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Prezenta opinie se expune cu privire la activitatea Procuraturii în anul 2020 și 2021 pe 
cauze de rezonanță. Concluziile noastre sunt că acțiunile Procuraturii Generale pe 
dosarele de rezonanță prezentate în opinie au fost modeste. Se constată încălcarea 
prevederilor Legii nr. 3/2016 cu privire la procuratură, în partea ce ține de oferirea 
îndemnizației procurorilor în demisie, dar și a prevederilor Codului de Procedură Penală, 
în speță articolul 274, inclusiv modul în care procuratura s-a expus cu privire la denunțurile 
depuse față de Igor Dodon. 

Se constată o lipsă de acțiune pe dosare de rezonanță, cu implicarea persoanelor publice, 
inclusiv a persoanelor controversate cum este Veaceslav Platon. Deși au fost întrunite 
condițiile de aplicare a măsurilor preventive față de acesta, ele nu au avut loc, iar Platon a 
părăsit Republica Moldova. 

Progresul în elucidarea episoadelor ce țin de frauda bancară este modest. Deși obiectiv 
există limitări cu privire la urmărirea bunurilor care se află în afara țării și care necesită 
efort adițional, inclusiv negocierea de acorduri internaționale, crearea de grupuri comune 
de investigație, formularea comisiilor rogatorii, repatrierea mijloacelor obținute ilegal, în 
cadrul acțiunilor de urmărire penală nu s-a reușit timp de peste 1,5 ani obținerea extrădării 
lui Vladimir Plahotniuc și ale lui Ilan Șor.  
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Context 

Procurorul General Alexandr Stoianoglo a fost numit în funcție în noiembrie 2019. Până în 
prezent, organele procuraturii au instrumentat mai multe dosare dar au fost sesizate și cu 
privire la mai multe posibile infracțiuni, comise de persoane publice. 

După aproape doi ani de la numirea în funcție, progresele în investigarea cauzelor de 
rezonanță sunt modeste. În cadrul Consiliului Super de Securitate (CSS) au fost vociferate 
îngrijorări cu privire la starea de lucruri în investigarea fraudei bancare, renunțarea la 
urmărirea penală pe mai multe cauze, dar și gestionarea ineficientă a altor dosare precum 
Aeroportul Internațional Chișinău și Metalferos. 

Deși se constată unele acțiuni din partea organelor procuraturii în investigarea și deferirea 
justiției unor figuranți pe dosarul fraudei bancare, aceste dosare nu și-au găsit la moment 
finalitatea. 

Pe de altă parte, față de unii procurori există suspiciuni de lipsă de integritate și chiar de 
participarea în comiterea de infracțiuni. Investigațiile jurnalistice cu privire la adjunctul 
Procurorului General Popov au atras atenția asupra unor afaceri deținute formal de rude 
ale acestuia, fără posibilitate practică de a demonstra proveniența resurselor investite in 
aceste afaceri. 

Subiectul performanțelor modeste ale organelor procuraturii a fost ridicat de mai multe ori 
în cadrul ședințelor CSS. Printre acțiunile care au fost întreprinse de Parlamentul ales la 
11 iulie 2021 a fost revizuirea Legii nr. 3/2016, care permite evaluarea performanțelor 
Procurorului General cel mult odată în an, la propunerea Președintelui sau a 1/3 din 
numărul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. Această modificare a fost adoptată 
la 24 august 2021 în lectură finală și a fost publicată în Monitorul Oficial la 3 septembrie 
2021. 

Pentru a putea oferi o apreciere activității organelor procuraturii de la finele lunii noiembrie 
2019 și până în prezent, ne vom expune în cele ce urmează cu privire la 
acțiunile/inacțiunile întreprinse de organele procuraturii pe principalele cauze de 
rezonanță. În acest sens, vom analiza cazul fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale Nicolae Chitoroagă, cazul fostului șef al 
Procuraturii Anticorupție Viorel Morari, acțiunile de urmărire penală pe numele lui 
Veaceslav Platon, acțiunile procuraturii pe marginea sesizărilor față de Igor Dodon, precum 
și acțiunile întreprinse pe episoade din frauda bancară. 

1. Demisia onorabilă a fostului șef PCCOCS Nicolae Chitoroagă 

La 21 noiembrie 2019, fostul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității 
Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Nicolae Chitoroagă a fost reținut pentru 72 de 
ore.  Fostul șef PCCOCS era cercetat pentru îmbogățire ilicită și a fost plasat în arest 
preventiv pentru un termen de 15 zile. 

În octombrie 2019 Procuratura Anticorupție (PA) a pornit cercetările în raport cu activitatea 
dl. Chitoroagă după ce s-a autosesizat în urma unei anchete, realizate de Centrul de 
Investigații Jurnalistice din Moldova (CJI). Conform investigației CJI, dl Chitiroagă deținea 
o afacere piscicolă într-un sat din r. Ungheni, înregistrată pe numele nașului său de 
cununie și fratelui său. În investigația jurnalistică se menționa că afacerea ar fi fost preluată 
fraudulos în anul 2005. 

La 26 iunie 2019, Nicolae Chitoroagă aflat la conducerea PCCOCS între anii 2016-2019, 
perioada în care PCCOCS a investigat mai multe cauze penale împotriva oponenților 
politici ai guvernării PDM, a demisionat din funcție. La 27 iunie 2019, dl Chitoroagă a fost 
transferat în funcție de procuror ordinar în cadrul Procuraturii mun. Chișinău. 

https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/parintii-milionari-ai-procurorului-popov
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127598&lang=ro
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/video-afacerea-camuflata-a-procurorului-chitoroaga-de-langa-padurea-de-la-napadeni
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La 29 noiembrie 2019, funcția de Procuror General (PG) este preluată de Alexandr 
Stoianoglo, la solicitarea căruia Consiliul Superior al Procurorilor suspendă la 6 decembrie 
2019, activitatea dl Chitoroagă în calitate de procuror și calitatea de membru al acestuia 
în Colegiului Disciplinar al Procurorilor. 

Ulterior Nicolae Chitoroagă a fost eliberat din funcția de procuror în baza cererii de demisie, 
ordinul de eliberare din funcție a fost semnat de PG Alexandr Stoianglo la 23 ianuarie 2020. 
La eliberarea din funcție fostul șef PCCOCS a primit și o indemnizație unică pentru 
concediere de peste 272 mii lei.   

Luând în considerare circumstanțele în care dl Chitoroagă și-a dat demisia și anume 
ancheta penală în care acesta are statut de bănuit, nu este clar cum a fost posibil că 
acestuia să îi fie achitată indemnizația unică de concediere. Potrivit art.62 alin (5) din Legea 
nr.3/2016 cu privire la Procuratură “Dacă, la data eliberării din funcție a procurorului, există 
o procedură contravențională în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu sau o 
urmărire penală împotriva acestuia, plata indemnizației prevăzute la alin. (2) se suspendă 
până la soluționarea irevocabilă a cauzei. În cazul constatării vinovăției procurorului în 
aceste cauze, indemnizația prevăzută la alin. (2) nu se acordă.” 

În acest context acțiunile PG Alexandr Stoianglo în raport cu eliberarea din funcție a fostului 
șef PCCOCS Nicolae Chitoroagă ar putea fi calificate prin prisma art. 328 Cod Penal al 
Republicii Moldova excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu care a adus la 
prejudicierea statului cu o sumă în proporții mari (art. 126 CPRM). 

2. Cazul fostului șef PA Viorel Morari 

La 9 decembrie 2019, PG Alexandr Stoianglo dispune desfășurarea unui control complex 
al activității PA și PCCOCS. Pentru perioada efectuării controlului șeful PA a fost delegat 
în cadrul Procuraturii Generale, iar șeful PCCOCS delegat pentru a prelua această funcție 
a revenit la funcția deținută anterior în cadrul PA. Procurorul șef al PA Viorel Morari a 
contestat în instanța de judecată ordinul PG privind delegarea acestuia dar și suspendarea 
sa din funcție, considerând că adevăratul motiv al delegării sale la Procuratura Generală 
ar fi înlăturarea sa de la șefia PA. Cererea lui Morari însă a fost respinsă de instanță.  

La o distanță de trei săptămâni PG anunță despre deschiderea unui dosar penal pe numele 
șefului suspendat al PA. Viorel Morari a fost învinuit de abuz în serviciu și fals în acte 
publice. Potrivit procurorilor în martie 2017 Morari a primit de la Vladimir Plahotniuc o 
plângere împotriva omului de afaceri Veaceaslav Platon, “pe care a înregistrat-o contrar 
cerințelor legale, pornind un proces penal și ulterior urmărirea penală și falsificând în cauza 
penală mai multe acte procesuale”. Viorel Morari a respins acuzațiile.  

La 10 ianuarie 2020 dl Morari a fost reținut de procurori, iar la 13 ianuarie Judecătoria 
Chișinău sediul Ciocana a admis demersul procurorilor privind plasarea dlui Morari în arest 
preventiv pentru o perioada de 20 de zile. La 14 februarie 2020, Viorel Morari a fost eliberat 
sub control judiciar. Între timp, Procuratura Generală anunță despre trimiterea în instanță 
a dosarului deschis în raport cu dl Morari privind abuzul de serviciu și fals în acte publice 
și deschiderea unui nou dosar în raport cu acesta privind îmbogățire ilicită și spălare de 
bani în proporții deosebit de mari, cu folosirea situației de serviciu. În iunie 2020, procurorii 
PCCOCS au decis scoaterea de sub urmărirea penală a dlui Morari, în dosarul îmbogățirii 
ilicite, dat fiind faptul că nu au fost adunate suficiente probe pentru al pune sub învinuire. 
Viorel Morari este vizat și în dosarul privind frații Borș, co-proprietarii rețelei de benzinării 
”VENTO”, reabilitați în drepturi, după ce s-a ajuns la concluzia că în anul 2018 au fost 
persecutați, reținuți, arestați, deposedați de avere și trași ilegal la răspundere penală într-
un dosar la comandă. Pe acest dosar dl Morari este cercetat pe patru capete de acuzare: 

https://safenews.md/exclusiv-doc-alexandr-stoianoglo-incalca-legea-dovada-ca-fostul-sef-pccocs-nicolae-chitoroaga-a-primit-cca-300-mii-de-lei-la-plecarea-din-sistem-contrar-legii-2/?fbclid=IwAR3qUVA30k_PZLm0edFd_g1pd-JEjFXzSxAN62_BhGyCVbZXIDMmZZXEA9o
https://safenews.md/exclusiv-doc-alexandr-stoianoglo-incalca-legea-dovada-ca-fostul-sef-pccocs-nicolae-chitoroaga-a-primit-cca-300-mii-de-lei-la-plecarea-din-sistem-contrar-legii-2/?fbclid=IwAR3qUVA30k_PZLm0edFd_g1pd-JEjFXzSxAN62_BhGyCVbZXIDMmZZXEA9o
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125236&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125236&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126674&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126674&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126674&lang=ro
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8169/
https://www.ziarulnational.md/instanta-de-judecata-a-respins-demersul-lui-viorel-morari-prin-care-a-contestat-ordinul-de-suspendare-de-functie/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8205/
https://www.youtube.com/watch?v=yOPhlq3pvfU
https://www.youtube.com/watch?v=yOPhlq3pvfU
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8246/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/detalii-despre-dosarul-de-imbogatire-ilicita-in-care-este-vizat-viorel-morari-si-familia-sa-reactia-sefului-suspendat-al-pa
https://agora.md/stiri/82864/update-detalii-privind-retinerea-lui-morari-fostul-sef-al-pa-ar-fi-participat-la-fabricarea-unui-dosar-la-comanda
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”exces de putere”, ”fals în acte publice”, ”reținerea sau arestarea ilegală” și ”tragerea cu 
bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate”.  

La 23 ianuarie 2020, la solicitarea PG Alexand Stoianglo CSP l-a suspendat pe Viorel 
Morari din funcția de Procuror șef al PA în legătură cu dosarele penale deschise pe numele 
acestuia. La 26 aprilie 2021, mandatul dl Morari de Procuror șef al PA a expirat, la 12 
august 2021 prin ordinul PG dl. Morari a fost eliberat din funcție, motivul formal fiind 
neexprimarea de către acesta din urmă a unei opțiuni pentru o altă funcție de procuror pe 
care să o ocupe după expirarea mandatului de șef al PA. 

La 13 iulie 2021, PCCOCS anunță despre finalizarea dosarului benzinăriilor “VENTO” în 
care Viorel Morari deține calitatea de învinuit și transmiterea acestuia în instanță.  

3. Urmărire penală a lui Veaceaslav Platon 

La 20 octombrie 2020, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Octavian Armașu, prin 
intermediul unei solicitări expediate Procurorului General Alexandr Stroianglo cere 
demararea unei anchete penale în raport cu Veceaslav Platon pentru prezentarea datelor 
false.  

Potrivit Guvernatorului BNM, în 2015 în răspuns la o solicitarea  BNM Platon afirma că 
deținea o cotă nesemnificativă de acțiuni în cadrul Moldinconbank și nicio acțiune în cadrul 
Agroinbank. Informație ulterior negată de însăși Platon prin intermediul unei plângeri 
depuse la PCCOCS privind deposedarea sa de acțiuni din cadrul băncilor menționate 
anterior. În plângerea depusă la PCCOCS Platon indică că ar fi deținut direct sau indirect 
acțiuni în cadrul celor două bănci. Prin urmare BNM concluzionează că Veceaslav Platon 
a prezentat BNM date false sub propria răspundere și cere PG demararea unei anchete 
penale în raport cu aceste acuzații.  Deși solicitarea BNM a fost expediată aproape un an 
în urmă, până la momentul de față nu există o anchetă penală demarată pe marginea 
acesteia. 

Pe parcursul anului 2020 și 2021 Procuratura a întreprins acțiuni legate de dosarele 
pendinte și cele finalizate cu implicarea lui Platon. Astfel, sentința lui Platon pe dosarul 
fraudei bancare a fost suspendată până la pronunțarea definitivă. În mai 2021 Procuratura 
a renunțat la învinuirile aduse lui Platon, iar in iunie 2021 Platon a fost achitat de judecătorii 
judecătoriei Chișinău. În același timp, Platon a figurat în calitate de învinuit în alte două 
dosare, inclusiv corupere activă și escrocherie. Asupra acestuia nu au fost aplicate nici un 
fel de măsuri de asigurare, nici măcar interdicția de a părăsi țara. În perioada aflării în 
libertate până la examinarea reexaminarea cauzei pe frauda bancară și achitarea acestuia, 
Platon a întreprins acțiuni de intimidare în raport cu întreprinderile din sectorul de asigurări 
și a încercat să constrângă Comisia Națională a Pieței Financiare în luarea unor decizii 
favorabile lui. Procuratura nu a acționat atunci într-un careva mod la acțiunile lui Platon. 

În final, după ce au avut loc alegerile din 11 iulie 2021, Platon a părăsit subit Republica 
Moldova și asupra acestuia nu a fost posibil de aplicat nici o măsură de asigurare de către 
Poliția de Frontieră pentru că nu existau careva restricții aplicate de către PG.. Doar după 
ce Platon nu s-a prezentat la ședința de judecată pe cauzele aflate în examinare, 
Procuratura a solicitat arestul preventiv și căutarea internațională.   

4. Sesizările la Procuratură în raport cu Igor Dodon 

Pe numele fostului Președinte Igor Dodon există numeroase sesizări la Procuratura 
Generală, toate însă fără sorți de izbândă. 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și Igor Dodon au figurat în cel puțin 
două dosare penale, unul din ele fiind pornit în 2016 pe faptul spălării banilor în proporții 
deosebit de mari, cu implicarea companiei „Exclusiv Media” fondată de deputatul socialist 

https://moldova.europalibera.org/a/procurorul-%C8%99ef-anticorup%C8%9Bie-viorel-morari-suspendat-din-func%C8%9Bie-de-csp/30393657.html
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8658/
https://agora.md/stiri/90726/dosarul-benzinariilor-vento-in-care-ex-seful-pa-viorel-morari-figureaza-invinuit-a-fost-finalizat
https://cotidianul.md/2021/08/13/doc-exclusiv-bnm-i-a-cerut-lui-stoianoglo-sa-l-ancheteze-pe-platon-inca-din-octombrie-2020-pg-a-ignorat-solicitarea/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8648/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8648/
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Corneliu Furculiță, iar cel de al doilea - pornit în noiembrie 2019 pe faptul finanțării ilegale 
a PSRM din străinătate. 

Ulterior, dosarul a fost suspendat după formarea alianței dintre PSRM și Blocul ACUM, pe 
motivul lipsei componenței de infracțiune. La 26 noiembrie 2019, Viorel Morari, șeful de 
atunci al Procuraturii Anticorupție, a emis o ordonanță privind reluarea investigațiilor în 
dosarul finanțării PSRM. La 2 decembrie 2019, Viorel Morari a ordonat comasarea celor 
două dosare privind finanțarea externă a Partidului Socialiștilor și dosarul spălării banilor. 
La scurt timp procurorul anticorupție Viorel Morari a fost suspendat din funcție după care 
PG a inițiat  pe numele acestuia un dosar penal pentru abuz în serviciu și fals în acte 
publice. Dosarul privind finanțarea ilegală a PSRM a fost clasat din lipsă de probe, chiar 
dacă unii dintre deputați au transmis Procuraturii Generale de mai multe ori probe 
suplimentare.   

În ianuarie 2020 Ziarul de Gardă publică o investigație privind vacanțele de lux a familiei 
Dodon pe parcursul mai multor ani. Printre destinațiile de vacanță ale fostului președinte 
se numărau: Maldive, Seychelles, Dubai sau o vilă exclusivistă de pe teritoriul unui resort 
gestionat de familia fostului procuror general al Rusiei, Iurii Chaika.  

La 23 ianuarie 2020, președintele Platformei DA, Andrei Năstase a depus la Procuratura 
Generală un denunț privind „urmărirea penală a președintelui Dodon sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de corupție și îmbogățire ilicită”. Prin intermediul unui comunicat 
plasat pe pagina web a PG, Procuratura a anunțat despre refuzul de a investiga denunțul 
depus de dl Năstase și transmiterea acestuia precum și a altor sesizări și solicitări legate 
de acest subiect la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). În baza prevederilor 
articolului 274 din Codul de Procedură Penală (CPP) „organul de urmărire penală sau 
procurorul sesizat în modul prevăzut în art.262 și 273 dispune în termen de 30 de zile, prin 
ordonanță, în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, 
rezultă cel puţin o bănuială rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune şi nu există vreuna 
din circumstanţele care exclud urmărirea penală”.    

Potrivit comunicatului PG “Procuratura nu are competențe în domeniul supravegherii 
generale și control, respectivele atribuții fiind puse în sarcina altor organe specializate” 
“unica instituție responsabilă de realizarea controlului averii și al intereselor personale și 
respectare a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al 
restricțiilor” fiind ANI. Verificările la ANI trenează, până la momentul de față nu există o 
finalitate pe această cauză. 

În acest caz, referirea la competențele de supraveghere generală și control, care au fost 
excluse în baza Legii nr. 3/2016, nu este pertinentă, întrucât denunțul conținea informații 
cu privire la vacanțele de care s-a bucurat Igor Dodon, care ar putea fi calificate prin prisma 
mai multor articole din Codul Penal, inclusiv îmbogățire ilicită, corupere pasivă, trafic de 
influență etc. În baza prevederilor CPP, procuratura urma să cerceteze, prin prisma 
componentelor de infracțiune, dacă există bănuială rezonabilă de comiterea lor, și în cazul 
existenței lor, să inițieze urmărirea penală, având la dispoziție 30 zile. În cazul absenței 
bănuielii rezonabile, o ordonanță de neîncepere urma să fie emisă. În schimb, PG a 
încălcat legea procesuală și a redirecționat denunțul către ANI, asupra căruia urma să se 
expună prin ordonanță de începere sau neîncepere a urmăririi penale. 

În mai 2020, alte două sesizări pe numele lui Igor Dodon au fost expediate în adresa PG. 
Președintele Platformei DA și deputatul Iurie Reniță au sesizat PG în legătură cu 
secvențele video apărute în spațiul public în care oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc îi 
transmite lui Igor Dodon o pungă neagră iar acesta din urmă cere că aceasta să fie 
transmisă lui Cornel pentru achitarea salariilor. La 27 mai 2020 PG anunță că va iniția un 
proces penal în raport cu această înregistrare video. Ulterior Procuratura Anticorupție a 

https://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/seful-suspendat-al-procuraturii-anticoruptie-viorel-morari-retinut-pentru-72-de-ore-ce-i-se-incrimineaza
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/vacantele-de-lux-ale-presedintelui/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8227/
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8347/
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8347/
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anunțat că a examinat materialele acumulate în cadrul procesului penal și a decis 
neînceperea urmăririi penale „pe motiv că faptele persoanelor vizate în înregistrări nu 
întrunesc elementele vreunei infracțiuni”. “În cadrul procesului penal nu a fost posibil de 
stabilit conținutul sacoșei, precum și subiectul ce a realizat înregistrarea, fapt determinant 
pentru urmărirea penală și înaintarea vreunei acuzații penale” se menționează în 
comunicatul publicat pe pagina web PG. Astfel urmărirea penală în cauza pungii cu 
conținut misterios oferită de Plahotniuc lui Dodon a fost încetată. Solicitările repetate ale 
deputatului Reniță de anulare a ordonanței de neîncepere a urmărire penală și reluarea 
urmăririi penale pe marginea cauzei date au fost respinse.  

Și în acest caz, acțiunile procuraturii sunt contrare legii, întrucât nu au fost întreprinse nici 
un fel de acțiuni de cercetare pentru a stabili bănuiala rezonabilă. În speță, urmau a fi 
efectuate cercetări, cel puțin prin citarea persoanelor care apar în înregistrarea video, 
preluarea depozițiilor acestora, analiza lor minuțioasă și în caz de depistare a unor 
neconcordanțe, cercetarea ulterioară a acestora prin examinarea altor informații 
disponibile sau citarea suplimentară a altor persoane. Prin simpla constatare a faptului 
„imposibilității determinării conținutului sacoșei” procuratura nu a luat măsurile necesare 
pentru a stabili dacă există bănuială rezonabilă de comiterea unei infracțiuni. A fost în 
totalitate omisă partea înregistrării în care se menționează că „Cornel urma să plătească 
salariile”. Cel puțin întrebările legate de: ce salarii?, să plătească cui?, din ce fonduri? 
urmau a fi puse de procurori atunci când se formula conținutul ordonanței de neîncepere 
a urmării penale. Procurorul General, în virtutea legii, dispune de dreptul de a prelua orice 
dosar în control nemijlocit. Dat fiind importanța și rezonanța acestui caz, acțiuni de control 
strict asupra modului de desfășurare a cercetărilor urmau să fie întreprinse. 

În aprilie 2021, deputații PAS Sergiu Litvinenco și Virgiliu Pîslariuc, au expediat Procuraturii 
Generale o adresă solicitând PG inițierea urmăririi penale în baza acuzațiilor de uzurpare 
a puterii în stat și uzurparea de calități oficiale în raport cu evenimentele care au avut loc 
în Parlamentul Republicii Moldova la 23 aprilie 2021. 

În ședința Parlamentarului din 23 aprilie, majoritatea parlamentară formată din Partidul 
Socialiștilor din Republica Moldova (controlat de Igor Dodon) și Partidul Șor, a votat 
retragerea parțială a Hotărârii privind numirea Domnicăi Manole în calitate de judecător la 
CC. Asta deși Constituția la art. 137 prevede că “Judecătorii Curții Constituționale sunt 
inamovibili pe durata mandatului, independenți și se supun numai Constituției.”  În cadrul 
aceleiași ședințe, majoritatea Parlamentară l-a numit pe Boris Lupașcu în calitate de 
Judecător la CC și a adoptat Declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al 
CC. Ulterior CC a declarant neconstituționale aceste acte.  

Procurorul General Alexandr Stoianglo nu a dat curs solicitării deputaților PAS, din motivul  
lipsei temeiurilor pentru inițierea unui proces penal.  

În aprilie 2020, deputații Grupului parlamentar Pro Moldova au depus la PG un denunț 
penal pe numele președintelui Igor Dodon. Deputații îl acuzau pe șeful statului de șantaj 
la adresa judecătorilor CC în contextual suspendării de către CC a intrării în vigoare a legii 
pentru ratificarea acordului dintre Rusia și Republica Moldova privind contractarea 
împrumutului de 200 mil USD. Această solicitare la fel a fost lăsată fără atenție de PG. În 
răspuns la solicitarea deputatului Sergiu Sîrbu PG menționează „Conform Constituției 
Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate 
fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului”. Asta deși 
însăși Igor Dodon a menționat public că a comunicat cu președintele de atunci al Curții 
Constituționale, Vladimir Țurcan, în care a solicitat informații cu privire la structura votului 
judecătorilor Curții Constituționale. 

http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8360/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8360/
http://www.procuratura.md/file/MV.pdf
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Deși Președintele țării se bucură de imunitate, aceste acțiuni nu sunt simple opinii, ci 
recunoașterea comunicării cu președintele Curții Constituționale și solicitarea de date cu 
privire la votul exprimat de fiecare judecător. Aceste acțiuni sunt contrare obligațiilor pe 
care le are judecătorul Curții Constituționale, stabilite în articolul 17 lit. b) din Legea nr. 
317/1994 cu privire la Curtea Constituțională – „Judecătorul Curții Constituționale este 
obligat să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea 
consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale”. 

Ulterior apariției în public a acestor informații, președintele Curții Constituționale a fost 
demis de ceilalți membri ai Curții Constituționale. 

5. Dosarele privind investigarea fraudei bancare 

Dosarele din cadrul fraudei bancare nu au progresat semnificativ în perioada 2020-2021. 
Procuratura a întreprins totuși o serie de acțiuni legate de investigarea fraudei bancare. 
Astfel, în aprilie 2021 au fost expediate în instanța de judecată dosarele de învinuire a trei 
foști directori ai celor trei bănci devalizate (BEM, Unibank și Banca Socială) și un fost 
administrator al BEM din partea BNM. Dosarul se află în examinare la judecătoria Chișinău. 

În iulie 2021 au fost expediate în instanță dosarele de învinuire a două persoane de 
implicarea în episoade ale fraudei bancare, care au acționat în calitate de contabili și au 
„perfectat aspectul legal” al contractării de către 6 companii a peste 40 credite 
neperformante de la cele trei bănci devalizate. 

În iunie 2021 au fost efectuate acțiuni de urmărire penală sub formă de percheziții și a fost 
reținut un fost administrator al Unibank. 

În iulie 2021 a fost transmis în judecată dosarul pe numele fostului deputat Denis Ulanov. 
Acesta este învinuit de escrocherie și spălare de bani. 

În august 2020, la solicitarea Procuraturii Anticorupție s-a aplicat sechestru pe activele 
Victoriabank, în baza dosarului în care fostul președinte al Băncii și însăși banca este 
învinuită de comiterea infracțiunilor de spălare de bani și abuz de serviciu. Suma bunurilor 
asupra cărora a fost aplicat sechestrul este de 1,9, mlrd. lei.   

În același timp, în octombrie 2020 au fost scoși de sub urmărire penală deputații 
Apostolova și Tauber, deși acestea au figurat în calitate de beneficiari în raportul Kroll 1. 

O informația actualizată cu privire la progresul urmăririi penale pe episoade din frauda 
bancară a fost prezentată de Procuratura Generală în august 2021.

http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8573/
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8623/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8613/
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8646/
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/8400/?fbclid=IwAR2wzPb1TBl8Y-vM43IntShwaPeDwObN9sfIeHVv8Kz4WHyYc87rL9r2zBA
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8434/
http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/8665/
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Concluzii 

1. Acțiunile Procuraturii Generale pe dosarele de rezonanță prezentate în opinie au fost fie 
modeste, fie contrare legii. Se constată încălcarea prevederilor Legii nr. 3/2016 cu 
privire la procuratură, în partea ce ține de oferirea îndemnizației procurorilor în demisie, 
dar și a prevederilor CPP, în speță articolul 274, inclusiv modul în care procuratura s-a 
expus cu privire la denunțurile depuse față de Igor Dodon. 

2. Se constată o lipsă de acțiune pe dosare de rezonanță, cu implicarea persoanelor 
publice, inclusiv a persoanelor controversate cum este Veaceslav Platon. Deși au fost 
întrunite condițiile de aplicare a măsurilor preventive față de acesta, ele nu au avut loc, 
iar Platon a părăsit Republica Moldova. Acțiunile de extrădare ale lui Platon vor necesita 
un efort substanțial, întrucât vor urma să fie asigurate toate condițiile stabilite în tratatele 
internaționale pe partea ce ține de extrădare. 

3. Progresul în elucidarea episoadelor ce țin de frauda bancară este modest. Deși obiectiv 
există limitări cu privire la urmărirea bunurilor care se află în afara țării și care necesită 
efort adițional, inclusiv negocierea de acorduri internaționale, crearea de grupuri 
comune de investigație, formularea comisiilor rogatorii, repatrierea mijloacelor obținute 
ilegal, în cadrul acțiunilor de urmărire penală nu s-a reușit timp de peste 1,5 ani 
obținerea extrădării lui Vladimir Plahotniuc și ale lui Ilan Șor. 

Recomandări 

1. Modul în care a fost aplicată legea de către Procuratură și de către Procurorul General 
ar urma să constituie obiectul analizei activității acestora în ultimul un an și jumătate. În 
special, este vorba despre modul în care s-au gestionat dosarele de rezonanță și 
profund impact pentru societate, cu implicarea persoanelor controversate Platon, Șor, 
Plahotniuc, Dodon. Urmează a fi analizată și legalitate acțiunilor întreprinse de 
Procurorul General, în special față de modul în care a fost admisă demisia onorabilă a 
fostului șef al PCCOCS Chitoroagă. 

2. Pe dosarele pe care organele procuraturii au înaintat învinuirea și le-au transmis în 
instanța de judecată este necesar de stabilit o examinare în regim prioritar, cu implicarea 
conducerii judecătoriei Chișinău dar și a Curții de Apel Chișinău. Examinarea rapidă și 
obiectivă a dosarelor ar oferi o finalitate, inclusiv aplicarea confiscării asupra bunurilor 
pe care sunt aplicate sechestre. 

3. Continuarea eforturilor de negociere și implementare a acordurilor bilaterale pe schimb 
de date, grupuri comune de investigație, repatrierea bunurilor dar și extrădarea 
persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală. 

4. Capacitatea PG, PA, PCCOCS, CNA și ARBI cu abilități de formulare rapidă a cererilor 
de cooperare juridică internațională în materie penală, inclusiv formularea cererilor, 
prezentarea și traducerea materialelor solicitărilor, stabilirea punctelor de contact.   

 



 
 

 

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului IPRE „Consolidarea rezilienței față 
de cleptocrația sistemică din Republica Moldova” susținut financiar de Fundația Soros 
Moldova. Conținutul publicației reprezintă opinia experților IPRE responsabili de 

elaborare acesteia și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova. 
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