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STUDIU 

privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi 

oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate 

 

Sumar: 

I. Introducere. Necesitatea elaborării prezentului studiu. 

II. Cadrul constituţional şi legislativ naţional, precum şi actele normative 

departamentale care reglementează activitatea procuraturilor specializate şi 

necesitatea specializării procurorilor, actele normative internaţionale şi 

analiza comparativă a activităţii procuraturilor specializate în diferite state 

din Europa.  

III. Oportunitatea activităţii procuraturilor specializate şi necesitatea 

specializării procurorilor în Republica Moldova. 

 IV. Concluzii şi recomandări. 

 

I. Introducere. Necesitatea elaborării prezentului studiu 

Prezentul studiu este efectuat în vederea executării prevederilor Domeniului 

specific de intervenţie 2.2.5. Asigurarea specializării procurorilor pe cauze 

specifice şi examinarea oportunităţii funcţionării procuraturilor specializate al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin 

Legea nr.231 din 25.11.2011 şi al Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă în sectorul justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012, precum şi a lit.d) al Ordinului 

Procurorului General nr.48/09 din 17.07.2012 ,,Cu privire la crearea grupurilor de 

lucru şi aprobarea componenţei acestora”.  

Scopul prezentului studiu este efectuarea unei analize a normelor dreptului 

naţional şi internaţional privind specializarea procurorilor, precum şi despre 

activitatea procuraturilor specializate, inclusiv atribuţiile acestor procuraturi în 

diferite state din Europa, în vederea efectuării unor intervenţii speciale, orientate 

spre asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea 

oportunităţii funcţionării procuraturilor specializate (procuratura anticorupţie, 

procuratura de transport, procuraturile militare şi procuraturile de nivelul curţii de 

apel). 

  II. Cadrul constituţional şi legislativ naţional, precum şi actele normative 

departamentale, care reglementează activitatea procuraturilor specializate şi 

necesitatea specializării procurorilor, actele normative internaţionale şi analiza 

comparativă a activităţii procuraturilor specializate în diferite state din Europa 

Conform prevederilor art.124 din Constituţia Republicii Moldova, 

Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, 

precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, 

reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii.  

Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generală, procuraturile 

teritoriale şi procuraturile specializate.  

Potrivit art.22 din Legea cu privire la Procuratură nr.294  din  25.12.2008, 

Procuratura este un sistem unic, centralizat şi ierarhic, care include:  
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- Procuratura Generală;  

- procuraturile teritoriale;  

- procuraturile specializate.  

Numărul organelor Procuraturii, personalul lor, localităţile de reşedinţă şi 

circumscripţiile în care activează ele se aprobă şi se modifică de Parlament, la 

propunerea Procurorului General.  

De asemenea, în conformitate cu art.25 din Lege, în categoria procuraturilor 

specializate intră procuraturile care activează în anumite domenii speciale.  

Procuratura anticorupţie este specializată în combaterea infracţiunilor de 

corupţie şi îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării.  

Procuraturile militare, prin procurorii militari:  

a) exercită 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) reprezintă învinuirea în instanţa de judecată în cauzele prevăzute la lit.a);    

c) exercită atribuţiile Procuraturii în Forţele Armate.  

Pentru exercitarea acestor atribuţii, conform ordinului Procurorului General 

nr.97/3 din 17.11.2010 cu privire la organigrame, în cadrul organelor Procuraturii a 

fost creată Secţia investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, partea componentă a 

Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, precum şi procuraturile 

militare Chişinău, Bălţi şi Cahul. 

La rîndul său, Procuratura de transport exercită atribuţiile Procuraturii în 

transportul feroviar, aerian şi naval pe întreg teritoriul ţării.  

Atribuţiile Procuraturilor de nivelul curţii de apel sînt prevăzute la art.26 din 

Lege care sînt instituite pentru asigurarea bunei funcţionări a justiţiei în cauzele 

penale a căror examinare în fond este de competenţa curţilor de apel şi contribuie 

la înfăptuirea justiţiei în aceste instanţe, în condiţiile legii. Statutul procuraturii de 

nivelul curţii de apel se stabileşte într-un regulament, aprobat de Procurorul 

General.  

Existenţa procuraturilor specializate este reglementată şi de Hotărîrea 

Parlamentului nr.78  din  04.05.2010 privind aprobarea organelor Procuraturii, a 

localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în care activează şi a numărului de 

personal. 

Astfel, potrivit art.1 din Hotărîre au fost aprobate organele Procuraturii şi 

localităţile de reşedinţă ale acestora care cuprinde de rînd cu procuraturile 

teritoriale şi procuraturile specializate după cum urmează:  

- Procuratura anticorupţie cu reşedinţa în municipiul Chişinău  

- Procuratura de transport cu reşedinţa în municipiul Chişinău  

- Procuratura militară Chişinău cu reşedinţa în municipiul Chişinău  

- Procuratura militară Bălţi cu reşedinţa în municipiul Bălţi  
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- Procuratura militară Tiraspol cu reşedinţa în municipiul Tiraspol  

- Procuratura militară Cahul cu reşedinţa în oraşul Cahul  

- Procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi cu reşedinţa în municipiul Bălţi  

- Procuratura de nivelul Curţii de Apel Bender cu reşedinţa în oraşul Căuşeni  

- Procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul cu reşedinţa în oraşul Cahul  

- Procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău cu reşedinţa în municipiul 

Chişinău  

- Procuratura de nivelul Curţii de Apel Comrat cu reşedinţa în municipiul 

Comrat (atribuţiile vor fi executate de Procuratura unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia)  

 Prin art.2 al hotărîrii menţionate au fost aprobate circumscripţiile de activitate 

a procuraturilor specializate:  

- Procuratura anticorupţie – teritoriul Republicii Moldova;  

- Procuratura de transport – conform ordinului Procurorului General; 

- Procuratura militară Chişinău – conform ordinului Procurorului General;  

- Procuratura militară Bălţi – conform ordinului Procurorului General; 

- Procuratura militară Tiraspol – conform ordinului Procurorului General; 

- Procuratura militară Cahul – conform ordinului Procurorului General.  

Procuraturile de nivelul curţii de apel activează în circumscripţia de activitate 

a instanţei judecătoreşti de nivelul respectiv. 

Procurorii specializaţi reprezintă Procuratura în teritoriu şi în domeniul 

respectiv, exercită atribuţiile care le revin potrivit legislaţiei şi sînt ajutaţi de 

adjuncţi.  

Este necesar de menţionat, pentru procurorii din procuraturile militare şi din 

subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele Armate sînt 

stabilite la art.44 din Lege următoarele grade militare speciale 

a) pentru corpul juridic superior:  

- colonel de justiţie;  

- locotenent-colonel de justiţie;  

- maior de justiţie;  

b) pentru corpul juridic mediu:  

- căpitan de justiţie;  

- locotenent-major de justiţie;  

- locotenent de justiţie.  

 Gradele militare speciale se conferă procurorilor consecutiv la expirarea 

termenului de deţinere a gradului precedent, în conformitate cu funcţia şi cu 

vechimea în muncă, ţinîndu-se cont de gradul de profesionalism, dacă legea nu 

prevede altfel.  

Termenele de deţinere a gradelor de clasificare şi a gradelor militare speciale 

sînt următoarele:  

a) jurist de rangul al III-lea, locotenent de justiţie – 2 ani;  

b) jurist de rangul al II-lea, locotenent-major de justiţie – 3 ani;  

c) jurist de rangul I, căpitan de justiţie – 3 ani;  

d) consilier juridic de rangul al III-lea, maior de justiţie – 4 ani;  

e) consilier juridic de rangul al II-lea, locotenent-colonel de justiţie – 5 ani.  
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Nu se stabilesc termene de deţinere a gradelor de clasificare de consilier 

juridic de stat de rangurile I, II şi III şi de consilier juridic de rangul I şi nici a 

gradului militar de colonel de justiţie.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.55 din Lege, procurorii din 

procuraturile militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale investită cu 

atribuţii în Forţele Armate poartă uniformă de modelul stabilit pentru militari.  

Este necesar de menţionat, că în activitatea lor, procuraturile militare se 

conduc şi de Hotărîrea Prezidiul Parlamentului nr. 1633-XII din 02.11.93 pentru 

aprobarea Regulamentului procuraturii militare, precum şi de Hotărîrea Prezidiul 

Parlamentului nr.935-XII din 26.02.92 cu privire la organele procuraturii militare, 

acte normative, care nu sînt în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare şi 

necesită a fi revizuite (abrogate) în cel mai apropiat timp. 

În calitatea actuală procuratura de transport există şi îşi exercită atribuţiile 

din momentul adoptării de către Parlament a Legii Republicii Moldova nr. 902-XII 

din 29.01.1992 cu privire la Procuratură, succedînd şi dezvoltînd atribuţiile 

structurii similare, ce a activat pînă la destrămarea Uniunii Sovietice. 

Ulterior, prin Legea nr. 118-XV din 14.02.2003 şi prin Legea nr.294-XVI 

din 25.12.2008 Parlamentul a reconfirmat procuratura de transport ca organ 

specializat în sistemul organelor Procuraturii. 

 Prin ordinul Procurorului General nr.290/22 din 07 decembrie 2004 a fost 

aprobat Regulamentul procuraturii de transport. 

 

III. Oportunitatea activitatea procuraturilor specializate şi necesitatea 

specializării procurorilor în Republica Moldova 

Ab initio, este necesar de menţionat, că procuraturile specializate activează 

în aproape toate statele CSI. 

În alte state din Europa nu se regăsesc un aşa număr de procuraturi 

specializate. Este practicată activitatea unor subdiviziuni specializate în cadrul 

birourilor Procurorului General sau specializarea unor procurori în diferite domenii 

de activitate. 

Astfel, în Republica Letonia, dacă este cazul, procurorul general poate 

înfiinţa o procuratură pentru un domeniu specific (specializată), care poate avea 

statutul unei procuraturi districtuale sau ale unei procuraturi al unei regiuni 

judiciare. 

Cele mai importante dintre aceste procuraturi specializate sunt: 

- pentru combaterea criminalităţii organizate; 

- investigarea infracţiunilor financiar-economice şi vamale; 

- pentru chestiuni privind reabilitarea şi serviciile speciale; 

- procuratura specializată pentru transportul rutier din Riga. 

În Lituania şi Suedia nu sunt procuraturi specializate. Cu toate acestea pe 

lîngă  Biroul Procurorului General şi procuraturile regionale activează subdiviziuni 

specializate de investigare a infracţiunilor crimei organizate şi a corupţiei.  

În plus, procurorii se pot specializa în ancheta, organizarea şi supravegherea 

de investigaţii în sfera de infracţiuni financiare, crime împotriva dreptului de 

proprietate intelectuală, justiţie juvenilă etc. 
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În Estonia de asemenea nu sînt procuraturi specializate. Cu toate acestea, 

priorităţile au fost denumite: infracţiuni de corupţie, economice, infractiuni legate 

de narcotice şi de crime violente. Aceste priorităţi au avut, de asemenea, un impact 

asupra structurii serviciului de urmărire penală, ca Biroul Procurorului General 

(PG) conţine două departamente specializate în aceste crime. 

În Anglia şi Ţara Galilor există 42 de circumscripţii ale procuraturii, fiecare 

dintre acestea fiind condusă de un procuror şef al Coroanei. În plus, există patru 

divizii naţionale specializate: crimă organizată, infracţiuni speciale, combaterea 

terorismului şi serviciul procuraturii pentru combaterea fraudei. 

Procuratura Republicii Slovacia are în componenţa sa 

următoarele organisme: 

- procuratura generală este autoritatea cea mai înaltă şi conduce sistemul de 

urmărire penală. Următoarele autorităţi fac parte din procuratura general; 

- procuratura specială, care are misiunea de a identifica şi de a urmări în 

justiţie cazurile de corupţie şi crimă organizată; 

- Secţiunea militară a procuraturii generale; 

- procuraturile regionale (8), care se situează la un nivel ierarhic superior 

procuraturilor teritoriale din cadrul regiunii şi procuratura militar superior (1), aflat 

la un nivel ierarhic superior procuraturilor militare de circumscripţie; 

- procuraturile teritoriale (55) şi procuraturile militare de circumscripţie (3). 

Cu referinţă la oportunitatea activităţii Procuraturii anticorupţie în sistemul 

organelor Procuraturii este necesar de remarcat faptul, că potrivit unor acte 

internaţionale, precum Rezoluţia (97)24 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei din 6 noiembrie 1997, prin care s-au adoptat cele 20 Principii Directorii în 

combaterea corupţiei, Convenţia penală privind corupţia, adoptată de Consiliul 

Europei la 27 ianuarie 1999, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 

corupţiei, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007 

se stabilesc principii generale în ce priveşte organele specializate în prevenirea şi 

combaterea corupţiei.  

Statele sunt doar obligate de a avea organe specializate în prevenirea şi 

combaterea corupţiei, fără însă a impune statelor anumite standarde instituţionale 

concrete.  

Cerinţa principală este ca acest organ să aibă împuternici clare, distincte în 

această direcţie, să nu aibă loc o intercalare de atribuţii între diverse organe de stat 

şi totodată să fie asigurată autonomia, independenţa de orice imixtiune politică în 

această activitate. 

Referitor la necesitatea funcţionării Procuraturii anticorupţie este de 

menţionat că această subdiviziune a fost creată la iniţiativă structurilor 

internaţionale, inclusiv, europene pentru a asigura prevenirea şi combaterea 

corupţiei.  

De asemenea, menirea Procuraturii anticorupţie a fost de a supraveghea 

respectarea legislaţiei în exerciţiul funcţiunii de către angajaţii Centrului pentru 

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, actualmente Centrul Naţional 

Anticorupţie.  

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului prim-adjunctului 

Procurorului General nr.22/28 din 12 martie 2013 prin care s-a aprobat  
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Regulamentul Procuraturii anticorupţie, Procuratura anticorupţie este un organ 

specializat al Procuraturii, învestită cu atribuţii specifice în domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei şi spălării banilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Centrul Naţional Anticorupţie este 

instituţia de stat competentă şi abilitată cu dreptul de a preveni şi combate corupţia 

pe întreg teritoriul R. Moldova, iar Procuratura anticorupţie este abilitată cu 

atribuţii de control asupra modului în care colaboratorii CNA respectă legea în 

exerciţiul obligaţiilor de serviciu. 

 Potrivit rezultatelor Indicelui de Percepţie a Corupţiei 2012 (IPC), un 

studiu ce clasifică 176 de state ale lumii în funcţie de nivelul de corupţie perceput 

în sectorul public, Moldova s-a ridicat cu 18 poziţii în clasament, anul acesta fiind 

plasată pe locul 94 faţă de 112, în 2011. Ţara noastră are acelaşi scor ca şi Grecia, 

India, Mongolia şi Senegal, ţări care de asemenea au acumulat un scor de 36 

puncte din 100. (0-9 puncte: foarte corupt; 90-100: foarte curat). 

În circumstanţele în care Republica Moldova nu a înregistrat o creştere 

semnificativă a indicilui de percepţie a corupţiei, precum şi existenţa organului 

specializat în domeniul respectiv, care urmează a fi supravegheat în activitate, se 

impune funcţionarea în continuare a Procuraturii anticorupţie. 

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011-

2014 „Integrare Europeana: Libertate, Democraţie, Bunăstare” trasează drept 

prioritate consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva 

corupţiei, stabilind următoarele obiective de guvernare: 

- crearea unui cadru legislativ şi instituţional eficient de prevenire şi  

combatere a corupţiei în sistemul public; 

-   optimizarea sistemului de achiziţii publice; 

-  crearea mecanismului de cooperare între autorităţile publice, societatea 

civila şi partenerii de dezvoltare pentru reducerea fenomenului de corupţie. 

Totodată, în activitatea sa, Procuratura anticorupţie se conduce şi de 

prevederile Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru anii 2011-2015, care a intrat în 

vigoare la 07.10.2011, precum şi de Planul de acţiuni pe anii 2012-2013 pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr.12 din 17.02.2012. 

De asemenea, Procuratura anticorupţie activează şi în conformitate cu 

prevederile Ordinului Procurorului General nr.172/4 din 23.08.2004 „Despre 

aprobarea Planului de acţiuni al Procuraturii Generale întru eficientizarea 

interacţiunii şi colaborării organelor Procuraturii cu organele de drept şi de control 

în combaterea criminalităţii şi corupţiei” şi Ordinului nr.161 din 28.06.2006 „Cu 

privire la interacţiunea Procuraturii anticorupţie cu procuraturile teritoriale şi 

specializate la desfăşurarea activităţii  de  prevenire şi combatere a corupţiei”.   

Procuratura anticorupţie, potrivit organizării stabilite prin ordinele 

Procurorului General nr.364-p din 24.05.2010 şi 1017-p din 27.10.2010, activa în 

următoarea componenţă: 

- Procurorul anticorupţie;  

- 2 procurori, adjuncţi ai Procurorului anticorupţie.  

http://transparency.org/cpi2011/results
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I. Aparatul Central (reşedinţa în mun.Chişinău), cuprinzînd 26 funcţii, 

inclusiv 2 funcţii de procuror, şef secţie, 2 funcţii de procuror, şef-adjunct secţie şi 

22 funcţii de procuror, este compus din: 

1.1 Secţia prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor;  

 Secţia conducere a urmăririi penale în CCCEC. 

II. Serviciile teritoriale: 

- Nord (cu reşedinţa în mun.Bălţi) - cuprinzînd 1 funcţie de procuror, şef 

serviciu şi 4 funcţii de procuror;   

- Sud (cu reşedinţa în or.Cahul) - cuprinzînd 1 funcţie de procuror, şef 

serviciu şi 2 funcţii de procuror. 

Prin ordinul Procurorului General nr.1316-p din 04.12.2012 a fost stabilită o 

nouă organizare a Procuraturii anticorupţie, potrivit căreia s-au lichidat cele 2 

funcţii de procuror, şef secţie şi 2 funcţii de procuror, şef-adjunct secţie, fiind 

instituite în schimb 3 funcţii de procuror în procuratură şi o nouă funcţie de 

procuror adjunct al Procuraturii anticorupţie. 

Oportunitatea funcţionării de mai departe a Procuraturii anticorupţie 

urmează a fi demonstrată inclusiv şi prin volumul de lucru efectuat de procurori 

pentru o anumită perioadă de timp (anii 2010-2012). 

Astfel, în domeniul exercitării urmăririi penale urmează de menţionat că pe 

parcursul anului 2012 în adresa Procuraturii anticorupţie au parvenit 452 sesizări 

despre comiterea infracţiunilor, comparativ cu perioada analogică a anului 2011 

cînd au fost înregistrate 449 sesizări cu privire la infracţiuni, ceea ce reprezintă o 

tendinţă constantă la capitolul încrederii societăţii faţă de activitatea nemijlocită a 

procurorilor Procuraturii anticorupţie. 

Indicii numerici ai sesizărilor şi soluţiilor dispuse asupra lor în anul 2012, 

comparativ cu anul 2011, sunt reflectaţi în tabelul ce urmează: 

Luînd în calcul numărul de sesizări restante la începutul şi, respectiv, la 

sfîrşitul perioadei de raport, cît şi numărul sesizărilor transmise organelor de 

urmărire penală competente, în 2012 procurorii au examinat cu adoptarea soluţiilor 

în baza art.274 Cod procedură penală 369 de sesizări, comparativ cu 333 în anul 

2011. 

Astfel, în 2012 din totalul de 369 sesizări examinate şi soluţionate nemijlocit 

de procurori în 227 cazuri (sau 61,5 %) a fost pornită urmărirea penală, iar în 142 

cazuri (sau 38,5 %) a fost dispusă neînceperea urmării penale. 

Delimitînd sesizările şi soluţiile adoptate asupra lor pe parcursul anului 2012 

după categorii de infracţiuni la care se referă, se constată următoarea stare de fapt: 

 

 
Perioada de activitate  2010 2011 2012 

1.  Sesizări restante la începutul perioadei de raport 24 44 18 

2.  Sesizări înregistrate în perioada de raport 517 449 452 

3.  Sesizări aflate în gestiunea procurorilor 541 493 470 

4.  Transmise după competenţă 89 142 85 

5.  

Sesizări 

soluţionate de 

procurori 

5.1. Dispusă pornirea UP 

399 

265 

333 

187 

(56,16%) 
369 

227 

(61,5 %) 

5.2. Dispusă neînceperea UP 134 
146 

(43,84%) 

142 

(38,5 %) 

6.  Sesizări restante la sfîrşitul perioadei de raport 44 18 16 
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Infracţiunea la care se referă 

sesizarea 

Sesizări soluţionate de procurori 

Dispusă pornirea UP Dispusă neînceperea UP 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

infracţiuni de 

corupţie 

art.324 

55 

44 

25 

17 

39 

25 

22 

17 

16 

14 

27 

15 

art.325 3 4 3 2 0 8 

art.326 8 4 10 3 2 4 

art.333 0 0 1 0 0 0 

art.334 0 0 0 0 0 0 

abuz de putere sau abuz de 

serviciu (art.art.327, 335) 
29 18 42 32 42 40 

exces de putere sau depăşire a 

atribuţiilor de serviciu (art.328) 
32 39 29 32 37 24 

neglijenţă (art.329) 12 6 6 3 6 3 

infracţiuni contra justiţiei 

(art.art.303-323) 
6 8 7 9 20 13 

tortură (art.309
1
) 0 0 0 0 2 2 

circulaţia ilegală a substanţelor 

narcotice şi psihotrope 

(art.217-219) 

0 2 0 0 0 0 

infracţiuni contra patrimoniului 

(art.art.186-191) 
52 24 38 11 10 8 

infracţiuni financiar-bancare 

(art.art. 238, 239, 251) 
14 4 10 1 0 0 

evaziuni fiscale şi spălarea 

banilor (art.art.241, 243, 244) 
20 17 23 4 2 10 

contrabandă şi eschivarea de la 

achitarea plăţilor vamale 

(art.art.248, 249)  

0 6 3 1 1 1 

alte categorii       

TOTAL 265 187 227 134 146 142 

 

Din cele 227 cauze penale pornite în 2012, 39 de cauze se referă la 

infracţiuni de corupţie, 42 la abuzuri de putere sau de serviciu, 29 la exces de 

putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, 38 la infracţiuni contra patrimoniului. 

Exercitarea urmăririi penale pe parcursul anului 2012 de către procurorii în 

Procuratura anticorupţie este caracterizată de următorul tabel: 

 

  2010 2011 2012 
1.  Restanţă la începutul perioadei de raport 70 40 46 

2.  Pornită urmărirea penală  265 187 230 

3.  Cauze parvenite de la alte organe 95 72 76 

4.  Total în gestiune 430 299 352 
5.  Cauze în care s-a terminat 

urmărirea penală, 

inclusiv: 

Trimise în 

judecată 

 

142 

103  

113 

82 

(72,6 %) 
 

105 

79 

(75,24 %) 

Încetate, clasate 39 31 

(27,4 %) 
26 

(24,76 %) 

6.  Suspendate  1 7 16 

7.  Conexate 68 56 43 
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Astfel, pe parcursul perioadei de raport, Procuratura anticorupţie a exercitat 

urmărirea penală în 352 cauze penale, finisînd 105 cauze. Din totalul cauzelor 

terminate 79 (sau 75,24 %) au fost expediate în instanţa de judecată, iar 26 (sau 

24,76 %) au fost încetate/clasate. Acest coraport a crescut cu 2,64 % în favoarea 

cauzelor remise în judecată, comparativ cu perioada anului 2011. 

Divizînd cauzele penale care au fost trimise în judecată cu rechizitoriu, se 

constată că cele mai multe se referă la infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei 

(46,8%), după care urmează infracţiunile contra patrimoniului (13,9%), apoi 

excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu (11,4%), circumstanţe 

relatate mai amănunţit în tabelul ce urmează: 

 

 

Categorii de infracţiuni 

Cauze penale/persoane 

trimise în judecată 

Cauze penale 

încetate/clasate 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

infracţiuni de 

corupţie 

art.324 

35/37 

13/14 

27/30 

14/15 

37/40 

19/21 

12 

8 

9 

7 

12 

8 

art.325 5/6 5/5 4/4 1 0 2 

art.326 17/17 8/10 14/15 2 2 2 

art.333 0/0 0/0 0/0 1 0 0 

art.334 0/0 0/0 0/0 0 0 0 

abuz de putere sau abuz de 

serviciu (art.art.327, 335) 
10/10 1/1 4/4 8 3 2 

exces de putere sau depăşire a 

atribuţiilor de serviciu (art.328) 
2/3 5/5 9/10 6 8 4 

neglijenţă (art.329) 0/0 1/1 0/0 0 0 0 

infracţiuni contra justiţiei 

(art.art.303-323) 
1/2 0/0 3/3 1 0 0 

circulaţia ilegală a substanţelor 

narcotice şi psihotrope 

(art.217-219) 

2/2 0/0 0/0 0 0 0 

infracţiuni contra patrimoniului 

(art.art.186-191) 
16/17 18/23 11/11 4 4 2 

infracţiuni financiar-bancare 

(art.art. 238, 239, 251) 
0/0 2/3 0/0 0 1 0 

evaziuni fiscale şi spălarea 

banilor (art.art.241, 243, 244) 
2/2 2/2 0/0 1 2 4 

contrabandă şi eschivarea de la 

achitarea plăţilor vamale 

(art.art.248, 249)  

1/16 3/3 0/0 0 1 1 

alte categorii 34/35 23/23 15/16 7 3 1 

TOTAL 103/124 82/91 79/84 39  31 26 

 

Din cauzele penale pe care a fost exercitată urmărirea penală nemijlocit de 

către procurorii în Procuratura anticorupţie, expediate în judecată pe perioada 

anului 2012, după criteriul subiectului comiterii infracţiunii s-au dovedit a fi cele 

mai frecvente infracţiunile comise de către colaboratorii MAI cu 20 la număr. La 

8.  Transmise după competenţă 179 77 117 

9.  Restanţă la sfîrşitul perioadei de raport 40 46 71 
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fel au fost deferiţi justiţiei 4 procurori, 4 angajaţi ai sectorului medical, 3 angajaţi 

ai întreprinderilor de stat, 3 conducători ai societăţilor comerciale din sectorul 

privat, 2 judecători, 2 angajaţi ai sistemului bancar, cîte 1 avocat, asistent social, 

primar, secretar al consiliului, angajat al oficiului cadastral, angajat al instituţiei 

penitenciare, dar şi alte 40 persoane din alte categorii de persoane sau fără calitate 

de subiect special.  

Pentru perioada ce urmează este necesar de a orienta activitatea spre 

efectuarea urmăririi  la cercetarea cazurilor ce se referă la corupţie de nivel înalt, 

intensificarea colaborării cu serviciile operative ale altor organe de drept. 

În domeniul conducerii urmăririi penale urmează de menţionat că pe 

parcursul anului 2012 activitatea Centrului Naţional Anticorupţie a fost marcată 

esenţial de reformarea acestuia pe baza fostului CCCEC. Reforma în cauză a vizat 

atît competenţele funcţionale ale instituţiei, cît şi structura şi personalul Centrului. 

Astfel, începînd cu 01.10.2012, urmărirea infracţiunilor economice a trecut 

în competenţa organului de urmărire penală al MAI, iar competenţa CNA la 

efectuarea urmăriii penale s-a redus la infracţiunile prevăzute la art.art. 243, 279 şi 

324-335 din Codul penal. 

 Pe parcursul anului 2012 Procuratura anticorupţie a întreprins un rînd de 

măsuri pentru a exclude tergiversările la examinarea sesizărilor despre infracţiuni, 

inclusiv prin dispunerea indicaţiilor şi înaintarea actelor de reacţionare în adresa 

organului de urmărire penală.  

 Cît privesc indicii numerici la capitolul respectiv în anul curent comparativ 

cu anul 2011, situaţia de fapt este redată în tabelul de mai jos: 

 

 

Astfel, în 2012, comparativ cu 2011, numărul sesizărilor examinate de CNA 

şi soluţionate de procurori a crescut cu 621 sau 41,4%. 

Din totalul de 2119 sesizări examinate de CNA şi soluţionate de procurori în 

1443 cazuri (sau 68,1 %) a fost pornită urmărirea penală, iar în 676 cazuri (sau 

31,9 %) a fost dispusă neînceperea urmării penale. 

 

 
Perioada de activitate  2010 2011 2012 

1.  Sesizări restante la începutul perioadei de raport 218 203 469 

2.  
Sesizări înregistrate în perioada de raport 

(inclusiv autosesizări) 

2148 

(962) 

1899 

(634) 

1881 

(842) 

3.  Sesizări aflate în gestiunea CNA 2366 2102 2350 

4.  Transmise după competenţă 156 135 132 

5.  

Sesizări 

soluţionate de 

procurori 

5.1. Dispusă pornirea UP 

1997 

1195 

1498 

1069 

(71,36%) 
2119 

1443 

(68,1%) 

5.2. Dispusă neînceperea UP 802 
429 

(28,64%) 

676 

(31,9%) 

6.  Sesizări restante la sfîrşitul perioadei de raport 203 469 99 



11 

 

-101

399

899

1399

1899

Înregistrate Pornite Refuz

2011

2012

 Delimitînd sesizările şi soluţiile adoptate asupra lor pe parcursul anului 2012 

după categorii de infracţiuni la care se referă, se constată următoarea stare de fapt: 

 

 

Infracţiunea la care se referă 

sesizarea 

Sesizări examinate de CNA şi soluţionate de procurori 

Dispusă pornirea UP Dispusă neînceperea UP 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

infracţiuni de 

corupţie 

art.324 

245 

153 

199 

104 

213 

93 

51 

27 

30 

17 

55 

32 

art.325 2 5 9 0 2 8 

art.326 86 88 109 21 9 14 

art.333 4 2 2 3 2 1 

art.334 0 0 0 1 0 0 

abuz de putere sau abuz de 

serviciu (art.art.327, 335) 
34 45 74 129 79 102 

exces de putere sau depăşire a 

atribuţiilor de serviciu (art.328) 
34 56 64 120 70 87 

neglijenţă (art.329) 17 14 14 75 26 39 

infracţiuni contra justiţiei 

(art.art.303-323) 
14 7 15 27 5 13 

circulaţia ilegală a substanţelor 

narcotice şi psihotrope 

(art.217-219) 

4 1 0 0 0 0 

infracţiuni contra patrimoniului 

(art.art.186-191) 
213 139 117 79 46 68 

infracţiuni financiar-bancare 

(art.art. 238, 239, 251) 
73 73 38 55 29 18 

evaziuni fiscale şi spălarea 

banilor (art.art.241, 243, 244) 
212 203 312 171 92 234 

contrabandă şi eschivarea de la 

achitarea plăţilor vamale 

(art.art.248, 249)  

20 16 23 3 3 10 

alte categorii 329 316 573 92 49 50 

TOTAL 1195 1069 1443 802 429 676 

 

 Divizînd după categorii de infracţiuni sesizările asupra cărora s-a dispus 

începerea urmăririi penale, se constată că 213 (sau 14,76%) se referă la infracţiuni 

de corupţie, 74 (sau 5,13%) la abuz de putere sau abuz de serviciu, 64 (sau 4,44%) 
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la exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, 117 (sau 8,11%) se referă 

la infracţiuni contra patrimoniului, 38 (sau 2,63%) la infracţiuni financiar-bancare, 

312 (sau 21,62%) la evaziuni fiscale şi spălarea banilor, 23 (sau 1,6%) la 

contrabandă şi eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi restul 573 (40%) la alte 

categorii de infracţiuni. 

Activitatea procurorilor de conducere a urmării penale pe cauzele aflate în 

gestiunea organului de urmărire penală al CNA, comparativ cu 12 luni ale anilor 

2010 şi 2011, este redată de indicii expuşi în tabelul ce urmează:   

 
  2010 2011 2012 
1.  Restanţă la începutul perioadei de raport 807 702 928 

2.  Pornită urmărirea penală  1195 1071 1443 

3.  Cauze parvenite de la alte organe 798 1228 1262 

4.  Total în gestiune 2800 3001 3633 
5.  Cauze în care s-a terminat 

urmărirea penală, 

inclusiv: 

Trimise în 

judecată 

 

821 
376 

 

712 

372 

(52,25 %) 
 

516 

 264 

(51,16%) 

Încetate, clasate 
445 

340 

(47,75 %) 

 252 

(48,84%) 

6.  Suspendate  496 648 496 

7.  Conexate 464 379 380 

8.  Transmise după competenţă 303 247 1353 

9.  Restanţă la sfîrşitul perioadei de raport 702 928 814 

 

Pe parcursul perioadei raportate s-a atestat o creştere cu 372 a numărului 

cauzelor penale pornite nemijlocit de către organul de urmărire penală al CNA - 

1443 cauze penale în anul 2012, în comparaţie cu 1071 cauze penale pornite în 

anul 2011. 

Ca rezultat, de rînd cu creşterea cu 34 a numărului de cauze parvenite de la 

alte organe de urmărire penală,  în perioada de raport, comparativ cu aceiaşi 

perioadă a anului 2011, a crescut numărul cauzelor penale pe care procurorii au 

condus urmărirea penală cu 632 cauze penale sau cu 21,06 %.  

În pofida acestui fapt, în comparaţie cu indicii numerici obţinuţi pe 

parcursul anului 2011, numărul cauzelor penale trimise în judecată s-a micşorat, 

înregistrîndu-se o scădere cu 108 cauze penale, adică cu 29 %.  

De asemenea, numărul cauzelor penale clasate sau încetate a înregistrat o 

descreştere esenţială şi anume, cu 88 cauze penale mai puţin decît în aceiaşi 

perioadă a anului precedent (de la 340 la 252 cauze sau cu 25,9 %).  

Astfel, numărul de cauze penale finisate a scăzut semnificativ, de la 712 în 

anul 2011 la 516 cauze penale către finele anului 2012, fapt care nu a generat o 

micşorare esenţială numărului cauzelor penale restante la sfîrşitul perioadei de 

raport (928 comparativ cu 814 către finele anului 2012). 

Acest fapt se datorează implementării prevederilor Legii nr.120 din 

25.05.2012 „Pentru modificarea şi comletarea unor acte legislative”, prin care au 

fost stabilite principiile şi mecanismele de reorganizare a Centrului pentru 

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţie în Centrul Naţional Anticorupţie, iar 

ca urmare, pe parcursul perioadei octombrie - decembrie 2012, activitatea de 

urmărire penală a organului de urmărire penală al CNA a fost una pasivă. 
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Divizînd cauzele penale trimise în judecată după categoriile de infracţiuni, în 

analiza comparativă a indicilor numerici se constată starea de fapt redată de 

tabelul ce urmează: 

 

 

Categorii de infracţiuni 

Cauze penale/persoane 

trimise în judecată 

Cauze penale 

încetate/clasate 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

infracţiuni de 

corupţie 

art.324 

72/79 

25/29 

98/114 

21/32 

89/104 

30/38 

79 

37 

84 

50 

69 

24 

art.325 0/0 6/6 1/1 1 0 3 

art.326 46/49 70/75 57/64 39 34 40 

art.333 1/1 1/1 1/1 2 0 2 

art.334 0/0 0/0 0/0 0 0 0 

abuz de putere sau abuz de 

serviciu (art.art.327, 335) 
17/17 30/37 18/19 57 36 41 

exces de putere sau depăşire a 

atribuţiilor de serviciu (art.328) 
11/12 13/15 19/24 62 34 25 

neglijenţă (art.329) 6/9 4/4 4/5 46 20 15 

infracţiuni contra justiţiei 

(art.art.303-323) 
3/4 0/0 0/0 1 0 0 

circulaţia ilegală a substanţelor 

narcotice şi psihotrope 

(art.217-219) 

2/2 1/1 0/0 0 0 0 

infracţiuni contra patrimoniului 

(art.art.186-191) 
58/64 39/42 34/47 48 34 27 

infracţiuni financiar-bancare 

(art.art. 238, 239, 251) 
72/76 67/71 25/27 30 33 11 

evaziuni fiscale şi spălarea 

banilor (art.art.241, 243, 244) 
36/37 29/37 18/22 40 43 30 

contrabandă şi eschivarea de la 

achitarea plăţilor vamale 

(art.art.248, 249)  

12/14 7/8 7/12 21 17 17 

alte categorii 87/93 84/100 50/62 31 39 17 

TOTAL 376/407 372/426 264/322 445  340 252 

 

Cu referire la divizarea infracţiunilor după subiecţii comiterii acestora, este 

de menţionat, că pe parcursul anului 2012 de către Procuratura anticorupţie au fost 

expediate în instanţa de judecată spre examinare cu rechizitoriu cauze penale în 

care urmărirea penală a fost efectuată de către organul de urmărire penală a 

Centrului Naţional Anticorupţie, avînd următorii subiecţi : 

 

 SUBIEŢII INFRACŢIUNILOR ÎN CAUZELE EXPEDIATE ÎN JUDECATĂ  

 Justiţie judecători  1 

funcţionari publici   

 Colaboratori ai organelor Procuraturii procurori  

funcţionari publici  

 Angajaţi din sfera executării deciziilor judiciare  

 Avocaţi 1  

 Notari 1  
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Este de menţionat şi faptul, că deşi numărul cauzelor penale în baza art.324 

Cod penal expediate în judecată a crescut cu 9 (sau 42,86 %), esenţial a scăzut 

numărul cauzelor expediate în judecată pe art.325 Cod penal - de la 6 în 2011 la 1 

cauză în 2012 (cu 83,3 %) şi numărul cauzelor expediate în judecată pe art.326 

Cod penal - de la 70 în 2011 la 57 cauze în 2012 (cu 18,57 %). 

Aceste variaţii se datorează atît faptului aflării CNA în perioada de 

reformnare care a afectat activitatea de urmărire penală, dar şi modificărilor legii 

procesual penale intrate în vigoare la 27 octombrie 2012, care limitează 

posibilităţile organului de urmărire penală de a utiliza măsurile speciale de 

investigaţie în investigarea unor infracţiuni, inclusiv, documentarea în flagrant a 

infracţiunilor de corupţie. 

  

Ofiţeri de urmărire penală   

ai MAI 6 

ai CCCEC  

ai Serviciului Vamal  

 Colaboratori ai CCCEC  

 Colaboratori ai MAI 21  

 Serviciul Vamal  3 

 Serviciul Fiscal 1  

 Militari 2  

 Administraţia publică locală primari  6 

viceprimari  6 
consilieri 2 

secretari ai consiliului 1 
preşedinţi, vice-preşedinţi de raion  2 

  

Organele centrale de 

specialitate ale 

administraţiei publice 

Miniştri, vice-miniştri   

Conducători ai altor autorităţi administrative centrale  
Funcţionari ai ministerelor şi subdiviziunilor acestora  1 
Funcţionari ai altor autorităţi administrative centrale  1 

  

Întreprinderi de stat sau municipale 

administratori 9 

contabili  4 
alţi angajaţi 5 

Inclusiv: registratori ai ÎS „Registru” 3 
registratori ai ÎS „Cadastru” 1 

 

Sectorul financiar-bancar 
conducători ai instituţiilor financiare şi 

subdiviziunilor acestora 
 

alţi angajaţi   1 
 Societăţi comerciale administratori 49  

contabili  3 
alţi angajaţi  4 

 Colaboratorii instituţiilor medico-sanitare 

publice 

directori şi vice-directori 4 

contabili 1 
medici 4 

 Angajaţii în sfera învăţămîntului directori şi vice-directori 9  

contabili  
pedagogi  5 

 

Societăţi necomerciale 

membri ai ONG  
membri ai partidelor   

alte societăţi   
 Alte domenii   6 



15 

 

În cadrul activităţii de conducere a urmăririi penale desfăşurate de către 

procurorii din cadrul Procuraturii anticorupţie pe cauzele penale exercitate de către 

ofiţerii de urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie se constată, că pe 

parcursul anului 2012 aceştia au fost implicaţi la efectuarea investigaţiilor în 

ordinea prevederilor art.274 Cod de procedură penală şi urmăririi penale în cauze 

ce nu ţin de competenţa CNA după reorganizarea acestuia, motiv pentru care, a 

fost efectuată o revizuire a cauzelor penale aflate în gestiunea organului de 

urmărire penală a CNA, cu ulterioara expediere a acestora în adresa altor organe, în 

vederea efectuării urmăririi penale în continuare. 

 În acest context, un rol important revine procurorului conducător al urmăririi 

penale al cărui implicare este necesară de la faza iniţială a urmăririi penale, adică, 

de la pornirea acesteia prin formularea unor indicaţii scrise ce ar permite stabilirea 

obiectivă a tuturor circumstanţelor cazului în termeni restrînşi şi în consecinţă, 

adoptarea unor hotărîri legale pe cauzele penale.  

Activitatea procurorilor din cadrul Procuraturii anticorupţie pe parcursul 

anului 2012 în domeniul reprezentării învinuirii este caracterizată de indicii din 

tabelul ce urmează: 

 

Instanţele de judecată cu participarea procurorilor din Procuratura anticorupţie 

în perioada anului 2012 au pronunţat pe cauzele penale 293 sentinţe, comparativ cu 

314 sentinţe în 2011, fiind înregistrată o scădere cu 21 sentinţe sau 6,69%. Din 

numărul total, în 2012 au fost pronunţate sentinţe de condamnare - 197 (67,23%) 

în privinţa a 232 persoane, sentinţe de încetare - 69 (23,55%) în privinţa a 79 

persoane şi sentinţe de achitare - 27 (9,22%) în privinţa a 58 persoane. 

 

Domeniul de activitate al subiecţilor infracţiunilor în cauzele penale 

examinate de instanţele judecătoreşti cu pronunţarea sentinţei de 

condamnare: 

Perioada de raport  2010 2011 2012 

  %  %  % 

Cauze penale /persoane/  

examinate cu pronunţarea 

sentinţei de: 

cauze 257  100% 314  100% 293 100% 

persoane 301  100% 346  100% 369 100% 

1. condamnare 
cauze 162  63%  213 67,9% 197 67,23% 

persoane 189 62,8% 229 66,2% 232 62,9% 

inclusiv în privinţa persoanelor 

juridice 

cauze 42 - 24  22  

persoane 43 - 29  29  

2. achitare 
cauze 20 7,8% 18 5,7% 27 9,22% 

persoane 29 9,6% 29 8,4% 58 15,7% 

3. încetare 
cauze 75  29,2% 83 26,4% 69 23,55% 

persoane 83 27,6% 88 25,4% 79 21,4% 

 TOTAL NUMĂRUL DE SESIZĂRI DESPRE INFRACŢIUNI EXAMINATE  

 Justiţie  judecători  

funcţionari publici  

 Colaboratori ai organelor Procuraturii procurori 1 
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Delimitînd categoriile de subiecţi după funcţiile exercitate, în perioada 

anului 2012 în cauzele penale în care acuzarea a fost reprezentată de către 

Procuratura anticorupţie, de către instanţele de fond au fost condamnaţi 3 

colaboratori ai instituţiilor medico-sanitare publice, 11 angajaţi ai MAI, 16 angajaţi 

ai întreprinderilor de stat şi municipale, 16 angajaţi ai sferei administraţiei publice 

funcţionari publici  
 Angajaţi din sfera executării deciziilor judiciare  

 Avocaţi  

 Notari  

  

Ofiţeri de urmărire penală   

ai MAI  

ai CCCEC  

ai Serviciului Vamal  

 Colaboratori ai CCCEC  

 Colaboratori ai MAI 11 

 Serviciul Vamal  

 Serviciul Fiscal  

 Militari 1 

 Administraţia publică locală primari 8 

viceprimari 1 
consilieri 2 

secretari ai consiliului 1 
alţi funcţionari publici 3 

  

Organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice 

Miniştri, vice-miniştri  

Conducători ai altor autorităţi administrative 

centrale 
2 

Funcţionari ai ministerelor şi subdiviziunilor 

acestora 
3 

Funcţionari ai  altor autorităţi administrative 

centrale 
3 

  

Întreprinderi de stat sau municipale 

administratori 5 

contabili 5 
alţi angajaţi 6 

Inclusiv: registratori ai ÎS „Registru”  
registratori ai ÎS „Cadastru”  

 

Sectorul financiar-bancar 
conducători ai instituţiilor financiare şi 

subdiviziunilor acestora 
1 

alţi angajaţi 1 
 Societăţi comerciale administratori 6 

contabili 2 
alţi angajaţi  

 Colaboratorii instituţiilor medico-sanitare publice directori şi vice-directori 1 

contabili  
medici 2 

 Angajaţii în sfera învăţămîntului directori şi vice-directori 3 

contabili  
pedagogi 7 

 

Societăţi necomerciale 

membri ai ONG  
membri ai partidelor  

alte societăţi   
 Alte domenii   
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locale, 10 angajaţi din învăţămît, şi 2  angajaţi ai sectorului financiar bancar. 

Analizînd indicii de activitate la capitol reprezentarea intereselor generale 

ale societăţii, apărarea drepturilor omului în raport cu indicii pentru perioada 

analogică a anului 2011 se constată următoarea stare de 

fapt.
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Numărul total de controale efectuate de către Procurorii anticorupţie în anul 

2012 a scăzut comparativ cu cel pentru anul 2011 doar cu 3, ceea ce reprezintă o 

descreştere neesenţială de 3,8 %. Concomitent, comparativ cu anul 2011, indicele 

sesizărilor înaintate în anul 2012 în vederea lichidării derogărilor de la legislaţie a 

crescut de la 65 la 68 sau cu 4,6%. 

Totodată în rezultatul controalelor a fost pornită urmărirea penală în 14 

cauze penale. 

Examinarea acţiunilor civile. Reprezentînd interesele generale ale societăţii şi 

depistînd cazuri de cauzare a prejudiciilor materiale sau lezare a intereselor 

statului, în anul 2012 procurorii în Procuratura anticorupţie au înaintat 36 acţiuni 

civile, adică cu 5 unităţi în creştere comparativ cu 31 acţiuni civile în anul 2011. 

 

Examinarea petiţiilor. Conform art.52 din Constituţie, dreptul de petiţionare 

este nominalizat printre drepturile fundamentale ale cetăţenilor, iar prin prisma 

prevederilor Legii cu privire la Procuratură şi Legii cu privire la petiţionare, 

31

36

28293031323334353637

2012

2011
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Procuratura, ca instituţie independentă în cadrul autorităţii judecătoreşti, este 

investită cu prerogative de a soluţiona adresări şi reclamaţii ale cetăţenilor, 

instituţiilor, organizaţiilor, etc.  

Anume pornind de la această premisă se deduce importantul rol al 

procuraturii în ce priveşte lucrul cu adresările cetăţenilor şi nu în ultimul rînd 

atenţia sporită acordată de Procuratura anticorupţie acestui domeniu de activitate. 

Eficienţa lucrului cu adresările cetăţenilor este determinată de modalitatea 

de organizare a activităţii în acest domeniu. 

În perioada de referinţă, procurorii din cadrul Procuratura anticorupţie au 

soluţionat 1667 de petiţii, 48 de petiţii parvenind repetat, avînd ca obiect hotărîrile 

luate anterior de către procurori. 

 

Categoriile indicilor Indicele numeric 

 2011 2012 
Petiţii restante la începutul perioadei de raport 23 75 

Petiţii parvenite 1860 1704 

Expediate spre examinare altor organe  198 217 

Petiţii soluţionate (admise, respinse, ataşate la d.p, după competenţă) 1785 1667 

Petiţii respinse 696 542 

Petiţii admise 437 386 

Petiţii repetate 49 48 

Petiţii restante la sfîrşitul perioadei de raport 75 37 

Acte de reacţionare  97 90 

Soluţionate solicitări privind accesul la informaţie 331 390 

Anexate la cauze penale 454 522 

 

În aceiaşi perioada, la Procuratura anticorupţie au parvenit 1704 petiţii cu 

8,4 % mai puţin decît pentru aceiaşi perioadă a anului 2011, ca rezultat s-a 

micşorat şi numărul petiţiilor soluţionate. 

Cele menţionate denotă faptul, că petiţionarii tot mai des expediază către 

Procuratura anticorupţie petiţii ce ţin de competenţa nemijlocită a acestei instituţii 

specializate. 

Concomitent, aceasta poate fi apreciată ca o reuşită a acţiunilor de mediatizare 

a activităţii Procuraturii anticorupţie, în cadrul cărora cetăţenii au fost informaţi cu 

privire la competenţa şi atribuţiile procuraturii specializate. 

Din numărul total de petiţii soluţionate, în 542 de cazuri a fost dispusă 

respingerea acestora, iar 386 petiţii au fost admise ca întemeiate, cu emiterea 

actelor de reacţionare în 90 de adresări şi soluţionate 390 de solicitări privind 

accesul la informaţie.  

Luînd în consideraţie că din numărul total de petiţii soluţionate, majoritatea 

conţin probleme ale urmăririi penale, 522 de petiţii au fost anexate la cauze penale, 

cu examinarea lor în cadrul acestora.  

 

Cît priveşte procuraturile militare acestea exercită controlul asupra aplicării 

legilor de către comandamentul structurilor militare, respectării drepturilor 

constituţionale ale militarilor, integrităţii armamentului etc., mai mult, exercitarea 
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urmăririi penale în cauzele ce ţin de competenţa judecătoriilor militare şi 

reprezentarea învinuirii în judecătoria militară. 

De menţionat, instituţii similare activează şi în alte state din lume: 

Germania, S.U.A., Spania, Italia, Portugalia, Grecia, Marea Britanie, Israel, 

Canada, Belgia, Polonia, Ungaria, Suedia, Olanda, Franţa etc. 

Totodată, oportunitatea funcţionării de mai departe a procuraturilor militare 

naţionale urmează a fi examinată sub aspectul eficienţei activităţii acestora şi 

volumului de lucru care îi revine fiecărui procuror, pentru o anumită perioadă de 

timp, în comparaţie cu activitatea exercitată de către un procuror din teritoriul 

respectiv. 

Astfel după cum s-a menţionat, în cadrul organelor Procuraturii a fost creată 

şi activează Secţia investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, partea componentă 

a Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, precum şi procuraturile 

militare Chişinău, Bălţi şi Cahul. 

În prezent, în cadrul organelor Procuraturii activează 22 procurori militari 

(secţia–4, Procuratura militară Chişinău–8, Bălţi–5, Cahul–5), o funcţie de 

procuror în Procuratura militară Chişinău fiind vacantă. 

Conform art.25 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, Procuraturile 

militare, prin procurorii militari:  

a) exercită urmărirea penală în cauzele penale ce ţin de competenţa 

judecătoriilor militare; 

b) reprezintă învinuirea în judecătoria militară; 

c) exercită atribuţiile Procuraturii în Forţele Armate. 

Dacă de analizat starea de lucru se poate de menţionat că procuraturile 

militare după teritoriu, în comparaţie cu procuraturile teritoriale, deservesc un 

teritoriu care iese din limita unui raion sau sector. 

Specific pentru procuraturile militare este amplasarea la mare distanţă de la 

locul de reşedinţă a majorităţii unităţilor şi instituţiilor militare, un aspect 

important în activitate care îngreunează din punct de vedere a timpului necesar 

executării de către procurorii militari a unei sau altei misiuni concrete.  

Competenţa teritorială a procuraturilor militare a fost stabilită prin Ordinul 

Procurorului General nr.201/22 din octombrie 2004 după cum urmează: 

1. Procuratura militară Chişinău: 

- municipiile: Chişinău, Bender; 

- raioanele: Anenii Noi, Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, 

Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Ştefan Vodă. 

2. Procuratura militară Bălţi: 

- municipiul Bălţi; 

- raioanele: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, 

Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni. 

3. Procuratura militară Cahul: 

- raioanele: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cimişlia, Leova, Taraclia; 

- U.T.A. Găgăuzia: municipiul Comrat, oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti. 

În raza de activitate a procuraturii militare Chişinău din cadrul Armatei 

Naţionale sunt dislocate 30 unităţi şi instituţii militare: Batalionul Destinaţie 

Specială, Batalionul de Gardă, Batalionul Transmisiuni, Centrul Topografic, 
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Brigada nr.2 Infanterie Moto, Institutul Militar, Batalionul 22, Batalionul de geniu, 

Compania protecţie Chimică, Baza de instruire Bulboaca, Baza de reparaţie, 

Regimentul de rachete antiaeriene, Depozitul de echipament, Spitalul Clinic 

Militar Central, Centrul Diagnostic, Batalioanele nr.1, 3 ale Forţelor de menţinere a 

Păcii şi Centrele Militare din raionalele sus menţionate. 

Din cadrul Departamentului Trupelor de carabinieri – unităţile militare 1001, 

1002. 

Procuratura militară Bălţi din cadrul Armatei Naţionale deserveşte 21 

unităţi şi instituţii militare: Brigada nr.1 Infanterie Moto, Baza de aviaţie, Baza de 

păstrare a patrimoniului militar, Divizionul de artilerie, Batalionul asigurare 

materială, filiala Bălţi Spitalul militar şi Centrele militare din raioanele 

susmenţionate. 

Totodată procuratura militară Bălţi deserveşte unitatea militară 1003 DTC. 

La rîndul său Procuratura militară Cahul deserveşte din cadrul Armatei 

Naţionale 10 unităţi şi instituţii militare: Brigada 3 Infanterie Moto şi Centrele 

militare din raioanele susmenţionate, precum şi u/m 1045 DTC. 

În afară de aceasta, Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.935 

din 26.02.1992 cu privire la organele procuraturii militare, procurorii Secţiei 

control asupra executării legilor în Forţele Armate, precum şi procurorii militari ai 

procuraturilor militare subordonate beneficiază în continuare de statutul juridic şi 

social al militarilor, prevăzut de legislaţia în vigoare.  

În conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr. 920 din 11.07.1996 

privind gradele de clasificare şi gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura 

Republicii Moldova, procurorilor militari li se acorda grade militare, atribuindu-le 

totodată şi statut de militar prin încadrarea în serviciul militar prin ordinul 

Ministrului Apărării.  

Prin Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, a fost 

abrogată Legea nr.920 din 11.07.1996 privind gradele de clasificare şi gradele 

militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova şi în conformitate cu 

prevederile art. 44 din Legea menţionată, pentru procurorii din procuraturile 

militare şi din subdiviziunea Procuraturii Generale învestită cu atribuţii în Forţele 

Armate s-a prevăzut acordarea gradelor militare speciale, ce nu ţine de statut de 

militar. 

Conform alin.(2) art.73 din Legea cu privire la Procuratura (în redacţia din 

25.12.2008) procurorii militari cad 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.  

Modul de încadrare şi încorporare a cetăţenilor în serviciul militar, de 

numire în şi eliberare din funcţii militare, de trecere la dispoziţia comandantului 

(şefului), de acordare a gradelor militare, atestare, acordare a concediilor, eliberare 

din serviciul militar, precum şi alte aspecte legate de îndeplinirea serviciului 

militar sunt stipulate în Legea nr.162-XVI din 22.07.2005 cu privire la statutul 

militarilor şi Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar 
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în Forţele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.941 din 17 august 2006, 

care nu se extind asupra cetăţenilor încadraţi în organele procuraturii.  

Nu se extind asupra procurorilor militari şi prevederile Regulamentelor 

militare, inclusiv şi celui Disciplinei militare. 

 

Evaluarea activităţii efectuate de subdiviziunile militare a organelor 

Procuraturii în perioada anului 2012 

În perioada anului 2012, procurorii militari au examinat şi soluţionat unele 

probleme cu care se confruntă unităţile şi instituţiile militare din raza de activitate.  

În domeniul investigaţiilor generale în ordin statistic, în anul 2012 

procurorii militari au atins următorii indici (selectiv, în comparaţie cu 

subdiviziunile teritoriale):  
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Secţia 

militară 

16/ 

13/ 

54 

17/ 

20/ 

67 

9/ 

15/ 

30 

14/ 

10/ 

2 

-/ 

2/ 

- 

-/ 

8/ 

3 

13/ 

4/ 

- 

13/ 

12/ 

32 

Secţia 

investigaţii 

financiar-

economice 

11/ 

14/ 

18 

15/ 

16/ 

19 

23/ 

15/ 

24 

2/ 

4/ 

13 

-/ 

-/ 

- 

67/ 

60/ 

96 

 

-/ 

-/ 

- 

13/ 

19/ 

33 

 

militară 

Chişinău 

29/ 

71/ 

124 

13/ 

14/ 

22 

28/ 

9/ 

51 

3/ 

1/ 

2 

-/ 

-/ 

- 

4/ 

4/ 

8 

-/ 

-/ 

1 

54/ 

43/ 

67 

mun. 

Chişinău 

43/ 

30/ 

26 

39/ 

37/ 

28 

57/ 

64/ 

33 

12/ 

34/ 

16 

2/ 

1/ 
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23/ 
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18 

2/ 
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-/ 

- 

militară 

Bălţi 

105/ 

167/ 
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163/ 

166 

97/ 

87/ 

98 

78/ 

84/ 

85 

5/ 

9/ 

4 

-/ 

-/ 

- 

14/ 

13/ 

13 

-/ 

-/ 

- 

72/ 

68/ 

63 

r-lui Cahul 38/ 

30/ 

34 

33/ 

33/ 

21 

16/ 

20/ 

20 

-/ 

-/ 

3 

-/ 

-/ 

- 

-/ 

-/ 

2 

-/ 

-/ 

- 

-/ 

-/ 

2 



22 

 

Total 

militari 

285/ 

414/ 

556 

170/ 

169/ 

243 

139/ 

138/ 

262 

60/ 

46/ 

42 

-/ 

2/ 

1 

22/ 

25/ 

26 

13/ 

3/ 

2 

217/ 

199/ 

252 
Total 

teritoriali 
400/ 

240/ 

254 

220/ 

133/ 

84 

340/ 

236/ 

222 

36/ 

38/ 

42 

2/ 

1/ 

- 

93/ 

79/ 

118 

2/ 

-/ 

1 

18/ 

21/ 

37 

Pe parcursul anului 2012, procurorii militari au efectuat controale ce ţin 

respectarea de comandamentele militare a legislaţiei privind respectarea drepturilor 

constituţionale ale militarilor; ecologice; muncii; integritatea patrimoniului militar, 

inclusiv a armamentului şi muniţiilor; pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei 

etc., de facto substituînd sau dublînd lucrul organelor de control de stat (Curţii 

de Conturi, Serviciului control financiar şi revizie de pe lîngă Ministerul 

finanţelor, Inspectoratul ecologic de stat etc., inclusiv organele de control 

departamentale al Ministerelor Apărării şi Afacerilor Interne), contrar 

principiului stabilit în art.6,7 din Legea cu privire la Procuratura şi Hotărîrea 

Guvernului nr.862 din 26.07.2004 privind perfecţionarea sistemului de control de 

stat specializat.  

Astfel, art.6 și 7 din Legea cu privire la Procuratură prevăd activitatea 

Procuraturii în cadrul investigaţiilor de constatare a acţiunilor care urmează a fi 

sancţionate penal. La rîndul sau, activitatea procurorilor militari în mare majoritate 

(92%, vezi tabelul indicat) se limitează la constatarea încălcărilor legislaţiei sau 

altor acte departamentale, care nu se încadrează în legea penală, eficacitatea 

controalelor fiind 8% din numărul total al cauzelor pe care s-a dispus începerea 

urmăririi penale sau 82% din numărul total al actelor de reacţionare 
(subdiviziunile teritoriale şi centrale – 23% sau 118%).   

Dacă Regulamentul organizării controalelor de stat complexe specializate, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.862 din 26.07.2004, prevede că controlul 

planificat se efectuează nu mai frecvent de o dată pe an, atunci activitatea 

procurorilor militari, fiind practic planificată, admite efectuarea controalelor, pe o 

tematică, de mai multe ori pe an. 

Spre exemplu, pe parcursul anului 2012, procurorii militari în Procuratura 

militară Bălți au efectuat în total 105 controale (a.2011 – 167), dintre care 69 

controale planificate (a.2011 – 115), 35 controale extraplan (a.2011 – 47) şi 1 

control inopinat (a.2011 – 5); procurorii militari în Procuratura militară Cahul 

au efectuat în total 135 controale, dintre care 54 controale planificate, 73 

controale extraplan şi 8 controale inopinate, procurorii militari în Procuratura 

militară Chișinău au efectuat în total 29 controale planificate și procurorii 

militari în Secţia investigații și infracțiuni în Forțele Armate au efectuat în 

total 16 controale planificate. 

La rîndul său, controlul privind respectarea drepturilor constituţionale ale 

militarilor a fost efectuat pe parcursul anului 2012 de către procuratura militară 

Chişinău – 7 (din 29), Bălţi - 11 (din 105 ), Cahul – 37 ( din 135), Secţia 

investigații și infracțiuni în Forțele Armate – 7 (din 16), adică 62 de controale sau 

circa 22% din număr total al controalelor efectuate. 
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Dacă de analizat încărcătura controalelor efectuate în anul 2012 (400), la 

22 procurorii militari din 4 subdiviziuni, lunar, unui procuror îi revine cîte 33 

controale, iar celui din Procuratura mun.Bălţi – 26 controale. 

În anul 2012, la compartimentul publicităţii în activitatea procuraturii, 

procurorii militari au prezentat 404 (secţia – 0, Chişinău – 133; Bălţi – 103, Cahul 

– 168) informaţii, convorbiri şi lecţii. 

În afara de aceasta, în anul 2012 procurorii militari au examinat 77 petiţii 

(secţia – 31, Chişinău – 6; Bălţi – 16; Cahul – 24) şi 82 cereri de acces la 

informaţie (secţia – 16, Chişinău – 41, Bălţi – 22, Cahul – 3); au fost primiţi în 

audienţă 371 cetăţeni (secţia – 61, Chişinău – 89; Bălţi – 92; Cahul – 129).  

Cu referire la starea criminalităţii în Forţele Armate, în care întră două 

componente,  în anul 2012, a fost înregistrată o descreşte a nivelului infracţional, 

fiind luate la evidenţă 134 infracţiuni, ce constituie cu 77 crime mai puţin decît în 

perioada analogică a anului 2011. 

                       Starea şi dinamica criminalităţii în Forţele Armate           
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 La săvîrşirea infracţiunilor au fost implicaţi 139 militari din care: ofiţeri - 26 

(2011 - 25), plutonieri - 27 (2011 - 27), sergenţi - 18 (2011 - 18) şi soldaţi - 68. 

De menţionat că din numărul total al crimelor înregistrate, pe primul loc se 

plasează crimele ce încalcă relaţiile regulamentare prin aplicarea forţei fizice şi 

dezertări, care nu prezintă complexitate în investigarea lor, ce permite finisare 

urmăririi penale în termenele rezonabile. 

În domeniul urmării penale  în ordin statistic, în anul 2012 procurorii 

militari au atins următorii indici: 
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 2012/ 

2011 

2012/ 

2011 

2012/ 

2011 

2012/ 

2011 

2012/ 

2011 

2012/ 

2011 

Chişinău 113/ 

105 

200/ 

188 

120/ 

109 

60/73 

49/64 

60/ 

60 

71/ 

45 

Bălţi 37/ 

27 

61/ 

61 

37/ 

42 

15/25 

16/20 

22/ 

26 

15/ 

13 
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Cahul 41/ 

33 

79/ 

71 

43/ 

42 

6/6 

13/13 

37/ 

29 

5/ 

13 

Total 191/ 

165 

340/ 

320 

200/ 

193 

81/104 

78/97 

129/ 

115 

91/ 

71 

 

În perioada anului 2012, indicii de activitate a procurorilor militari la 

capitolul examinării sesizărilor cu privire la infracţiuni este prezentat în tabelul 

care urmează: 
Subdiviziunea Total 

sesizări 

Dispusă începerea 

urmăririi penale 

Dispusă neînceperea 

urmăririi penale 

Remise după 

competenţă 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Secţia 20 28 10 15 9 12 1 - 

Chişinău 363 357 113 105 211 207 39 45 

Bălţi 117 95 37 27 78 66 2 2 

Cahul 86 85 41 33 45 52 - - 

Total 586 565 201 180 343 347 42 47 

 

Dacă de analizat încărcătura cauzelor penale instrumentate şi sesizărilor 

examinate în anul 2012 (340 şi 586), la 22 procurorii militari din 4 subdiviziune, 

lunar, unui procuror îi revine cîte 28 dosare penale şi cîte 49 sesizări cu privire 

la infracţiuni. 

Pentru comparaţie, 24 procurori din cadrul Procuraturii mun.Bălţi, în anul 

2012, au instrumentat 400 cauze penale şi au condus urmărirea penală în 2089 

cazuri 

 

Este răspîndită în majoritatea statelor din Europa şi practica de constituire a 

organelor procuraturii de nivelul instanţelor judecătoreşti, aici de nivelul curţilor de 

apel. 

În Republica Moldova procuraturile de nivelul curţii de apel sînt instituite 

pentru asigurarea bunei funcţionări a justiţiei în cauzele penale a căror examinare 

în fond este de competenţa curţilor de apel şi contribuie la înfăptuirea justiţiei în 

aceste instanţe, în condiţiile legii.  

Astfel potrivit Hotărîrii nr.22 al Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din 

22.12.2005 „Cu privire la practica examinării cauzelor penale în ordine de apel”, 

instanţa de apel, examinează cauzele penale în ordine de apel şi recurs cu 

participarea obligatorie a procurorului la reprezentarea învinuirii de stat, cu 

continuarea examinării fondului cauzei. 

Procedura propusă însă este destul de anevoioasă, iar în majoritatea cazurilor 

se reia examinarea în fond a cauzelor penale, cu asigurarea de către procuror a 

prezenţei tuturor martorilor şi prezentarea repetată a probelor examinate în instanţa 

de fond. 

În scopul respectării întocmai a practicii CEDO, sub aspectul examinării 

cauzelor penale în termeni rezonabili cu participarea acuzatorilor de stat din 

teritoriu, se face imposibilă respectarea acestui termen, nu în ultimul rînd, 

deplasările dificile ale procurorilor din teritoriu, ar duce la întreruperea şedinţelor 

instanţei de apel cu o ulterioară tergiversare nemotivată a cauzelor penale. 
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Unul din motivele neprezentării în şedinţele instanţei de apel a procurorilor 

din teritoriu, ar constitui achitarea costului deplasărilor, volumul impunător al 

acestuia la exercitarea atribuţiilor de serviciu (numărul de cauze penale aflate în 

conducerea şi exercitarea urmăririi penale, persoane reţinute şi aflate în stare de 

arest, efectuarea serviciului potrivit graficului pe întreg teritoriu administrativ al 

districtului în care activează etc.). 

O asemenea situaţie ar duce la dezorganizarea activităţii de procuror, iar în 

unele cazuri periclitarea în întregime a organelor procuraturii şi ulterior 

condamnarea Republicii Moldova de către CEDO pentru nerespectarea termenilor 

rezonabili de examinare a unor cauze penale. 

 În afară de acesta, procurorii din procuraturile de nivelul curţilor de apel 

efectuează un volum impunător de lucru, unde în lipsa unei procuraturi în care să 

activeze procurori specializaţi în acest domeniu de activitate, practic ar fi 

imposibilă activitatea curţilor de apel în general. 

Astfel, doar procurorii din Procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău 

participă la examinarea cauzelor parvenite din 17 judecătorii, ceea ce înseamnă 

implicarea la examinarea cauzelor în instanţa de apel a procurorilor din 17 

procuraturi raionale, unele dintre ele aflîndu-se la o distanţă de mai mult de 100 km 

de Curtea de Apel, ceea ce ar necesita suportarea unor cheltuieli financiare din 

partea acestora, sau respectiv din partea statului. 

 Dat fiind faptul că în colegiile penale ale Curţii de Apel Chişinău sînt 

numite zilnic spre examinare, în mediu cîte 40 – 50 cauze penale, acest lucru 

necesită implicarea la examinarea acestora al numărului similar de procurori care 

urmează a se deplasa în instanţa de apel în vederea participării la examinarea 

cauzelor.Drept exemplu al volumului de lucru efectuat poate fi adusă perioada 

2010 -2013.  

Astfel, în perioada vizată cu participarea procurorilor Procuraturii de nivelul 

Curţii de Apel Chişinău au fost examinate în ordine de apel şi recurs în şedinţele 

colegiilor penale al Curţii de Apel Chişinău cu pronunţarea deciziilor în 5139 

cauze penale, în privinţa la 6082 persoane, acesta constituind doar un singur 

domeniu de activitate, însă în afară de aceasta procurorii participă la examinarea 

cauzelor civile şi a recursurilor în baza art. 472 Cod de procedură penală. 

Respectiv, fiecărui procuror din procuratură i-a revenit, în medie, să 

reprezinte învinuirea în instanţa de apel şi recurs, cu pronunţarea deciziilor, cîte 

106 cauze penale. 

Totodată, este necesar de menţionat faptul că pe parcursul perioadei vizate 

procurorii Procuraturii de nivelul Curţii de Apel Chişinău au studiat cauze penale 

şi au participat în 10534 de şedinţe de judecată, care în mare parte au fost amînate 

pe motiv de neprezentare a apărătorilor, inculpaţilor, părţilor vătămate şi a 

martorilor sau în baza cererilor, demersurilor privind numirea expertizelor, 

verificării pretinselor maltratări etc.  

Procurorii de nivelul Curţii de Apel Chişinău considerînd ilegale şi 

neîntemeiate deciziile instanţei de apel au declarat la Curtea Supremă de Justiţie, 

pe marginea deciziilor pronunţate, în perioada nominalizată 998 recursuri ordinare 

privitor la 1340 persoane. 



26 

 

Tot în această ordine de idei urmează a fi menţionat şi faptul că sporirea 

calităţii lucrului efectuat de către procurori în instanţa de judecată cît şi la 

urmărirea penală se face tot cu ajutorul procurorilor din procuraturile de nivelul 

Curţilor de Apel, care la depistarea erorilor comise de procurorii ce au condus 

urmărirea penală sau au participat la examinarea cauzelor în instanţa de fond, 

informează procurorii teritoriali şi Procuratura Generală despre acestea cît şi 

despre necesitatea înlăturării acestor lacune. În acelaşi mod se procedează şi în 

cazul depistării lacunelor comise de către instanţele de judecată. 

Nu în ultimul rînd urmează a fi menţionat şi faptul că instanţa de apel este 

una dintre instanţele care formează practica judiciară şi acest lucru se realizează, 

nu fără ajutorul procurorilor Procuraturii de nivelul Curţii de Apel, care trimestrial 

şi semestrial efectuează analiză a cauzelor examinate în vederea depistării 

lacunelor din legislaţie cît şi celor comise de către instanţele de judecată şi de 

procurori, în vederea stabilirii unei practici unice pe republică şi ajustării legislaţiei 

naţionale la practica CEDO. 

 

Activitatea organelor de procuratură specializate în domeniul transporturilor 

pe teritoriul Republicii Moldova îşi are începutul încă în anul 1940, odată cu 

crearea organelor afacerilor interne de profil. 

Astfel, instituirea procuraturii de transport se considera pe parcurs 

oportună pornind de la existenţa anterioară a organelor specializate de poliţie în 

transporturi în cadrul căruia activează şi organele de urmărire penală: Direcţia 

poliţiei de transport şi a celor 7 comisariate teritoriale subordonate acesteia: Bălţi, 

Ocniţa, Ungheni, Chişinău, Basarabeasca, Bender şi CPT Aerian. 

De asemenea, procuratura de transport exercită controlul asupra respectării 

legislaţiei de către companiile aeriene a Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, 

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, precum şi de către 

întreprinderile flotei fluviale. 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) al Legii cu privire la 

Procuratură, Procuratura de transport exercită atribuţiile Procuraturii în transportul 

feroviar, aerian şi naval pe întreg teritoriul ţării, iar potrivit pct. 2.1 al 

Regulamentului Procuraturii de transport, aprobat prin ordinul Procurorului 

General nr. 290/22 din 07 noiembrie 2004, teritoriul deservit de procuratura de 

transport constituie obiectivele şi teritoriul atribuit transportului feroviar, aerian şi 

naval, care include: 

- teritoriul staţiilor feroviare în hotarele stabilite, imobilele, construcţiile, 

mijloacele fixe, alte bunuri materiale; 

- trenurile şi alte garnituri mobile cu destinaţie feroviară destinate 

transporturilor; 

- intervalele între staţiile de cale ferată în limitele terasamentului cu 

rambleu; 

- imobile şi alte bunuri materiale destinate transportului  feroviar, dislocate 

în afara localităţilor; 

- teritoriul şi obiectivele situate în limitele hotarelor aeroporturilor; 

- navele aeriene destinate transporturilor; 
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- întreprinderile şi organizaţiile ce se ocupă de deservirea sau construcţia 

obiectivelor transportului feroviar şi aerian, indiferent de locul de dislocare etc.  

Procuraturile specializate în domeniul transporturilor activează în toate ţările 

CSI.  

După cum s-a menţionat, din statele care fac parte din cadrul Uniunii 

Europene, în Letonia activează procuratura de transport a oraşului Riga. 

În afară de organizarea şi conducerea urmăririi penale pe infracţiunile 

comise în sfera transportului, procuratura de transport controlează respectarea 

legislaţiei cu privire la securitatea transportului feroviar şi aerian.  

În scopul asigurării securităţii transportului sînt emise un şir de acte 

normative şi instrucţiuni îndreptate să asigure funcţionarea normală a securităţii 

transportului. Pentru a controla respectarea acestor acte normative interne este 

necesar de a avea o informaţie amplă pe întreg teritoriul republicii. 

   Eficienţa activităţii procuraturii de transport pe domeniile generale de 

activitate a Procuraturii şi exercitarea competenţelor care îi revin în calitate de 

procuratură specializată în perioada anilor 2008 – 2013: 

 

Activitatea procuraturii în domeniul investigaţiilor generale 

Direcţiile principale de activitate a Procuraturii de transport în domeniul 

investigaţiilor financiar-economice au fost următoarele: 

- respectarea legislaţiei ce reglementează protecţia şi securitatea muncii în 

subdiviziunile ÎS „Căile Ferate ale Moldovei”, întreprinderile aviaţiei civile şi 

întreprinderile fluviale;  

- integritatea averii proprietarului la ÎS „Calea Ferată din Moldova”, 

întreprinderile aviaţiei civile şi întreprinderile fluviale; 

- respectarea legislaţiei ce reglementează securitatea zborurilor la 

întreprinderile aviaţiei civile, securitatea circulaţiei la subdiviziunile ÎS Calea 

Ferată din Moldova şi securitatea navigaţiei la întreprinderile fluviale; 

- respectarea legislaţiei ecologice şi depistării cazurilor de poluare a 

mediului la subdiviziunile ÎS „Calea Ferată din Moldova”, întreprinderile aviaţiei 

civile şi întreprinderile fluviale; 

- legalitatea procedurilor de înregistrare a navelor maritime şi aeriene în 

Republica Moldova. 

Avînd în vedere aceste direcţii prioritare de activitate, anual sunt planificate 

şi efectuate numeroase controale la diferite subdiviziuni ale întreprinderilor 

nominalizate, amplasate pe întreg teritoriul ţării. 

 Spre exemplu, în domeniul respectării legislaţiei privind securitatea 

ecologică sunt efectuate controale la staţiile Bălţi-Slobozia, Ungheni, Basarabească 

şi Depourile de locomotive Bălţi, Ungheni şi Basarabeasca a ÎS ”Calea Ferată din 

Moldova”, iar în domeniul securitatăţii circulaţiei transportului feroviar în cadrul 

unor controale se verifică starea cerinţelor principale faţă de amenajarea, dotarea şi 

deservirea pasajelor de nivel cu calea ferată, iar în cadrul altor controale –  

respectarea reglementărilor tehnologice ce influenţează asigurarea securităţii 

circulaţiei transportului feroviar, la Secţiile de întreţinere a Căii Ferate. 

 În aşa mod, în perioada de referinţă procurorii în Procurarura de transport au 

efectuat 199 controale în rezultatul cărora au fost înaintate 120 sesizări, 5 recursuri 
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şi au fost pornite 3 cauze penale, iar în 31 de cazuri a fost înregistrată recuperarea 

benevolă a daunelor în sumă de cca 48 800 lei. 

 Numărul mare a controalelor efectuate se datorează inclusiv şi faptului că 

Procuratura de transport exercită supravegherea lunară a practicii administrative în 

7 comisariate ale poliţiei în transport. 

 Urmează de menţionat că, practic, în rezultatul fiecărui control sunt înaintate 

acte de reacţionare ale procurorului în adresa autorităţilor publice locale, 

întreprinderilor şi instituţiilor menţionate mai sus, iar în cazul neprimirii 

răspunsului sau neexecutării cerinţelor privind înlăturarea încălcărilor depistate în 

privinţa persoanelor responsabile sunt întocmite proceduri contravenţionale.  

 În acest sens, în perioada de referinţă au fost întocmite 6 proceduri 

contravenţionale. 

 Despre rezultatul controlului legalităţii procedurilor de înregistrare a navelor 

maritime şi aeriene în Republica Moldova şi măsurile întreprinse, a fost expediată 

o notă informativă amplă Prim-ministrului Republicii Moldova. 

 Acţiuni civile – total, în perioada supusă controlului au fost înaintate 54 

acţiuni civile în valoare de 2 062 687 lei, fiind examinate 37 şi admise 32 în 

valoare de 1 905 084 lei.         

 Astfel, în 38 cazuri acţiunile civile au fost înaintate în vederea recuperării 

prejudiciului cauzat ÎS „Calea Ferată a Moldovei” şi ÎS „Aeroportul Internaţional 

Chişinău” în rezultatul comiterii unor accidente rutiere, fie în vederea recuperării 

unor datorii pentru serviciile acordate altor persoane juridice (ex.: deservirea 

navelor aeriene şi a pasagerilor sau locaţiunea încăperilor), 3 acţiuni civile au fost 

înaintate în interesele pensionarilor, foşti angajaţi al ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, 

(ex.: în legătură cu deciziile ilegale ale Comitetului sindical al întreprinderii), una 

în vederea declarării bunului fără stăpîn şi 12 acţiuni civile se referă la recuperarea 

prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

 Totodată, se constată că marea majoritate a acţiunilor civile înaintate în 

perioada anului 2012 nu ţin de domeniul investigaţiilor financiar-economice şi 

respectiv, activitatea Procuraturii de transport la capitolul dat este în scădere, 

comparativ cu perioadele precedente. 

La capitolul respectării legislaţiei cu privire la petiţionare s-a stabilit că pe 

parcursul anilor 2008-2013 Procuratura de transport a examinat doar 88 petiţii cu 

referinţă la domeniul investigaţiilor generale. 

 

Activitatea de conducere şi exercitare a urmăririi penale 

Activitatea procurorilor în Procuratura de transport la capitolul conducerii 

urmăririi penale este organizată în scopul efectuării controlului privind respectarea 

legislaţiei în timpul urmăririi penale în comisariatul poliţiei de transport, asupra 

soluţionării de către colaboratorii comisariatului de poliţie a comunicărilor despre 

infracţiuni, asupra legalităţii reţinerii şi deţinerii cetăţenilor în izolatorul de detenţie 

preventivă al Comisariatelor de Transport, ţine la evidenţă, exercitarea controlului 

şi monitorizarea practicii de aplicare de către procurori şi ofiţerii de urmărire 

penală a măsurilor procesuale de constrîngere – reţinerea şi arestarea preventivă, 

îndeplineşte condica procurorului de supraveghere asupra legalităţii, intentării şi  

clasării cauzelor penale, etc. 



29 

 

În activitatea de exercitare a urmăririi penale sunt implicaţi toţi  procurorii în 

procuratura de transport.  

Datele statistice, pentru perioada anilor 2008 – februarie 2013 la acest 

compartiment, sunt reflectate în tabelul ce urmează: 
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2008 16 15 129 52 29 0 5 15 20 2 1 6 

2009 21 7 120 53 20 0 5 13 16 1 1 11 

2010 10 24 92 40 32 0 4 11 13 2 1 16 

2011 18 14 77 39 21 0 1 14 11 0 0 10 

2012 14 

 

11 39 18 22 0 5 9 11 3 0 8 

 

Exercitarea competenţelor care îi revin în calitate de procuratură 

specializată  

În perioada anilor 2008-2013 Procuratura de transport a exercitat urmărirea 

penală în următoarele cauze specifice transportului aerian, feroviar, naval şi 

maritim, dintre care : 

- 4 cauze penale pornite în baza art. 263 alin. (1) sau (2) Cod penal în 

legătură cu încălcarea de către un lucrător al transportului feroviar, naval sau aerian 

a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului, încălcare ce 

a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă sau medie a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii ori daune materiale în proporţii mari, fie urmări grave sau decesul unei 

persoane;  

- 8 cauze penale pornite în baza art. 262 Cod penal pe faptul pe faptul 

survolării ilegale a spaţiului aerian al R.Moldova de către un aparat de zbor 

neidentificat, fie încălcarea regulilor de zbor; 

- o cauză penală pornită în baza art. 361 alin.(2) lit.c) Cod penal pe faptul 

depistării certificatului de navigaţie sub pavilionul de stat al Republicii Moldova, 

certificatului de proprietate asupra navei şi certificatului echipajului minim, cu 

semne de falsificare; 

- o cauză penală pornită în baza art.183 alin. (2) Cod penal, pe faptul 

încălcării tehnicii securităţii şi regulilor de protecţie a muncii, care a provocat din 

imprudenţă decesul montorului de cale ferată la Secţia de întreţinere a căii 

Basarabeasca filiala ÎS “Calea Ferată din Moldova”. 

 

Reprezentarea acuzării de stat în instanţa de judecată 

În perioada supusă controlului, procurorii în procuratura de transport au 

reprezentat învinuirea pe 566 cauze penale, în privinţa a 594 persoane, dintre care:  
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-finisate cu sentinţe de condamnare - 414 cauze penale în privinţa a 452 

persoane; 

-cu sentinţe de încetare a procesului penal – 134 cauze penale în privinţa a 

142 persoane; 

-cu sentinţe de achitare - 16 cauze penale în privinţa a 19 persoane. 

De menţinat că pe parcursul anilor 2008-2012 numărul sentinţelor a scăzut 

de la 153 în anul 2008, la 94 în anul 2012. 

Dintre cauzele penale examinate în procedura specială – acordul de 

recunoaştere a vinovăţiei, au fost examinate 341 cauze penale în privinţa a 358 

persoane. Începînd cu anul 2008 numărul cauzelor penale din această categorie s-a 

redus în jumătate. 

În perioada vizată a fost instrumentată o singură cauză penală în privinţa 

unui minor, care a fost încetată în temeiul art.109 Cod penal. 

Analiza fenomenului încetării procesului penal în instanţa de judecată a 

constatat scăderea numărului cauzelor penale încetate în judecată. Încetare 

procesului penal este frecvent întîlnită în cazul instrumentării faptei prevăzute de 

art. 361 Cod penal – confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor 

oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

art.55 33 21 16 10 15 

art.109 4 2 1 7 6 

art.60 3     

art.107 5     

Art. 332 al. (1) 275 pct. 2) - 3) şi 6) - 9) 4 1 2 2 1 

total 49 24 19 19 22 

 

Competenţa de exercitare a urmăririi penale este stabilită în prevederile 

Codului de procedură penală. În cazul în care urmărirea penală este dusă de un alt 

organ, instanţa de judecată poate înceta procesul penal, pe temeiul încălcării 

competenţei materiale. Situaţia în cauză poate fi evitată prin stabilirea competenţei 

materiale prin ordonanţa Procurorului General, care împuterniceşte, în condiţiile 

legii, efectuarea urmăririi penale altui organ, decît cel stipulat în lege. 

Efectuarea urmăririi penale de procuratura de transport pe cauzele atribuite 

în competenţa altor organe, a determinat în unele cazuri adoptarea de judecată a 

hotărîrii de încetare a procesului penal. În acest sens poate fi menţionată cauza 

penală în privinţa lui G F, învinuit în temeiul art.191 alin.(2), c), d) CP. Procesul 

penal a fost încetat prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 27.10.2011, pe temeiul 

existenţei altor circumstanţe, care exclud urmărirea penală. În cazul dat instanţa a 

stabilit încălcarea competenţei materiale la urmărirea penală, fiind competent a 

exercita urmărirea penală Centrul Naţional Anticorupţie; similar sentinţa din 

30.01.2009 a judecătoriei Botanica, în privinţa cet.D A, învinuită în temeiul art.248 

alin. (5) CP.   

În perioada menţionată au fost achitate 19 persoane pe motivul lipsei 

elementelor infracţiunii, dintre care 3 persoane au fost condamnate, 7 cauze penale 

sînt în curs de examinare, iar 6 au rămas definitive. 
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IV. Concluzii şi recomandări 
1. Se consideră oportună funcţionarea Procuraturii anticorupţie şi a 

procuraturilor de nivelul curţii de apel, activitatea cărora este prevăzută de unele 

acte normative internaţionale şi de bunele practici stabilite în unele state europene 

cu o democraţie avansată;  

2. Se constată volumul net inferior al activităţii realizate de către procurorii 

procuraturilor militare şi a Procuraturii de transport în comparaţie cu încărcătura 

care îi 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, poate fi 

preluate cu succes de către procuraturile teritoriale şi secţiile specializate a 

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.   

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. 

 

 


