nr. 348/2018

LEGE
pentru modificarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr. 122/2003

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 1 22/2003
(republicat în Monitorul Ofcia1 al Republicii Moldova, 2013, nr. 248—25 1, art. 699),
cu modifcări1e ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

1. La articolul 185 alineatul (1), textul „şi în cazul infracţiunilor care, au fost
săvîrşite fără aplicarea constrîngerii fzice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de
prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei sau nu au fost săvîrşite de un grup criminal
organiząt sau de o organizaţie criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina
în comiterea infracţiunii" se exclude.
2. La articolul 270 alineatul (1) punctul 2) litera c), cifřele „362" se substituie
cu cifrele „262".
Art. 11. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
—

PREEDINTELE PARŁAMENTULUI

OTpeaKTiIpoBaHHbIrI

rIpOeKT (N2 348/2018)
fIepeBo

3AkOH
O BHeCeHHII n3MeHeuHň B Yro.iioBHo-rIpoIeccya.JIbubiň

KoLeKc

Peciiyő.iiHKiI MoJioBa N2

122/2003

TIapJIaMeHT fIIiHHMT HacTosIiLţrIrI opraHrIecKrIrI 3aKOH.

CT. 1.

—

B

YroMoBHo-riporţeccya.IIbHbIrI

KOrTţCKC

Pecriy6.riiiKrI Moji,IţoBa

H
N2 122/2003 (rIOBTOpHOe oriy6rIiiKoBaHHe: OrILĘHasibHbIrI MOHHTO Pecriy6rIHK
MorI,LţoBa,

2013 r., N2 248—251,

CT.

699),

C HOCJIe,IţyIOuţrIMrI H3MeHeHH5IMH, BHCCTH

csIe.lţyIoIIuţe H3MCHCHJiSI:

CJIOB «‚ H B csiyiae rIpecTyrIrIeHrIrI, COBLIICHHbIX
6e3 HHMCHHH5I ą)rI3H'IeCKOrO rI5IiI HCHXHMCKOO rIpiIHpK,LţeHrI5I, He FIOBJIeKUIHX
bIX opraHii
LIHMHHHrI Bpe,Lţa KrI3HH H 31ţOOBbK) qesioBeKa J1H6o H COBCIiIHH
o6BrIHHeMbIrI,
3OBaHHOrI iIpeCTyHHOrI rpyririorI iuiii HpeCTyLIHOrI opraHri3arţrIerI,

1. B

‘IaCTH

( 1) CTTbH

1 85

» HCKJIIOMHTb.
HO,Lţcy,LţrIMbIrI H LirI3HJI BrIH B COBCHICHHH LlCTIUIHH5I

2. B HO,LţFIyHKTe
LţH(j)paMH «262».
CT. 2.

—

c) HHKT

2)

qacTH

(1)

CTTbrI

270

rţHąpbI

«362»

3MHHTb

HacTosiuţrIrI 3KOH BCTHT B CH5I co ‚TţH5I oriy6rIrIKoBaHrIsi B

LţiIaJIbHOM MOHrITOC PeCLIy6rIHKH MorI,LţoBa.

IIPECEATEJIb I[APJIAMEHTA

OąH-

Nr
Amendamente la prevederile din proiectul
nr. 348

alineatul (3') devine alineatul
(32)•

se completează cu un nou alineat (31) cu următorul conţ
inut:
„(3') Arestul preventiv nu se aplică dacă sunt înde
plinite
cumulativ următoarele condiţii:
1) învinuitul, inculpatul a recunoscut vina în com
iterea
infracţiunii;
2) infracţiunile au fost săvîrşite fără aplicarea constrîng
erii fizice
sau psihice;
3) infracţiunile nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieţi
i şi
sănătăţii persoanei;
4) infracţiunile nu au fost săvîrşite de un grup criminal orga
nizat
sau o organizaţie criminală.

—

(

Se acceptă

4

Decizia Comisiei

Raisa APOLSCIIII,
Preşedintele Comisiei
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Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.
122-XV
Corneliu PADNEVICI, deputat îu
din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Ofic
ial aI Republicii
Parlament:
Moldova 2013, nr.248—251, art.699), cu modifică
rile ulterioare, se
rnodifică după cum urmează:
La Art. I., pct. 1, a doua i a treia teză se
•
exclud.
1. Articolul 185:
Ia alineatul (1) textul „şi în cazul infracţiunilor care,
au fost
săvîrşite fără aplicarea constrîngerii fizice sau psihi
ce, nu s-au soldat cu
cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii persoanei sau
nu au fost săvîrşite
de un grup criminal organizat sau de o organizaţie crim
inală, învinuitul,
inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracţiun
ii" se exclude;

2

Reglementări din proiectul de Iege nr. 348 prin care
se propun
modificări şi completări

(nr. 348 din 16.10.2018, Iectura 11)

Sinteza amendamentelor
la proiectul de Iege privind modificarea Codului
de Procedură Penală aI Republicii Moldova

