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Structura Procuraturii Generale ar trebui modificat?, mai multe procuraturi – lichidate, iar func?iile
de procuror necesit? a fi redistribuite. La aceast? concluzie au ajuns exper?ii Centrului de Resurse
Juridice din Moldova (CRJM) care au realizat un Studiu privind optimizarea procuraturii ?i a
sarcinii de munc? a procurorilor din Republica Moldova.
Autorii studiului sus?in c? rolul ?i structura Procuraturii Generale trebuie modificate radical. „Se
propune focusarea acesteia pe administrarea sistemului procuraturii ?i stabilirea politicilor
procuraturii. Competen?ele ei de a efectua sau conduce urm?riri penale pe anumite categorii de
cauze pot fi transmise unei procuraturi nou-create”, a explicat pre?edintele CRJM, Vlad Gribincea.
În urma evalu?rii atribu?iilor celor 54 de procuraturi din R. Moldova ?i a volumului de munc? a
acestor institu?ii, exper?ii au ajuns la concluzia c? Procuratura Militar?, cea în Transporturi ?i cele
patru procuraturi de nivelul cur?ilor de apel ar trebui lichidate. De asemenea, procuraturile raionale
?i de sector ar trebui optimizate, iar Procuratura Anticorup?ie – fortificat?. Nu este clar? situa?ia în
cazul Procuraturii municipiului Chi?in?u. Speciali?tii propun fie lichidarea acesteia, fie revizuirea
radical? a competen?elor.
„Optimizarea structurii organelor procuraturii este foarte important? în contextul în care, anterior,
am discutat despre necesitatea optimiz?rii instan?elor de judecat?. Or, aceast? optimizare trebuie s?
aib? loc concomitent, iar la final oamenii s? aib? acces la o justi?ie echitabil?, corect?”, a
men?ionat ministrul Justi?iei Oleg Efrim.
Potrivit aceluia?i studiu, este necesar de a spori num?rul de personal care asist? procurorii.
Republica Moldova este pe locul trei în topul ??rilor europene cu cel mic num?r de personal
raportat la num?rul de procurori. La 31 decembrie 2012, în sistemul procuraturii existau 771 de
procurori, asista?i de 363 de persoane.
„Aceast? cercetare reflect? unele probleme cu care se confrunt? în prezent procuratura, cum ar fi
volumul inegal de munc? al procurorilor sau atribu?iile acestora în afara procesului penal. Vom
analiza atent ?i vom ?ine cont de recomand?rile f?cute de exper?i”, a promis procurorul general,
Corneliu Gurin.
Elaborarea studiului este o ac?iune prev?zut? în Strategia de Reformare a Sectorului Justi?iei
pentru anii 2011-2016. Cercetarea a fost realizat? de CRJM, în colaborare cu Ministerul Justi?iei ?i
Procuratura General?. Expertul interna?ional Jesper Wittrup a monitorizat realizarea studiului, iar
publicarea acestuia a fost posibil? datorit? sus?inerii financiare din partea Departamentului de Stat
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al Statelor Unite.
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