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Introducere
Prin Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (SRSJ sau ”Strategia”), aprobată
prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 20111, Parlamentul Republicii Moldova a stabilit inter alia în calitate
de direcţie strategică ”2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii”. Întru realizarea
acestei direcții strategice, domeniul de intervenție 2.2.8. prevede ”Demilitarizarea instituţiei procuraturii,
inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda procurorilor statutul de magistrat”.
În scopul executării Strategiei nominalizate supra, la 16 februarie 2012, Parlamentul a aprobat Planul
de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–20162
(Hotărîrea nr. 6 din 16 februarie 20123). Preluînd aceleași domenii de intervenție din Strategie, Planul
conține acțiunile de executat pentru realizarea acestora, cu detalierea indicatorilor de rezultat corespunzători
și nominalizarea entităților responsabile de fiecare dintre ele.
Astfel, conform Planului, realizarea domeniului de intervenție ”2.2.8. Demilitarizarea instituţiei
procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda procurorilor statutul de magistrat” se prevăd
următorii pași:
1. Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituţiei procuraturii şi oportunitatea de a acorda
procurorilor statutul de magistrat

Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (SRSJ sau ”Strategia”), aprobată prin Legea nr. 231 din 25
noiembrie 2011, http://www.legis.md/cautare/rezultate/50463
2
Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf
3
Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, http://www.legis.md/cautare/rezultate/69557
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2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la
Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării
instituției procuraturii
3. Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea
instituţiei procuraturii
Astfel, putem observa că în acest domeniu de intervenție a fost prevăzută o logică similară cu cea
întîlnită în alte domenii de intervenție:
studiu/analiză/evaluare

modificări legislative

monitorizarea implementării lor.

Potrivit Raportului pentru I semestru 2016 (ianuarie 2016 – iunie 2016) al Grupului de lucru pentru
coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției 4,
primele 2 acțiuni ale domeniului 2.2.8 - Efectuarea studiului și Elaborarea proiectului de modificare a Legii,
au fost apreciate ca fiind realizate. Prin urmare, există toate premisele pentru a realiza ultima acțiune întru
realizarea acestui domeniu de intervenție.
În calitate de Indicatori de rezultat pentru acțiunea de ”Monitorizare a implementării modificărilor
cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii”, Planul prevede următoarele:
1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi diseminat
Termen de realizare: decembrie 2014
Instituţii responsabile: Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală
Metodologie
Acest Raport are ca scop prezentarea situației de pînă la și după adoptarea Legii cu privire la
Procuratură din 2016, în partea în care se referă la mai multe aspecte ce țin de procesul de excludere a
anumitor elemente cu caracter militarizat în activitatea Procuraturii.
Prin urmare, metodele de studiu utilizate sunt:
• documentarea;
• descrierea;
• analiza și sinteza;
• comparația;
• operarea cu statistici.
În cadrul Raportului, sunt abordate aspecte privind:
1) cadrul legislativ primar și secundar relevant;
2) procesul și acțiunile ulterioare lichidării procuraturilor militare:
Raport pentru I semestru 2016 (ianuarie 2016 – iunie 2016) al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției,
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2015/Raport_Pilon_II_2016_in_lucru.pdf
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a) actul/temeiul de lichidare;
b) transferul / disponibilizarea procurorilor, personalui tehnic și auxiliar;
c) soarta/predarea armelor de foc și altor mijloace speciale;
d) soarta uniformelor;
e) transferul atribuțiilor/dosarelor pendinte;
f) soarta/predarea/transferul arhivei;
g) soarta/patrimoniului;
3) alte informații relevante.
Aspecte relevante prin prisma Concepției de reformă a Procuraturii și a unor studii
În cadrul implementării Strategiei, Parlamentul a aprobat Concepţia de reformă a Procuraturii prin
Legea nr. 122 din 03 iulie 2014 5. În cadrul Concepției au fost abordate 2 aspecte relevante prezentului
Raport:
➢ procuraturile specializate militare și Secţia investigaţii şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate
din cadrul Procuraturii Generale (existența și locul lor în structura organelor procuraturii,
perspectivele acestora);
➢ gradele de clasificare și militare ale procurorilor, uniforma acestora.
Astfel, potrivit p. 52 al Concepției, ca urmare a studiului organigramei Procuraturii Generale şi al
organigramei sistemului organelor Procuraturii, au fost identificate următoarele aspecte:
…
b) în structura organelor Procuraturii pot fi identificate unele procuraturi specializate care nu îşi
justifică existenţa datorită volumului de muncă insuficient (de exemplu: procuratura militară …).
Printre soluțiile propuse pentru această problemă se regăsesc următoarele:
”64. Din cauza sarcinii de muncă reduse, nu se consideră oportună menţinerea procuraturilor
specializate militare şi de transport, competenţele acestora putînd fi preluate de procuraturile teritoriale.
Lichidarea procuraturilor militare ar putea să se realizeze, spre exemplu, într-o perioadă de 3 ani,
perioadă care să permită consolidarea capacităţilor procuraturilor de sector sau ale organelor specializate
din cadrul Forţelor Armate, în vederea preluării şi realizării eficiente a actualelor atribuţii ale
procuraturilor militare. ...
66. Implementarea propunerilor enunțate este posibilă prin promovarea amendamentelor de
modificare şi completare a Legii cu privire la Procuratură în vederea lichidării Procuraturii de transport,
a procuraturilor militare şi a Secţiei investigaţii şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate din cadrul
Procuraturii Generale și prin promovarea unor propuneri legislative privind revizuirea competenţelor
procuraturilor specializate şi ale celor teritoriale.”

Lege nr. 122 din 03 iulie 2014 pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii,
http://www.legis.md/cautare/rezultate/21490
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În ceea ce privește gradele speciale ale procurorilor, au fost identificate probleme precum:
– gradele existente induc percepţia unei „militarizări” a instituţiei şi a absenţei independenţei
procurorului;
– gradele procurorilor nu se acordă în funcție de pregătirea profesională, ci de vechimea în muncă.
S-a menționat că ”gradele procurorilor nu relevă calitatea şi complexitatea activităţii acestora,
profesionalismul, pregătirea lor, însă formal depind de vechimea în muncă şi de funcţia deținută în organele
Procuraturii. Acest fapt nu motivează procurorii să desfăşoare o activitate calitativă, să-şi ridice nivelul de
calificare şi nu stimulează promovarea în carieră.”
Soluţiile propuse la acest capitol (a se vedea capitolul C ”III. Gradele speciale ale procurorilor” din
Concepție, p. 115-118) se rezumă la:
-

excluderea gradelor de clasificare concomitent cu creşterea remunerării procurorilor;
excluderea gradelor militare odată cu desfiinţarea procuraturilor militare;
înlocuirea uniformei cu mantie (robă), care se va purta doar în şedinţele de judecată.

În Studiul privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării
procuraturilor specializate6, s-a ajuns la următoarele concluzii şi recomandări:
”2. Se constată volumul net inferior al activităţii realizate de către procurorii
procuraturilor militare şi a Procuraturii de transport în comparaţie cu încărcătura care le
revine procurorilor de nivelul şi teritoriul respectiv;
3. Competenţele atribuite Procuraturii de transport, procuraturilor militare şi Secţiei
investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, în condiţiile actuale, pot fi preluate cu succes de
către procuraturile teritoriale şi secţiile specializate ale Procuraturii Generale, fără a
prejudicia activitatea eficientă a organelor Procuraturii;
4. Aflarea procurorilor procuraturilor militare în serviciul militar contravine legislaţiei
în vigoare, iar deţinerea de către procurori a gradelor speciale militare crează imaginea unei
procuraturi militarizate, determinînd necesitatea includerii în Strategia de reformă a sectorului
justiţiei şi al Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia a domeniului specific de
intervenţie 2.2.8. Demilitarizarea instituţiei Procuraturii.
Se propune:
Înaintarea de amendamente pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
Procuratură în vederea lichidării Procuraturii de transport, procuraturilor militare şi a Secţiei
investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, excluderea gradelor militare speciale acordate
procurorilor şi a uniformei respective.

Studiu privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate,
http://www.procuratura.md/file/1313_Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_PG-2013.pdf
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Se impune abrogarea Hotărîrii Prezidiului Parlamentului nr. 1633-XII din 02.11.93
pentru aprobarea Regulamentului procuraturii militare, precum şi a Hotărîrii Prezidiului
Parlamentului nr. 935-XII din 26.02.92 cu privire la organele procuraturii militare.
Urmează să fie prezentate propuneri legislative privind revizuirea competenţelor care le
revin acestor procuraturi în scopul excluderii unora şi transmiterea celor ce se consideră
oportune procuraturilor teritoriale pentru realizare.
De asemenea, se propune după caz, specializarea unor procurori din cadrul unei
subdiviziuni a Procuraturii Generale, care ar prelua atribuţiile de care dispuneau procurorii
procuraturilor lichidate în domeniul monitorizării respectării legislaţiei în Forţele Armate
precum şi în domeniul transportului feroviar, aerian şi naval.”
În egală măsură, în cadrul Studiului privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă
a procurorilor din Republica Moldova7, la fel s-a ajuns la concluzia că volumul de muncă al procurorilor
militari este mai mic decât media per sistem, în acest sens, fiind recomandată lichidarea procuraturilor
militare. Totuşi, s-a recomandat a lua în considerație că în procuraturile din circumscripţiile în care există
unităţi militare, procurorii ar putea fi specializaţi pentru a face faţă sarcinilor specifice pe care le implică
forţele armate.
Astfel, putem concluziona că Procuratura nu era pînă la adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură8
o instituție în mod veritabil militarizată, însă anumite elemente precum prezența gradelor de clasificare, iar
la procurorii din procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în
Forţele Armate, a gradelor militare speciale, a uniformei, a dreptului la portarmă, cît și existența propriuzisă a acestor procuraturi militare/subdiviziunii Procuraturii Generale, inducea percepţia unei „militarizări”
a instituţiei. O astfel de percepție era întărită și de terminologia utilizată în cazul gradelor militare speciale:
colonel, locotenent-colonel, maior de justiţie, căpitan, locotenent-major și locotenent de justiţie. (asupra
acestui subiect se va reveni pe parcursul prezentului Raport) Faptul că există o percepție eronată din partea
populației privind competențele și natura instituției Procuraturii o confirmă și rezultatele unui sondaj
efectuat în toamna anului 2016, conform căruia, cunoștințele populației privind rolul și funcțiile actorilor
din sistemul justiției penale sunt cele mai reduse vizavi de procuratură (comparativ cu poliția, avocații,
judecătorii, poliția de frontieră, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție (ordinea în descreștere)).
Numai 32,8% din respondenți au indicat corect rolul procurorului – exercitarea și conducerea urmăririi
penale, reprezentarea acuzării în judecată în numele statului. 24,6% din respondenți au indicat greșit precum
că rolul procurorului ar fi aplicarea pedepsei celor ce au comis infracțiuni, iar alți 25,8% au menționat alte
roluri greșite ale procurorului. În final, 15,9% din respondenți nu cunoșteau nimic despre funcțiile
procurorului în sistemul justiției penale.

Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova, elaborat în cadrul
proiectului „Contribuția CRJM la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției: Pilonii I și II”, implementat de
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite, http://crjm.org/wpcontent/uploads/2014/06/Studiu-PG.pdf
8
Lege nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, http://www.legis.md/cautare/rezultate/94309
7
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Legislația relevantă. Situația de pînă la intrarea în vigoare a noii Legi cu privire la Procuratură și
evoluția istorică
Pînă la momentul intrării în vigoare a noii Legi cu privire la Procuratură, în sistemul organelor
Procuraturii activau cele 3 procuraturi specializate militare (Chișinău, Cahul și Bălți) și Secţia investigaţii
şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate din cadrul Procuraturii Generale. Acestea funcționau în conformitate
cu prevederile ”vechii” Legi nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură9, cu modificările și
completările ulterioare.
Astfel, potrivit ultimei redacții a Legii nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
(abrogate), una din categoria procuraturilor specializate erau Procuraturile militare, care prin procurorii
militari:
a) exercitau urmărirea penală în cauzele penale privind infracţiunile prevăzute în Partea specială a
Codului penal, săvîrşite de persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de ofiţeri
al Armatei Naţionale, din efectivul trupelor de carabinieri (trupele de interne) ale Ministerului Afacerilor
Interne, din efectivul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, al Serviciului de Informaţii şi
Securitate, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de persoane atestate din efectivul instituţiilor
penitenciare, de supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor şi de alte persoane referitor la care
există indicaţii speciale în legislaţie;
b) reprezentau învinuirea în instanţa de judecată în cauzele prevăzute la lit. a);
c) exercitau atribuţiile Procuraturii în Forţele Armate. (art. 22 alin. (1) lit. c) și art. 25 al Legii
respective)
Conform art. 5 lit. j) al Legii nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (abrogate), printre
atribuţiile Procuraturii se regăsea și exercitarea controlului legalităţii în Forţele Armate.
La nivel legislativ, procuraturile militare din Republica Moldova și-au găsit reglementare începînd cu
anul 1992, cînd prin Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 935-XII din 26 februarie 1992 cu privire la
organele procuraturii militare10, organele procuraturii militare care funcţionau pe teritoriul Moldovei au
trecut în subordonarea Procurorului Republicii Moldova. Regulamentul procuraturii militare a fost aprobat
prin Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 1633-XII din 02 noiembrie 199311. Ulterior, au fost introduse
modificări și completări în Legea cu privire la Procuratura Republicii Moldova nr. 902-XII din 29 ianuarie
199212 prin Legea nr. 551-XIII din 21 iulie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
Procuratura Republicii Moldova 13. Potrivit acestor modificări, procuraturile militare s-au regăsit specificate
expres în lista tuturor procuraturilor specializate menționate la art. 12 din Legea cu privire la Procuratura
Lege nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, http://www.legis.md/cautare/rezultate/91762#
Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 935-XII din 26 februarie 1992 cu privire la organele procuraturii militare,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306889
11
Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 1633-XII din 02 noiembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului procuraturii
militare, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308309
12
Lege cu privire la Procuratura Republicii Moldova nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313311
13
Lege nr. 551-XIII din 21 iulie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratura Republicii Moldova,
http://www.legis.md/cautare/rezultate/65075#
9
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Republicii Moldova nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992.14 Procuraturile militare și-au continuat activitatea sub
auspiciile legilor ulterioare ce reglementau funcționarea procuraturii (art. 13 și 15 din Legea nr.118-XV din
14 martie 2003 cu privire la Procuratură15; art. 25 alin. (3) din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008
cu privire la Procuratură), precum și a Hotărîrii Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea
organelor Procuraturii, a localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de
personal16, pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură - 1 august
2016.
În ceea ce privește aprovizionarea tehnico-materială a procuraturilor militare, asigurarea lor cu
încăperi de serviciu, mijloace de transport, iar a procurorilor militari cu locuinţe, în perioada 2003-2009
(sub auspiciile Legii nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură, abrogate la 17 martie 2009),
urma a se efectua din contul mijloacelor Ministerului Apărării. Începînd cu 2009, era de sarcina autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale de a asigura organele Procuraturii cu încăperi de serviciu, iar
asigurarea organelor Procuraturii cu tehnică operativă şi criminalistică, cu mijloace de telecomunicaţie şi
computere, cu mijloace de transport auto de serviciu urma a se efectua de către Procuratura Generală din
mijloace de la bugetul de stat. (art. 139 din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la
Procuratură)
Întru exercitarea atribuţiilor Procuraturii în Forţele Armate, conform Hotărîrii Parlamentului nr. 77
din 4 mai 2010 privind aprobarea structurii Procuraturii Generale 17 a fost emis ordinul Procurorului General
nr. 97/3 din 17 noiembrie 2010 cu privire la organigrame, prin care s-a creat Secţia investigaţii şi infracţiuni
în cadrul Forţelor Armate din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale.
Gradele de clasificare au fost prevăzute legislativ încă în Legea cu privire la Procuratura Republicii
Moldova nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 și se confereau lucrătorilor din Procuratură în conformitate cu
posturile deţinute şi cu vechimea în muncă. Odată cu specificarea expresă în textul legii a procuraturii
militare în lista procuraturilor specializate prin Legea nr. 551-XIII din 21 iulie 1995 pentru modificarea şi
completarea Legii cu privire la Procuratura Republicii Moldova, pe lîngă gradele de clasificare au fost
introduse și gradele speciale militare, fiind prevăzute anterior în Regulamentul procuraturii militare din 02
noiembrie 1993.
În conformitate cu art. 42 al Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratura Republicii
Moldova (în redacția Legii nr. 551-XIII din 21 iulie 1995) şi în scopul creării unui sistem unic de grade, a
fost adoptată Legea nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele speciale militare

Conform redacției inițiale a Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992, în sistemul de organe ale Procuraturii se puteau crea
procuraturi de ramură. Determinarea structurii organelor Procuraturii în limitele schemei de încadrare şi de salarizare, drepturilor
şi obligaţiilor subdiviziunilor lor, numărului lucrătorilor din procuraturi, inclusiv cele de ramură, era de competența Procurorului
Republicii Moldova. (art. 12 și 13)
15
Lege nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură, http://www.legis.md/cautare/rezultate/28206#
16
Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităţilor de reşedinţă, a
circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal, http://www.legis.md/cautare/rezultate/8718#
17
Hotărîrea Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010 privind aprobarea structurii Procuraturii Generale, abrogată prin Legea nr. 152
din 01 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, http://www.legis.md/cautare/rezultate/94342#
14
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ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova 18 stabilind pentru lucrătorii din Procuratură grade de
clasificare şi grade speciale militare, precum şi cerinţele pentru conferirea lor, termenele de deţinere şi alte
condiţii. (ulterior, prin Legea nr. 117 din 22 aprilie 200419, termenul ”grad special militar” a fost substituit
cu termenul ”grad militar”) În aceeași zi, Parlamentul a adoptat Legea nr.921-XIII din 11 iulie 1996 privind
stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură şi răspunderea lor disciplinară 20, unde în calitate
de măsuri de stimulare și sancţiuni disciplinare erau prevăzute conferirea unui grad de clasificare mai înalt
și respectiv, retrogradarea în funcţie.
La 17 martie 2009, prin publicarea Legii nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, cele
3 legi care reglementau anterior activitatea procuraturii au fost abrogate (Legea nr.118-XV din 14 martie
2003 cu privire la Procuratură, Legea nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele
militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova și Legea nr.921-XIII din 11 iulie 1996 privind
stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură şi răspunderea lor disciplinară).
Astfel, pînă la momentul abrogării Legii nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (1
august 2016), procurorii dispuneau de grade de clasificare, iar procurorii din procuraturile militare şi din
subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate de grade militare speciale,
conform art. 44-52, Capitolul VI din Legea respectivă.
Procurorii dispuneau de grade de clasificare pentru cele 3 corpuri juridice: suprem, superior și inferior,
fiecare fiind structurate în cîte 3 ranguri corespunzător. Gradele de clasificare se numeau consilier juridic
de stat (corpul juridic suprem), consilier juridic (corpul juridic superior) și jurist (corpul juridic inferior),
fiecare de rangul corespunzător I, II sau III. (de ex. consilier juridic de stat de rangul al II-lea)
Pentru procurorii din procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu
atribuţii în Forţele Armate erau stabilite grade militare speciale doar pentru corpul juridic superior și cel
mediu, la fel fiecare fiind structurate în cîte 3 grade corespunzător. Gradele militare speciale aveau
următoarele denumiri: colonel, locotenent-colonel și maior de justiţie (corpul juridic superior), căpitan,
locotenent-major și locotenent de justiţie (corpul juridic mediu).
Gradele de clasificare şi gradele militare speciale se confereau procurorilor, de către Procurorul
General, consecutiv la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent (între 2 și 5 ani), în
conformitate cu funcţia şi cu vechimea în muncă, ţinîndu-se cont de gradul de profesionalism.
În dependență de funcţia deținută procurorul dispunea de gradele de clasificare şi gradele militare
speciale (numai procurorii din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate
și cei din procuraturile militare), în corespundere cu tabelul de la art. 47 din Legea nr. 294 din 25 decembrie
2008 cu privire la Procuratură.
Lege nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii
Moldova, http://www.legis.md/cautare/rezultate/62866#
19
Lege nr. 117 din 22 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură şi a Legii
nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele speciale militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii
Moldova, http://www.legis.md/cautare/rezultate/26931
20
Lege nr.921-XIII din 11 iulie 1996 privind stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură şi răspunderea lor
disciplinară, http://www.legis.md/cautare/rezultate/62346#
18
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Astfel, primul grad inferior (jurist de rangul al III-lea sau de locotenent de justiţie) se conferea
procurorilor în urma atestării, după numire în funcţie. Conferirea gradelor de clasificare şi a gradelor militare
speciale era de competenţa Procurorului General, cu excepţia gradelor de consilier juridic de stat (corpul
juridic suprem), care se confereau de Preşedintele Republicii Moldova.
Totuși, dacă la momentul numirii în funcţia de procuror persoana deţinea deja grad de clasificare sau
grad militar datorită funcției anterioare (de ex. ofiţer de urmărire penală), acesteia i se conferea gradul de
clasificare sau gradul militar special similar celui deţinut anterior, ţinîndu-se cont de funcţia în care se
numește în Procuratură, de gradul de profesionalism şi de vechimea în muncă.
La fel, în caz de transfer în procuratura militară sau în subdiviziunea Procuraturii Generale învestită
cu atribuţii în Forţele Armate și viceversa, procurorilor care aveau grade de clasificare li se confereau grade
militare speciale, ţinîndu-se cont de funcţia în care se numeau, de gradul pe care îl deţineau şi de vechimea
în acest grad.
În vederea conferirii gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale, Procurorul General era în
drept:
a) să acorde înainte de termen, pentru acţiuni pătrunse de spirit de sacrificiu, pentru exercitare
exemplară a obligaţiilor de serviciu şi pentru succese remarcabile în activitatea de consolidare a legalităţii
şi de combatere a criminalităţii, următorul grad de clasificare sau grad militar special ori gradul de clasificare
sau gradul militar special de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, însă după cel puţin jumătate din
termenul aflării în gradul precedent;
b) să confere, la avansare într-o funcţie superioară, grad de clasificare fără a ţine cont de succesiune,
însă nu mai mult de două grade faţă de cel deţinut;
c) să prezinte Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind conferirea gradelor de clasificare
care ţin de competenţa acestuia.
Conferirea gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale superioare înainte de termen sau fără
a ţine cont de succesiune se putea face o singură dată în întreaga perioadă de serviciu a persoanei respective
în organele Procuraturii.
Gradele de clasificare şi gradele militare speciale se acordau lucrătorilor din organele Procuraturii pe
viaţă însă procurorul putea fi degradat prin hotărîre a Colegiului disciplinar, validată de Consiliul Superior
al Procurorilor, cu posibilitatea contestării în instanţă de judecată, pentru săvîrşirea unor fapte ce compromit
titlul de procuror sau a unor infracţiuni premeditate, precum şi pentru că i s-a conferit grad de clasificare
sau grad militar special cu încălcarea legii.
În ceea ce privește ținuta vestimentară, conform art. 55 al ”vechii” Legi nr. 294 din 25 decembrie 2008
cu privire la Procuratură, în exerciţiul funcţiei, procurorul era obligat să aibă ţinuta vestimentară prevăzută
de lege. Uniforma era asigurată gratuit procurorului din contul statulului. Procurorii din procuraturile
militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate purtau uniformă
de modelul stabilit pentru militari.
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De asemenea, potrivit art. 68 din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
(protecţia de stat a procurorului şi a membrilor lui de familie), procurorul în exerciţiul funcţiei avea dreptul
să poarte armă şi mijloace de autoapărare.
Conform legislației abrogate, procurorii, cu excepţia procurorilor militari, aveau dreptul la pensie
conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat21. Procurorii militari însă, cădeau sub incidenţa
Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne. Vechimea în muncă a procurorilor transferaţi în procuraturile militare şi în subdiviziunea
Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate se include în vechimea totală în muncă a
militarului. (art. 73 din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură)
Totodată, putem remarca faptul că în perioade de timp anterioare, gradul de clasificare deținut prezenta
importanță și oferea anumite drepturi suplimentare, dar care nu mai erau actuale prin prisma Legii nr. 294
din 25 decembrie 2008. De ex. conform art. 45 al Legii nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992, lucrătorii din
Procuratură care au primit grad de clasificare aveu dreptul la un concediu anual de 30 de zile calendaristice,
iar potrivit aceluiași articol, în redacția Legii nr. 551-XIII din 21 iulie 1995, gradul de clasificare era luat în
considerație la calcularea salariului procurorilor şi anchetatorilor.

21

Lege privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.1544-XII din 23 iunie 1993, http://www.legis.md/cautare/rezultate/97418
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Novațiile introduse prin noua Lege cu privire la Procuratură
Întru realizarea reformei procuraturii, a fost adoptată Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la
Procuratură, intrată în vigoare la 1 august 2016, cu unele excepții, cînd s-a abrogat Legea nr. 294 din 25
decembrie 2008 cu privire la Procuratură.
În context, trebuie să menționăm că, potrivit noii Legi, procuratura nu mai are funcții și competențe
legate de rolul de supraveghere și control general al respectării legislației, etichetat de regulă procuraturilor
de tip sau cu ”moștenire” sovietică, decît doar în domenii foarte înguste și specifice, strict legate de domeniul
instrumentării cauzelor penale precum controlul asupra respectării legislației privind activitatea specială de
investigații, asupra respectării legislației privind înregistrarea sesizărilor despre săvîrşirea sau pregătirea
săvîrşirii unor infracţiuni și privind respectarea legilor în aplicarea măsurilor de protecție a martorilor, a
victimelor infracțiunii și a altor participanți la procesul penal. (art. 5 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016
cu privire la Procuratură) Existenţa reminiscenţelor de supraveghere generală în activitatea Procuraturii se
menționează și în Concepţia de reformă a Procuraturii, iar ca soluție, se amintește că, în principal, Comisia
de la Veneţia susţine poziţia că, deși nu în termeni absoluţi, Procuratura trebuie să aibă în special competenţe
în domeniul penal. (p. 24-39 din Concepţie)
Astfel, funcția de control al legalităţii în Forţele Armate, prevăzută în art. 5 lit. j) al Legii nr. 294 din
25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (abrogate), deja nu se mai regăsește printre atribuţiile
Procuraturii în conformitate cu textul noii Legi din 2016.
De asemenea, procesul de demilitarizare definitivă a procuraturii pare a se înscrie în tendințele
generale de demilitarizare a altor organe de drept precum poliția 22, Serviciul de Informaţii şi Securitate23
etc.
În conformitate cu art. 99 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, procuraturile
militare îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a prezentei legi. Suplimentar, art. 1 și 2 din
Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, a localităţilor de
reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal, în care erau reflectate inclusiv
procuraturile militare, au fost abrogate prin Legea nr. 152 din 01 iulie 2016 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative, cu schimbarea titlului ei în ”Hotărîre privind aprobarea numărului de
personal al Procuraturii”.
Potrivit art. 99 alin. (2) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, după încetarea
activităţii procuraturilor lichidate, procurorilor și procurorilor-șefi din aceste procuraturi li se va propune
transferul, cu acordul lor, la alte procuraturi teritoriale sau specializate, în funcţiile vacante de procurori, cu
excepția funcțiilor de procuror-șef.

Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a
Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, http://www.legis.md/cautare/rezultate/92696
23
Hotărîrea Parlamentului nr. 230 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi
Securitate al Republicii Moldova şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii
şi Securitate al Republicii Moldova pentru anii 2014–2018, http://www.legis.md/cautare/rezultate/11487
22
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Conform alin. (3) din același articol, bunurile mobile și imobile ale procuraturilor lichidate se
gestionează de către Procuratura Generală.
Funcţionarii şi alt personal al procuraturilor lichidate vor fi transferaţi, în funcţiile corespunzătoare, la
alte procuraturi conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr. 158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.
Dosarele şi alte documente aflate în arhiva procuraturilor lichidate se transmit la arhiva Procuraturii
Generale.
În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire
la Procuratură, indiferent de faza procesuală la care s-a ajuns în instrumentarea dosarului, cauzele penale,
civile şi contravenţionale, precum și alte documente aflate în executare la procuraturile lichidate vor fi
transmise Procurorului General sau unui adjunct desemnat prin ordinul Procurorului General, care, în
termen de 10 zile lucrătoare de la recepționare, le va repartiza conform principiului teritorialității și
competenței pentru continuarea procedurilor în conformitate cu legislația în vigoare.
Conform ordinului Procurorului General nr. 587-p din 27 mai 2016, Procuratura Generală a fost
reorganizată și stabilită o nouă structură internă începînd cu 1 august 201624, în care Secţia investigaţii şi
infracţiuni în cadrul Forţelor Armate, nici o altă subdiviziune învestită cu atribuţii similare, nu se mai
regăsește. Anexa nr. 2 la ordinul Procurorului General nr. 587-p din 27 mai 2016 prevede lista funcțiilor
care se reduc, inclusiv Secţia investigaţii şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate (5 unități). Conform p. 5
din același ordin, toți angajații Procuraturii Generale urmau a se preaviza sub semnătură cel tîrziu către 31
mai 2016 despre reorganizare, inclusiv prin fuzionare sau lichidare, și reducerea funcțiilor. De asemenea, la
24 septembrie 2016, Procurorul General a aprobat Regulamentul Procuraturii prin ordinul nr. 24/28, publicat
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 369-378 din 28 octombrie 2016, art nr. 179825, care la fel
reflectă noua structură a Procuraturii Generale și nu prevede vreo unitate cu atribuții analogice celei precum
fosta Secţie investigaţii şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate.
Respectiv, procuraturile militare și-au încetat activitatea prin efectul intrării în vigoare a Legii nr. 3
din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură la data de 1 august 2016, precum și al modificărilor operate
prin Legea nr. 152 din 01 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, iar fosta Secţie
investigaţii şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate din Procuratura Generală a fost lichidată la aceeași dată
conform ordinului Procurorului General nr. 587-p din 27 mai 2016.
Textul noii Legi cu privire la Procuratură nu mai prevede careva grade de clasificare sau grade militare
speciale. Nici dreptul procurorului de a purta armă şi mijloace de autoapărare în exerciţiul funcţiei ce a fost
prevăzut în legislația ce s-a perindat de la 1992 nu se mai regasește în noua lege din 2016.

24

http://www.procuratura.md/md/struct/
Ordinul Procurorului General nr. 24/28 din 28 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului Procuraturii,
http://www.legis.md/cautare/rezultate/95927
25
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Odată cu dispariția instituției procurorului militar, dreptul la pensie a procurorului rămîne a fi
reglementat doar conform regulilor prevăzute de Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile
de asigurări sociale de stat. (art. 63 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016)
În ceea ce privește ținuta vestimentară a procurorului, s-a renunțat la uniformă, care a fost înlocuită cu
mantie. Conform art. 16 al Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în ședințele de
judecată, procurorul este obligat să poarte mantie. Statul asigură gratuit procurorului ținuta vestimentară
corespunzătoare. Modelul mantiei și însemnele distinctive se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul
Superior al Procurorilor. Prevederile art.16 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017, după cum prevede art. 98
alin. (1) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.
Respectiv, Regulamentul privind stabilirea modelului și a însemnelor distinctive ale ținutei
vestimentare a procurorilor a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-260/16
din 22 decembrie 201626, elaborat în corespundere cu prevederile art.16 din Legea cu privire la Procuratură
și Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor27 și urmărește să reglementeze:
a) componentele ținutei vestimentare a procurorilor și detalierea acestora;
b) modul și periodicitatea eliberării ținutei vestimentare;
c) răspunderea pentru încălcarea condițiilor de păstrare a ținutei vestimentare.
Ținuta vestimentară pentru procurori se compune din mantie şi insignă. Mantia este confecționată din
stofă Gabardin (poliester - 99%, elastan - 1%) de culoare bleumarin mat. Mantia este de siluetă liberă cu
evazare spre tiv. Indiferent de ierarhie, procurorii poartă în piept, în partea stângă a mantiei, Insigna
Procuraturii care reprezintă un semn distinctiv al Procuraturii Republicii Moldova. Modelul și descrierea
Insignei corespunde prevederilor pct.2.2 din Regulamentul privind Insigna Procuraturii, aprobat prin
Ordinul Procurorului General nr.32/8 din 12 mai 2010. Insigna are înălțimea de 5 cm și lățimea de 4,5 cm.
Modelul mantiei și insignei sunt prezentate în anexele la Regulamentul menționat.
Procurorii vor purta mantia peste cămașă de culoare albă și cravată de culoare bleumarin mat.
Termenul de folosinţă a componentelor ținutei vestimentare pentru procurori este:
- pentru mantie - 5 ani;
- pentru insignă - nelimitat.
Ţinuta vestimentară se pune la dispoziţia procurorului în mod gratuit, fiind asigurată din bugetul
aprobat pentru Procuratura Generală. Drept temei pentru eliberarea ținutei vestimentare servește raportul
procurorului beneficiar, coordonat de procurorul-șef, adresat Procurorului General.

Regulamentul privind stabilirea modelului și a însemnelor distinctive ale ținutei vestimentare a procurorilor a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-260/16 din 22 decembrie 2016, http://procuratura.md/file/2017-0222_Regulament tinuta vestimentara.pdf
27
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-225/16
din 14 septembrie 2016, http://procuratura.md/file/2017-02-28_Regulamentul%20CSP%20final.pdf
26
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Un nou Regulament cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea
distincţiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22
decembrie 201628, stabileşte temeiurile, condiţiile şi procedura de aplicare a măsurilor de încurajare a
procurorilor, inclusiv diversitatea, modul de acordare, purtare a distincţiilor Procuraturii și descrierea lor
heraldică. Pentru îndeplinirea impecabilă a atribuțiilor de serviciu, pentru succese remarcabile în activitate
sau pentru anumite acțiuni pătrunse de spirit de sacrificiu, procurorii pot fi încurajați prin:
a) exprimarea unei mulțumiri;
b) oferirea unui cadou simbolic;
c) acordarea unui premiu;
d) acordarea distincțiilor Procuraturii
Distincţiile Procuraturii sunt:
a) Crucea „Pentru Merit” de clasele I şi II;
b Medalia „Pentru serviciu impecabil” de clasele I, II şi III;
c) Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”;
d) Medalia „Veteran al Procuraturii”.

Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22 decembrie 2016, http://procuratura.md/file/2016-1222_259%20Regulamentul%20masuri%20de%20incurajare.pdf
28
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Procesul de lichidare a procuraturilor militare și de achiziționare a mantiilor
La momentul încetării activității procuraturilor specializate militare (Chișinău, Cahul și Bălți) și
Secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate din Procuratura Generală, în cadrul lor activau 19
procurori, dintre care 18 au fost transferați la Procuratura Generală sau în alte procuraturi
specializate/teritoriale și 1 s-a eliberat din proprie inițiativă. Suplimentar, o funcție de procuror era vacantă.
Personalul tehnic și auxiliar din aceste structuri îl reprezenta 11 unități - 5 persoane au fost transferate
sau reangajate, una eliberată în legătură cu expirarea contractului, 4 eliberate în legătură cu lichidarea
unității și una s-a pensionat.
Aceste unități gestionau 28 de cauze în procedură, alte 155 de cauze erau suspendate, iar peste 10
cauze în instanță de judecată. De altfel, toate cauzele investigate de procuraturile militare erau examinate
de Judecătoria Militară, care se află în mun. Chişinău. Respectiv, procurorii din Procuraturile Militare Bălţi
şi Cahul erau constrânşi să vină la Chişinău pentru a participa la şedinţele judiciare, ceea ce solicita mult
timp. În context, precizăm că potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor
judecătorești29, Judecătoria Militară își încetează activitatea la 1 aprilie 2017.
Pentru detalii privind procesul de lichidare a procuraturilor militare și Secţiei specializate din
Procuratura Generală, a se vedea tabelul de mai jos.
Angajați

Unitatea

Cauze
Personal tehnic și
auxiliar
Secţia investigaţii şi 4 procurori
1 specialist principal în 3 cauze în procedură și 2
infracţiuni în cadrul (2 transferați la PG, 2 cancelarie - transferat la cauze penale suspendate au
Forţelor Armate din transferați
în
alte PG
fost transmise Procuraturii
Procuratura Generală
procuraturi teritoriale)
mun. Chișinău;
Procurori

Procuratura
Chișinău

militară 8 procurori
(7 transferați în alte
procuraturi teritoriale, 1
eliberat
din
proprie
inițiativă)

4 unități
(2 specialiști în cancelarie
– 1 transferat la PG și 1
eliberat în legătură cu
expirarea contractului, l
șofer și 1 menajeră –
ambii eliberați în legătură
cu lichidarea unității)

La momentul lichidării
structurii, se aflau spre
examinare în Judecătoria
Militară 2 cauze penale, iar
acuzarea de stat a fost
susținută de procurorii din
Procuratura mun. Chișinău.
16 cauze din procedură au
fost transmise Procuraturii
mun. Chișinău;
112
cauze
penale
suspendate
au
fost
transmise procuraturilor,
corespunzător:
96 - mun. Chișinău;

Lege nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești,
http://www.legis.md/cautare/rezultate/97419
29
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4 - Ialoveni;
4 - Dubasari;
3 - Căușeni;
1 - Bender;
1 - Hîncești;
1 - Criuleni;
2 - Orhei.

Procuratura
Cahul

Procuratura
Bălți

militară 3 procurori
(3 transferați în alte
procuraturi
specializate/teritoriale),

militară 4 procurori
(4 transferați în alte
procuraturi teritoriale),
1 funcție de procuror
vacantă

3 unități
(1 specialist în cancelarie
pensionat, 1 menajeră
eliberată și angajată în
Procuratura Cahul –
îndeplinește și funcția de
curier, l șofer eliberat în
legătură cu lichidarea
unității)

În dosarele penale aflate
deja în instanța de judecată,
de regulă, învinuirea este
reprezentată de procurorul
care a exercitat urmărirea
penală, iar în cele expediate
în judecată după finisarea
urmăririi penale, participă
procurorii din Procuratura
mun. Chișinău.
3 cauze din procedură au
fost transmise Procuraturii
Cahul;
14 cauze penale suspendate
au
fost
transmise
procuraturilor,
corespunzător:
10 - Cahul;
2 - Cantemir;
1 - Taraclia;
1- Vulcănești.
La momentul lichidării
structurii, se aflau spre
examinare în Judecătoria
Militară 2 cauze penale.
6 cauze din procedură au
fost
transmise
procuraturilor,
corespunzător:
4 - mun. Bălți;
1 - Soroca;
1 - Florești.

3 unități
(1 specialist în cancelarie
transferat la PCCOCS
oficiul Nord, 1 menajeră
transferată la Procuratura
Anticorupție
oficiul
Nord, l șofer eliberat în
legătură cu lichidarea
unității)
27 cauze penale suspendate
au fost expediate în
procuraturile
teritoriale

18

după
locul
infracțiunii.

Total

19 procurori
(18 transferați la PG sau
în
alte
procuraturi
specializate/teritoriale, 1
eliberat
din
proprie
initiativă),
1 funcție de procuror
vacantă

comiterii

La momentul lichidării
structurii, se aflau spre
examinare în Judecătoria
Militară 4 cauze penale,
acuzarea fiind reprezentată
de 2 procurori desemnați.
11 unități
28 cauze în procedură
(5
transferate
sau 155 cauze suspendate
reangajate, 1 eliberată
în legătură cu expirarea peste 10 cauze în instanță
contractului, 4 eliberați
în legătură cu lichidarea
unității, 1 pensionată)

În ceea ce vizează armele de foc și alte mijloace (speciale) de autoapărare, deși procurorul dispunea
de dreptul la ele încă potrivit legislației din 1992, se precizează că la momentul abrogării acestui drept,
procurorii nu aveau în dotare careva arme sau alte mijloace de autoapărare. În fapt, se pare că norma art. 68
din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură era una care demult nu mai era aplicată
în practică.
Cu referire la uniforme, menționăm că acestea le păstrează fiecare procuror ca amintire.
Cît privește patrimoniul procuraturilor militare, la momentul scrierii prezentului Raport:
• sediul Procuraturii Militare Chișinău din str. Serghei Lazo este utilizat de Secția finanțe și
contabilitate a Procuraturii Generale, cel al Procuraturii Militare Cahul a fost transmis Procuraturii Cahul,
sediul Procuraturii Militare Bălți - Procuraturii Anticoruptie oficiul Nord, iar al Secției specializate din
Procuratura Generală - Procuraturii mun. Chișinău;
• bunurile (tehnică de calcul, mobilă, parțial safeuri) au fost transmise prin acte de predare-primire
procurorilor din noile unități odată cu sediile).
În general, arhiva existentă în unitățile lichidate a fost transmisă către arhiva Procuraturii Generale, cu
excepția unei părți din arhiva Procuraturii Militare Bălți ce a fost expediată la arhiva municipiului Bălți (de
pe lîngă primăria respectivă). Cauzele penale aflate în arhivă, al căror termen de păstrare conform
nomenclatorului a expirat, au fost nimicite în coordonare cu persoana responsabilă din arhiva Procuraturii
Generale. În particular, aproximativ 400 dintre cauzele penale clasate în perioada 1994-2016 și peste 725
materiale de refuz în pornirea urmăririi penale din arhiva Procuraturii Militare Chișinău au fost transmise
către arhiva Procuraturii Generale.
În conformitate cu Strategia sectorială de cheltuieli pentru 2017-2019, întru asigurarea procurorilor cu
ținută vestimentară conform noii legi sunt planificate costuri în mărime de 2736 mii lei pentru 2017, 149
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mii lei pentru 2018 și 112 mii lei pentru 2019. În ceea ce privește procesul de achiziție a mantiilor, în baza
rezultatelor licitaţiei publice nr. 16/0361030, Procuratura Generală a încheiat cu SRL ”SIMCOMTEX”
contractul de achiziții publice nr. 31/38 din 12 ianuarie 2017 (Cod CPV 18110000-3). Obiectul contractului
îl constituie livrarea a 450 de mantii la prețul de 1400 lei bucata (inclusiv TVA), în valoare totală de 630000
lei. Luarea măsurilor pentru mărimile mantiilor a avut loc în mod centralizat în orașele Bălți, Leova și
Chișinău.
Concluzii
A. Pînă la adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură, aceasta nu era o instituție în mod veritabil
militarizată, însă anumite elemente precum prezența gradelor de clasificare, iar la procurorii din
procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate, a
gradelor militare speciale, a uniformei, a dreptului la portarmă, cît și existența propriu-zisă a acestor
procuraturi militare/subdiviziunii Procuraturii Generale, inducea percepţia unei „militarizări” a instituţiei.
B. Funcția de control al legalităţii în Forţele Armate, prevăzută în vechea Lege nr. 294 din 25
decembrie 2008 cu privire la Procuratură (abrogată), ce poate fi privită ca una din reminiscenţele rolului de
supraveghere generală în activitatea Procuraturii, deja nu se mai regăsește printre atribuţiile Procuraturii în
conformitate cu textul noii Legi din 2016.
C. Procesul de demilitarizare definitivă (de lichidare a ultimelor elemente asociate cu caracterul
militarizat al instituției) a procuraturii pare a se înscrie în tendințele generale de demilitarizare a altor organe
de drept.
D. Procuraturile militare și-au încetat activitatea prin efectul intrării în vigoare a Legii nr. 3 din 25
februarie 2016 cu privire la Procuratură la data de 1 august 2016, precum și al modificărilor operate prin
Legea nr. 152 din 01 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, iar fosta Secţie
investigaţii şi infracţiuni în cadrul Forţelor Armate din Procuratura Generală a fost lichidată la aceeași dată
conform ordinului Procurorului General nr. 587-p din 27 mai 2016.
E. Textul noii Legi cu privire la Procuratură nu mai prevede careva grade de clasificare sau grade
militare speciale.
F. Dreptul procurorului de a purta armă şi mijloace de autoapărare în exerciţiul funcţiei ce a fost
prevăzut în legislația care s-a perindat de la 1992 nu se mai regasește în noua lege din 2016. La momentul
abrogării acestui drept, procurorii nu aveau în dotare careva arme sau alte mijloace de autoapărare. În fapt,
se pare că norma art. 68 din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură era una care
demult nu se mai aplica în practică.
G. În ceea ce privește ținuta vestimentară a procurorului, s-a renunțat la uniformă, care a fost
înlocuită cu mantie. Conform art. 16 al Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în
ședințele de judecată, procurorul este obligat să poarte mantie. Statul o asigură gratuit procurorului.
H. La 22 decembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat Regulamentul privind
stabilirea modelului și a însemnelor distinctive ale ținutei vestimentare a procurorilor.
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Buletinul Achiziţiilor Publice nr.96 din 13 decembrie 2016, http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr96_2.pdf
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Lista actelor legislative și normative la care se face referință în acest Raport:
Documente de politici
1. Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25
noiembrie 2011
2. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–
2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012
3. Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliției
pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia
4. Hotărîrea Parlamentului nr. 230 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei de reformare a
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi a Planului de acţiuni pentru implementarea
Strategiei de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru anii 2014–
2018
5. Lege nr. 122 din 03 iulie 2014 pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii
Legi
6. Lege nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură
7. Lege nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
8. Lege cu privire la Procuratura Republicii Moldova nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992
9. Lege nr. 551-XIII din 21 iulie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratura
Republicii Moldova
10. Lege nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură
11. Lege nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești
12. Lege nr. 920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele militare ale lucrătorilor
din Procuratura Republicii Moldova
13. Lege nr. 117 din 22 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire
la Procuratură şi a Legii nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele speciale
militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova
14. Lege nr. 921-XIII din 11 iulie 1996 privind stimularea procurorilor şi anchetatorilor din Procuratură
şi răspunderea lor disciplinară
15. Lege privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.1544-XII din 23 iunie 1993
16. Lege nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
Acte subordonate legii
17. Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 935-XII din 26 februarie 1992 cu privire la organele
procuraturii militare
18. Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 1633-XII din 02 noiembrie 1993 pentru aprobarea
Regulamentului procuraturii militare
19. Hotărîrea Parlamentului nr. 78 din 4 mai 2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, a
localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de personal
20. Hotărîrea Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2010 privind aprobarea structurii Procuraturii Generale,
abrogată prin Legea nr. 152 din 1 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
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21. Ordinul Procurorului General nr. 587-p din 27 mai 2016 privind reorganizarea și stabilirea structurii
interne a Procuraturii Generale
22. Ordinul Procurorului General nr. 24/28 din 28 octombrie 2016 cu privire la aprobarea
Regulamentului Procuraturii
23. Regulamentul privind stabilirea modelului și a însemnelor distinctive ale ținutei vestimentare a
procurorilor a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-260/16 din 22
decembrie 2016
24. Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Procurorilor nr.12-225/16 din 14 septembrie 2016
25. Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor
Procuraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22 decembrie
2016
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