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PCC-01/132g/nr.30 Chișinău, 22 noiembrie 2018 

 

Domnului Andrian CANDU, 

Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

 

 

Stimate domnule Președinte, 

Pe 22 noiembrie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 30 privind 

excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 521 alin. (2) din Codul 

de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 

2003. 

Curtea a conchis că unele prevederi din articolul 521 alin. (2) din Codul de procedură 

penală încalcă posibilitatea persoanei juridice învinuite de a-și desemna un alt 

reprezentant atunci când reprezentantul ei legal este urmărit penal pentru aceeași 

faptă sau pentru fapte conexe. De asemenea, nu este reglementată posibilitatea 

persoanei juridice inculpate de a-și desemna un reprezentant în cadrul procedurilor 

penale. În consecință, aceste insuficiențe de ordin legal sunt neconstituționale. 

Curtea a reținut că optimizarea celor două principii concurente – dreptul la apărare și 

realizarea intereselor justiției – reclamă ca, atunci când o persoană juridică este 

acuzată, ea să-și poată desemna reprezentantul legal care să o reprezinte în cadrul 

procedurilor penale. În situația în care și reprezentantul legal este acuzat în cadrul 

acelorași proceduri, persoana juridică trebuie să-și poată desemna un alt reprezentant. 

În eventualitatea în care persoana juridică nu-și desemnează un alt reprezentant, fie 

judecătorul de instrucție la faza de urmărire penală, fie instanța de judecată la 

judecarea cauzei trebuie să preia această sarcină la solicitarea procurorului. 

Curtea vă aduce la cunoștință că, în scopul asigurării unor garanții procedurale 

efective, este necesară intervenția Parlamentului, în vederea reglementării 

prevederilor care să le garanteze persoanelor juridice învinuite sau inculpate dreptul 

de a-și desemna reprezentantul în cadrul procedurilor penale. De asemenea, este 

necesară instituirea prin lege a competenței instanței de judecată de a interveni în 

privința desemnării reprezentantului persoanei juridice în cadrul procedurilor penale, 

atunci când persoana juridică nu îl numește. 

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea 

Constituțională, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i 

fie comunicate rezultatele examinării ei în termenul prevăzut de lege. 

 

Mihai POALELUNGI, 

Președintele Curții Constituționale 
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