
CO DUL D e  p r O C e D U r ă  p e n a L ă  
aL r epUB LI CI I  M O LD OVa



CARTIER
editura Cartier, SrL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD2012.
Tel./fax: 022 20 34 91, tel.: 022 24 01 95. e-mail: cartier@cartier.md
Suport juridic: efrim, roșca și asociații

Cărțile Cartier pot fi procurate în toate librăriile bune din românia și republica Moldova.
Cartier eBooks pot fi procurate pe iBookstore, Barnes & Noble și www.cartier.md

LIBrărIILe CarTIer
Librăria din Centru, bd. Ștefan cel Mare, nr. 126, Chișinău. Tel./fax: 022 21 42 03.  
e-mail: librariadincentru@cartier.md
Librăria din Hol, str. București, nr. 68, Chișinău. Tel./fax: 022 24 10 00.  
e-mail: librariadinhol@cartier.md

Colecția Cartier juridic este coordonată de Oleg efrim
ediţie îngrijită de Igor Dolea
editor: Gheorghe erizanu
Coperta seriei: Vitalie Coroban
Coperta: Vitalie Coroban
Design/tehnoredactare: Marina Darii
prepress: editura Cartier
Tipărită la Balacron

CODUL De prOCeDUră penaLă aL repUBLICII MOLDOVa
ediţia a II-a, noiembrie 2015

© 2015, 2003, editura Cartier pentru prezenta ediţie. Toate drepturile rezervate.
Cărţile Cartier sînt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare.

Descrierea CIp a Camerei naţionale a Cărţii
Codul de procedură penală al republicii Moldova : publicat: 07.06.2003  
în Monitorul Oficial : nr 104-100, art. nr 447 / ed. îngrijită de Igor Dolea. –  
ed. a 2-a. – Chișinău : Cartier, 2015 (Tipogr. „Balacron”). – 516 p. – (Colecţia „Cartier 
juridic” / coord. de Oleg efrim, ISBn 978-9975-79-951-5).
800 ex.
ISBn 978-9975-86-021-5.
343.13(478)(094.4)



Codul  
de procedură penală 

al republicii Moldova

publicat: 07.06.2003 în Monitorul Oficial  
nr. 104-110, art nr: 447

ediția 2015

j u r i d i c



4

Denumirea 
deplină 
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DE PROCEDURĂ PENALĂ  

AL REPUBLICII MOLDOVA*

Denumirea 
deplină 

precedentă

COD Nr. 122 din 14.03.2003  
DE PROCEDURĂ PENALĂ  

AL REPUBLICII MOLDOVA*

Tip act 
normativ lege organică

Data 
adoptării 14.03.2003

Data 
publicării 05.11.2013

Modalitatea 
de publicare

Publicat: 07.06.2003 în Monitorul Oficial  
Nr. 104-110 art Nr. : 447

Republicat Publicat : 05.11.2013 în Monitorul Oficial  
Nr. 248-251 art Nr. : 699

Data intrării 
în vigoare 12.03.2003

Data 
modificării/

datele 
modificării 

și actele 
norma-
tive care 
modifică 
(indicînd 

și numărul 
de ordine a 
Monitoare-
lor Oficiale 
ce conțin 

aceste 
modificări)

1. HCC16 din 19.07.05, MO101-103/29.07.05 art.12
2. LP178-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.539
3. LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
4. LP248-XVI din 21.10.05, MO145-147/04.11.05 art.707
5. LP277-XVI din 04.11.05, MO161-163/02.12.05 art.795
6. LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
7. LP35-XVI din 24.02.06, MO43-46/17.03.06 art.190
8. LP148 -XVI din 08.06.06, MO98-101/30.06.06 art.459
9. LP184-XVI din 29.06.06, MO126-130/11.08.06 art.599
10. LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781
11. LP387-XVI din 08.12.06, MO203-206/31.12.06 art.975
12. LP410-XVI din 21.12.06, MO203-206/31.12.06 art.991
13. LP376-XVI din 07.12.06, MO14-17/02.02.07 art.44
14. LP153-XVI din 05.07.07, MO107-111/27.07.07 art.478
15. LP224-XVI din 25.10.07, MO184-187/30.11.07 art.715
16. LP235-XVI din 08.11.07, MO188-191/07.12.07 art.732
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17. LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.744 
18. LP256-XVI din 29.11.07, MO203-206/28.12.07 art.788
19. LP311-XVI din 27.12.07, MO25-27/05.02.08 art.79
20. LP292-XVI din 21.12.07, MO28-29/08.02.08 art.82
21. LP2-XVI din 07.02.08, MO42-44/29.02.08 art.121
22. LP12-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.159
23. LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161
24. LP44-XVI din 06.03.08, MO76-77/15.04.08 art.251
25. LP48-XVI din 07.03.08, MO76-77/15.04.08 art.253
26. LP258-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.48;  

în vigoare 22.04.08
27. HCC9 din 20.05.08, MO99-101/06.06.08 art.7
28. LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376
29. LP114-XVI din 22.05.08, MO102/10.06.08 art.382
30. LP285-XVI din 20.12.07, MO5-7/11.01.08 art.15; în 

vigoare 11.06.08
31. LP89-XVI din 24.04.08, MO99-101/06.06.08 art.366;  

în vigoare 01.07.08
32. LP136-XVI din 19.06.08, MO145-151/08.08.08 art.591
33. LP237-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.794
34. LP128-XVI din 06.06.08, MO115-116/01.07.08 art.443; 

în vigoare 01.01.09
35. LP15-XVI din 03.02.09, MO57-58/20.03.09 art.163
36. LP105-XVIII din 17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.644
37. LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; 

în vigoare 01.01.10
38. LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
39. LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252
40. LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551
41. HCC26 din 23.11.10, MO235-240/03.12.10 art.27;  

în vigoare 23.11.10
42. LP62 din 01.04.11, MO63-64/20.04.11 art.157
43. LP88 din 21.04.11, MO107-109/01.07.11 art.284
44. LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297
45. LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
46. LP115 din 23.06.11, MO128-130/05.08.11 art.363
47. LP262 din 19.12.11, MO21-24/27.01.12 art.54
48. LP245 din 02.12.11, MO25-28/03.02.12 art.77
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49. HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7;  
în vigoare 09.02.12

50 LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448;  
în vigoare 12.03.12

51. LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146;  
în vigoare 13.03.12

52. LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
53. LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
54. LP73 din 12.04.12, MO99-102/25.05.12 art.332
55. LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
56. LP134 din 14.06.12, MO135-141/06.07.12 art.449
57. LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353;  

în vigoare 01.10.12
58. LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510;  

în vigoare 27.10.12
59. LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855
60. LP274 din 30.11.12, MO273-279/28.12.12 art.870
61. LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150;  

în vigoare 05.03.13
62. LP38 din 21.03.13, MO75-81/12.04.13 art.233
63. LP158 din 28.06.13, MO152-158/19.07.13 art.483
64. LP222 din 27.09.13, MO238-242/25.10.13 art.674

REPUBLICAT

65. LP270 din 07.11.13, MO290/10.12.13 art.794
66. LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92;  

în vigoare 25.02.14
67. LP46 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.230
68. LP39 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.377
69. LP163 din 18.07.14, MO249-255/22.08.14 art.574
70. LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632
71. HCC12 din 14.05.15, MO254-257/11.09.15 art.25
72. LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508

Data 
abrogării Nu exista

Autoritatea 
emitentă PARLAMENTUL
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parlamentul adoptă prezentul cod.

Partea generală

Titlul I

DISpOZIŢII GeneraLe  
prIVInD prOCeSUL penaL

C a p i t o l u l  i

prInCIpII De BaZă

Articolul 1. noţiunea și scopul procesului penal
(1) procesul penal reprezintă activitatea organelor de urmărire 

penală și a instanţelor judecătorești cu participarea părţilor 
în proces și a altor persoane, desfășurată în conformitate cu 
prevederile prezentului cod. procesul penal se consideră 
început din momentul sesizării sau autosesizării organului 
competent despre pregătirea sau săvîrșirea unei infracţiuni.

(2) procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii 
și statului de infracţiuni, precum și protejarea persoanei și 
societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de 
răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiu-
nilor presupuse sau săvîrșite, astfel ca orice persoană care a 
săvîrșit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale 
și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere 
penală și condamnată.
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(3) Organele de urmărire penală și instanţele judecătorești în cur-
sul procesului sînt obligate să activeze în așa mod încît nici 
o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau con-
damnată și ca nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar 
sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrîngere.

Articolul 2. Legea procesuală penală
(1) procesul penal se reglementează de prevederile Constituţiei 

republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care repu-
blica Moldova este parte și de prezentul cod.

(2) principiile generale și normele dreptului internaţional și ale 
tratatelor internaţionale la care republica Moldova este 
parte constituie elemente integrante ale dreptului proce-
sual penal și nemijlocit dau naștere drepturilor și libertăţilor 
omului în procesul penal.

(3) Constituţia republicii Moldova are supremaţie asupra le-
gislaţiei procesuale penale naţionale. nici o lege care regle-
mentează desfășurarea procesului penal nu are putere juri-
dică dacă este în contradicţie cu Constituţia.

(4) normele juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale 
pot fi aplicate numai cu condiţia includerii lor în prezentul 
cod.

(5) În desfășurarea procesului penal nu pot avea putere juridi-
că legile și alte acte normative care anulează sau limitează 
drepturile și libertăţile omului, încalcă independenţa jude-
cătorească, principiul contradictorialităţii, precum și contra-
vin normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţio-
nal, prevederilor tratatelor internaţionale la care republica 
Moldova este parte.

Articolul 3. acţiunea legii procesuale penale în timp
(1) În desfășurarea procesului penal se aplică legea care este în 

vigoare în timpul urmăririi penale sau al judecării cauzei în 
instanţa judecătorească.

Art 2
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(2) Legea procesuală penală poate avea efect ultraactiv, adică 
dispoziţiile ei, în perioada de tranziţie la o nouă lege pro-
cesuală penală, pot rămîne aplicabile acţiunilor procesuale 
reglementate de legea nouă. Caracterul ultraactiv se stipu-
lează în legea nouă.

Articolul 4. acţiunea legii procesuale  
 penale în spaţiu
(1) Legea procesuală penală este unică pe tot teritoriul repu-

blicii Moldova și obligatorie pentru toate organele de ur-
mărire penală și instanţele judecătorești, indiferent de locul 
săvîrșirii infracţiunii.

(2) alte modalităţi de acţiune a legii procesuale penale pot fi 
stabilite prin tratate internaţionale la care republica Moldo-
va este parte.

Articolul 5. aplicarea legii procesuale penale  
 faţă de cetăţenii străini și apatrizi
(1) pe teritoriul republicii Moldova, procesul în cauzele penale 

privitoare la cetăţenii străini și apatrizi se efectuează în con-
formitate cu prevederile prezentului cod.

(2) procesul penal în privinţa persoanelor care beneficiază de 
imunitate diplomatică se efectuează în conformitate cu pre-
vederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diploma-
tice, încheiate la 18 aprilie 1961, ale Convenţiei de la Viena 
cu privire la relaţiile consulare, încheiate la 24 aprilie 1963, 
precum și ale altor tratate internaţionale la care republica 
Moldova este parte.

Articolul 6. Termeni și expresii utilizate  
 în prezentul cod

Termenii și expresiile utilizate în prezentul cod au următorul 
înţeles, dacă nu este o menţiune deosebită:

Art 6
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1) act procedural – document prin care se consemnează orice 
acţiune procesuală prevăzută de prezentul cod, și anume: 
ordonanţă, proces-verbal, rechizitoriu, încheiere, sentinţă, 
decizie, hotărîre etc.;

11) act de constatare – document prin care organul de consta-
tare consemnează orice acţiune premergătoare urmăririi pe-
nale în vederea stabilirii și confirmării bănuielilor rezonabile 
că a fost săvîrșită o infracţiune;

2) agent împuternicit cu înmînarea citaţiei – colaborator al poliţi-
ei, lucrător al autorităţii administraţiei publice locale, al instan-
ţei judecătorești, precum și o altă persoană care este împuter-
nicită de organul de urmărire penală sau de instanţa judecăto-
rească să înmîneze citaţia, în condiţiile prezentului cod;

3) apărare – activitate procesuală efectuată de partea apărării în 
scopul combaterii, în tot sau în parte, a învinuirii ori al atenu-
ării pedepsei, apărării drepturilor și intereselor persoanelor 
bănuite sau învinuite de săvîrșirea unei infracţiuni, precum și 
al reabilitării persoanelor supuse ilegal urmăririi penale;

4) arestare – măsură preventivă aplicată în baza unei hotărîri 
judecătorești în condiţiile legii;

41) cameră de audiere – spaţiu amenajat pentru audierea mi-
norului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101, 
avînd legătură cu camera de vizualizare prin echipamentul 
de recepţie și înregistrare audio/video, în care sînt plasaţi 
minorul supus audierii și intervievatorul;

42) cameră de vizualizare – spaţiu amenajat pentru audierea mi-
norului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101, 
în care sînt plasaţi participanţii la procesul de audiere, cu ex-
cepţia minorului supus audierii și a intervievatorului;

5) cauză penală – proces penal desfășurat de organul de urmă-
rire penală și de instanţa judecătorească într-un caz concret 
referitor la una sau mai multe infracţiuni săvîrșite sau presu-
pus săvîrșite;

6) caz ce nu suferă amînare – pericolul real că se vor pierde 
sau distruge probele, că bănuitul sau învinuitul se poate 

Art 6
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ascunde în încăperea suspectată ori că se vor comite alte 
infracţiuni;

7) cale ordinară de atac – cale prevăzută de lege pentru ataca-
rea hotărîrilor judecătorești nedefinitive (apelul) sau, după 
caz, care nu sînt irevocabile (recursul);

8) cale extraordinară de atac – cale prevăzută de lege pentru 
atacarea hotărîrilor judecătorești irevocabile (revizuirea, re-
cursul în anulare);

9) decizie – hotărîre prin care instanţa se pronunţă asupra ape-
lului, recursului, recursului în anulare, precum și hotărîrea 
instanţei de apel și de recurs la rejudecarea cauzei;

10) delict flagrant – infracţiune descoperită în momentul 
săvîrșirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat;

11) domiciliu – locuinţă sau construcţie destinată pentru locuirea 
permanentă sau temporară a unei sau a mai multor persoane 
(casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă ma-
ritimă sau fluvială), precum și încăperile anexate nemijlocit la 
acestea, constituind o parte indivizibilă (verandă, terasă, man-
sardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). prin noţiunea de 
domiciliu, în sensul prezentului cod, se înţelege și orice teren 
privat, automobil, navă maritimă și fluvială privată, birou;

111) eroare gravă de fapt – stabilirea eronată a faptelor, în exis-
tenţa sau inexistenţa lor, prin neluarea în considerare a pro-
belor care le confirmau sau prin denaturarea conţinutului 
acestora. eroarea gravă de fapt nu reprezintă o apreciere 
greșită a probelor;

12) expert – persoană care posedă cunoștinţe temeinice speci-
ale într-un anumit domeniu și este abilitată, în modul stabilit 
de lege, să facă o expertiză;

13) hotărîre judecătorească – hotărîre a instanţei judecătorești 
adoptată într-o cauză penală: sentinţă, decizie, încheiere și 
hotărîre;

14) hotărîre a plenului Curţii Supreme de Justiţie – act adoptat 
de plenul Curţii Supreme de Justiţie la soluţionarea chestiu-
nilor ce ţin de competenţa sa;

Art 6
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15) infracţiune de audienţă – faptă penală săvîrșită în cursul 
ședinţei de judecată;

16) instanţă judecătorească – orice instanţă, parte componentă a 
sistemului judecătoresc al republicii Moldova, care judecă ca-
uza penală în primă instanţă, în ordine de apel sau de recurs, 
ori pe căile extraordinare de atac, precum și care soluţionează 
plîngeri împotriva acţiunilor și actelor organelor de urmărire 
penală și ale organelor de executare a hotărîrilor judecătorești 
și sancţionează efectuarea unor acţiuni procedurale;

17) instanţă de apel – instanţă care judecă apelul declarat împo-
triva sentinţelor nedefinitive (curţile de apel);

18) instanţă de recurs – instanţă care judecă recursul declarat 
împotriva hotărîrilor judecătorești adoptate în conformitate 
cu prezentul cod;

19) interpret – persoană, invitată în procesul penal de organele 
competente, care traduce oral dintr-o limbă în alta sau care 
traduce semnele celor muţi ori surzi, mijlocind astfel înţele-
gerea dintre două sau mai multe persoane;

191) intervievator – persoană invitată într-un proces penal de 
către organul competent pentru a intermedia audierea mi-
norului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101. 
În calitate de intervievator sînt implicate persoane care au 
studii juridice sau în domeniul psihologiei, special instruite 
pentru această sarcină. În procesul de audiere a minorului, 
intervievatorul are statut de specialist.

20) investigator sub acoperire – persoană oficială care exercită 
confidenţial activitate specială de investigaţii, precum și altă 
persoană care colaborează confidenţial cu organele de ur-
mărire penală;

21) încheiere – hotărîre adoptată de către instanţa de judecată 
pînă la darea sentinţei sau deciziei;

22) judecată în primă instanţă – soluţionarea prin sentinţă a 
fondului cauzei penale ca rezultat al examinării nemijlocite 
a probelor de către instanţa de judecată competentă cu par-
ticiparea părţilor;

Art 6
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23) judecător – jurist licenţiat, numit în funcţie în modul stabilit 
de lege, autorizat să judece cauze aduse în faţa instanţei de 
judecată;

24) judecător de instrucţie – judecător abilitat cu unele atribuţii 
proprii urmăririi penale, precum și de control judiciar asupra 
acţiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale;

25) materiale – documente întocmite, obiecte anexate la dosa-
rul penal, care au importanţă pentru stabilirea circumstan-
ţelor cauzei etc.;

26) măsuri de ocrotire – măsuri luate de organul de urmărire 
penală sau de instanţa judecătorească faţă de persoane sau 
faţă de bunuri în legătură cu aplicarea măsurilor preventive, 
măsurilor de siguranţă sau pedepselor penale;

27) mijloace de probă – mijloace prevăzute de legea procesuală, 
prin care se administrează probele într-o cauză penală;

28) ordonanţă – hotărîre a organului de urmărire penală, adop-
tată în cursul procesului penal;

29) parte în proces – persoane care în procesul penal exercită 
funcţii de acuzare sau apărare în baza egalităţii în drepturi și 
a principiului contradictorialităţii;

30) partea apărării – persoane abilitate prin lege să efectueze 
activitate de apărare (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea 
civilmente responsabilă și reprezentanţii acestora);

31) partea acuzării – persoane abilitate prin lege să efectueze 
sau să ceară efectuarea urmăririi penale (procurorul, organul 
de urmărire penală, precum și partea vătămată, partea civilă 
și reprezentanţii acestora);

32) prejudiciu – pagubă morală, fizică sau materială, care poate 
fi evaluată în expresie bănească;

33) probe – elemente de fapt, dobîndite în modul prevăzut de 
prezentul cod, ce servesc la constatarea împrejurărilor care 
au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei penale;

34) probe pertinente – probe care au legătură cu cauza penală;

Art 6
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35) probe concludente – probe pertinente care influenţează 
asupra soluţionării cauzei penale;

36) probe utile – probe concludente care, prin informaţiile pe 
care le conţin, sînt necesare soluţionării cauzei;

37) procuror – persoană oficială numită, în modul stabilit de 
lege, pentru a conduce sau a exercita urmărirea penală și a 
reprezenta în judecată învinuirea în numele statului (procu-
rorul General și procurorii ierarhic inferiori subordonaţi lui în 
condiţiile Legii cu privire la procuratură);

371) procuror ierarhic superior – procurorul teritorial, procurorul 
specializat și adjuncţii lor, procurorul municipiului Chișinău 
și cel al Găgăuziei, precum și adjuncţii lor, șefii de subdivizi-
uni ale procuraturii Generale responsabili de urmărirea pe-
nală și adjuncţii lor, prim-adjunctul și adjuncţii procurorului 
General, procurorul General;

38) reprezentant – persoană împuternicită, conform legii, de a 
prezenta interesele părţii vătămate, părţii civile, părţii civil-
mente responsabile;

39) reprezentanţi legali – părinţii, înfietorii, tutorii, curatorii, so-
ţul bănuitului, învinuitului, inculpatului, condamnatului și 
părţii vătămate, precum și reprezentanţi ai instituţiilor sub 
supravegherea cărora se află aceștia;

40) reţinere – măsură luată de organul competent de a priva de 
libertate o persoană pe un termen de pînă la 72 de ore;

41) rude apropiate – copii, părinţi, înfietori, înfiaţi, fraţi și surori, 
bunici, nepoţi;

42) sentinţă – hotărîre prin care cauza penală se soluţionează în 
fond de instanţa de judecată;

43) specialist – persoană care cunoaște temeinic o disciplină 
sau o anumită problemă și este antrenată în procesul penal, 
în modul prevăzut de lege, pentru a contribui la stabilirea 
adevărului;

44) viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, care a 
afectat hotărîrea pronunţată – încălcare esenţială a dreptu-

Art 6
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rilor și libertăţilor garantate de Convenţia pentru apărarea 
Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale, de alte 
tratate internaţionale, de Constituţia republicii Moldova și 
de alte legi naţionale;

45) unitate convenţională – unitate convenţională de amendă, 
stabilită de Codul penal;

46) persoană majoră – persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani;
47) persoană minoră – persoană care nu a împlinit vîrsta de 18 ani;
48) traducător – persoană care traduce în scris un text dintr-o 

limbă în alta;
49) timpul nopţii – interval de timp cuprins între orele 22.00 și 

6.00;
50) timpul zilei – interval de timp cuprins între orele 6.00 și 

22.00.

C a p i t o l u l  i i

prInCIpIILe GeneraLe  
aLe prOCeSULUI penaL

Articolul 7. Legalitatea procesului penal
(1) procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu prin-

cipiile și normele unanim recunoscute ale dreptului interna-
ţional, cu tratatele internaţionale la care republica Moldova 
este parte, cu prevederile Constituţiei republicii Moldova și 
ale prezentului cod.

(2) Dacă există neconcordanţe între prevederile tratatelor in-
ternaţionale în domeniul drepturilor și libertăţilor funda-
mentale ale omului la care republica Moldova este parte 
și prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările 
internaţionale.

Art 7
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(3) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa constată că nor-
ma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor 
Constituţiei și este expusă într-un act juridic care poate fi 
supus controlului constituţionalităţii, judecarea cauzei se 
suspendă, se informează Curtea Supremă de Justiţie care, la 
rîndul său, sesizează Curtea Constituţională.

(4) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa stabilește că norma 
juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor legale 
și este expusă într-un act juridic care nu poate fi supus con-
trolului constituţionalităţii, instanţa va aplica în direct legea.

(5) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa stabilește că nor-
ma juridică naţională ce urmează a fi aplicată contravine 
prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul drepturi-
lor și libertăţilor fundamentale ale omului la care republica 
Moldova este parte, instanţa va aplica reglementările inter-
naţionale în direct, motivînd hotărîrea sa și informînd despre 
aceasta autoritatea care a adoptat norma naţională respecti-
vă și Curtea Supremă de Justiţie.

(6) Hotărîrile Curţii Constituţionale privind interpretarea Con-
stituţiei sau privind neconstituţionalitatea unor prevederi 
legale sînt obligatorii pentru organele de urmărire penală, 
instanţele de judecată și pentru persoanele participante la 
procesul penal.

(7) Hotărîrile explicative ale plenului Curţii Supreme de Justiţie 
în chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practi-
ca judiciară au caracter de recomandare pentru organele de 
urmărire penală și instanţele judecătorești.

(8) Hotărîrile definitive ale Curţii europene a Drepturilor Omului 
sînt obligatorii pentru organele de urmărire penale, procu-
rori și instanţele de judecată.

(9) Deciziile Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie pro-
nunţate ca urmare a examinării recursului în interesul legii 
sînt obligatorii pentru instanţele de judecată în măsura în 
care situaţia de fapt și de drept pe cauză rămîne cea care a 
existat la soluţionarea recursului.

Art 7
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Articolul 8. prezumţia nevinovăţiei
(1) persoana acuzată de săvîrșirea unei infracţiuni este prezuma-

tă nevinovată atîta timp cît vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, 
în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judici-
ar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile 
necesare apărării sale, și nu va fi constatată printr-o hotărîre 
judecătorească de condamnare definitivă.

(2) nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa.
(3) Concluziile despre vinovăţia persoanei de săvîrșirea infrac-

ţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în 
probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile pre-
zentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinu-
itului, inculpatului.

Articolul 9. egalitatea în faţa legii și a autorităţilor
(1) Toţi sînt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală și 

a instanţei de judecată fără deosebire de sex, rasă, culoare, 
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine 
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 
avere, naștere sau orice altă situaţie.

(2) Condiţiile speciale de urmărire penală și judecare faţă de 
anumite categorii de persoane care beneficiază, conform 
legii, de un anumit grad de imunitate se asigură în baza pre-
vederilor Constituţiei, tratatelor internaţionale, prezentului 
cod și altor legi.

Articolul 10. respectarea drepturilor,  
 libertăţilor și demnităţii umane
(1) Toate organele și persoanele participante la procesul penal 

sînt obligate să respecte drepturile, libertăţile și demnitatea 
persoanei.

(2) Limitarea temporară a drepturilor și libertăţilor persoanei și 
aplicarea de către organele competente a măsurilor de con-
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strîngere faţă de ea se admit numai în cazurile și în modul 
strict prevăzute de prezentul cod.

(3) În desfășurarea procesului penal, nimeni nu poate fi supus 
la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degra-
dante, nimeni nu poate fi deţinut în condiţii umilitoare, nu 
poate fi silit să participe la acţiuni procesuale care lezează 
demnitatea umană.

(31) Sarcina probaţiunii neaplicării torturii și a altor tratamente 
sau pedepse crude, inumane sau degradante îi revine auto-
rităţii în a cărei custodie se află persoana privată de libertate, 
plasată la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia aces-
tuia, sau cu acordul ori consimţămîntul său tacit.

(4) Orice persoană este în drept să-și apere prin orice mijloc ne-
interzis de lege drepturile, libertăţile și demnitatea umană, 
lezate sau limitate nelegitim în cursul procesului penal.

(5) prejudiciul cauzat drepturilor, libertăţilor și demnităţii umane 
în cursul procesului penal se repară în modul stabilit de lege.

(6) În cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va acţiona 
pentru respectarea intereselor acestuia în orice fază a pro-
cesului penal.

Articolul 11. Inviolabilitatea persoanei
(1) Libertatea individuală și siguranţa persoanei sînt inviolabile.
(2) nimeni nu poate fi reţinut și arestat decît în cazurile și în mo-

dul stabilit de prezentul cod.
(3) privarea de libertate, arestarea, internarea forţată a persoa-

nei într-o instituţie medicală sau trimiterea ei într-o instituţie 
educaţională specială se permit numai în baza unui mandat 
de arestare sau a unei hotărîri judecătorești motivate.

(4) reţinerea persoanei pînă la emiterea mandatului de arestare 
nu poate depăși 72 de ore.

(5) persoanei reţinute sau arestate i se aduc imediat la cunoștinţă 
drepturile sale și motivele reţinerii sau arestării, circumstanţe-
le faptei, precum și încadrarea juridică a acţiunii de săvîrșirea 
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căreia ea este bănuită sau învinuită, în limba pe care o înţe-
lege, în prezenţa unui apărător ales sau a unui avocat care 
acordă asistenţă juridică garantată de stat.

(6) Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească este 
obligată să elibereze imediat orice persoană deţinută ilegal 
sau dacă temeiurile reţinerii ori arestării au decăzut.

(7) percheziţia, examinarea corporală, precum și alte acţiuni 
procesuale care aduc atingere inviolabilităţii persoanei, pot 
fi efectuate fără consimţămîntul persoanei sau al reprezen-
tantului ei legal numai în condiţiile prezentului cod.

(8) Orice persoană reţinută sau arestată trebuie tratată cu res-
pectarea demnităţii umane.

(9) În timpul desfășurării procesului penal, nimeni nu poate fi 
maltratat fizic sau psihic și sînt interzise orice acţiuni și me-
tode care creează pericol pentru viaţa și sănătatea omului, 
chiar și cu acordul acestuia, precum și pentru mediul încon-
jurător. persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi su-
pusă violenţei, ameninţărilor sau unor metode care ar afecta 
capacitatea ei de a lua decizii și de a-și exprima opiniile.

Articolul 12. Inviolabilitatea domiciliului
(1) Inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege. În cursul 

procesului penal, nimeni nu este în drept să pătrundă în do-
miciliu contrar voinţei persoanelor care locuiesc sau deţin 
sediu în ele, cu excepţia cazurilor și modului prevăzute de 
prezentul cod.

(2) percheziţiile, cercetările domiciliului, precum și alte acţiuni 
de urmărire penală la domiciliu, pot fi ordonate și efectuate 
în baza unui mandat judiciar, cu excepţia cazurilor și modu-
lui prevăzute de prezentul cod. În cazul efectuării acţiunilor 
procesuale fără mandat judiciar, organul abilitat să efectue-
ze aceste acţiuni, imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore de 
la terminarea acţiunii, prezintă instanţei de judecată materi-
alele respective pentru controlul legalităţii acestor acţiuni.
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