
HOTĂRÂREA nr.12-123/13 
cu privire la demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, 
despre inițierea procedurii disciplinare  în privința procurorului Viorel Morari, 

membru al Colegiului de calificare 
 

04 iunie 2013                                                                                                mun. Chişinău 
 
 Examinând demersul prim-adjunctului Procurorului General Andrei Pântea 
despre inițierea procedurii disciplinare în privința dlui Viorel Morari, membru al 
Colegiului de calificare, audiind informaţia dlui Igor Serbinov, Consiliul Superior al 
Procurorilor -                  

C O N S T A T Ă: 
  

  La 12.04.2013 a fost înregistrat demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al 
Procurorului General, despre inițierea procedurii disciplinare în privința procurorului 
Viorel Morari, membru ales al Colegiului de calificare. 

  Potrivit demersului dlui Pântea la 25.01.2013 a fost creat un grup de control 
pentru verificarea activității procuraturii Anticorupție pe parcursul anului 2012.  Astfel, 
dl Pântea susține că în rezultatul verificărilor au fost stabilite mai multe încălcări ale 
obligațiilor de serviciu admise de conducerea procuraturii Anticorupție la 
compartimentul conducere și exercitare a urmăririi penale, reprezentarea acuzării de stat 
și respectarea regimului secret. 

  În argumentarea demersului se invocă faptul că în procuratura Anticorupție nu 
există registru al cauzelor penale aflate la control și nu se desfășoară ședințe operative 
de lucru  pe marginea acestor cauze penale, nu se expediază în adresa Direcției control 
al urmăririi penale note informative lunare privind rezultatele investigării  cauzelor 
penale aflate la control. La fel, au fost depistate deficiențe la completarea fișelor 
statistice. Totodată, dl Pântea informează consiliul că s-a constatat tergiversarea 
neîntemeiată a urmăririi penale și lipsa controlului din partea conducerii procuraturii 
Anticorupție la investigarea a 12 cauze penale. 

  Studiind circumstanțele cazului, consiliul reține că omisiunile menționate în 
raportul grupului de control referitor la activitatea organizatorico-administrativă a 
procuraturii Anticorupție nu ţin de competenţa exclusivă a procurorului Morari, dat 
fiind că aceste activităţi se regăsesc în fişele de post a altor procurori, iar argumentul 
precum „lipsa unui control suficient din partea procurorului Viorel Morari, în calitate de 
procuror interimar al procuraturii Anticorupție, asupra activității procurorilor din 
subordine la compartimentele conducere, exercitarea urmăririi penale, precum și 
reprezentarea acuzării de stat”, deasemenea, nu poate fi imputat dlui Viorel Morari ca și 
abatere disciplinară  prevăzută de art.61 alin.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

 Consiliul constată că deficiențele stabilite în cadrul unor cauze penale au fost 
admise de procurorii în procuratura Anticorupție, care aveau în gestiune dosarele penale 
evocate. Potrivit art.art.2 pct.4, 56 pct.2, 60 din Legea cu privire la Procuratură, 
procurorul își organizează activitatea și o desfășoară pe principiul autonomiei, asigurat 
prin independența procesuală și control judecătoresc, care-i oferă posibilitatea de a lua 
de sine stătător decizii în cauzele și cazurile pe care le examinează. 



Consiliul reține că la inițierea procedurii disciplinare în privința procurorului 
Viorel Morari urmează să fie respectate prevederile art.118 alin.(2) din Legea cu privire 
la Procuratură, deoarece acesta este membru ales al Colegiului de calificare, urmare a 
votului exprimat la Adunarea generală a procurorilor din 30.12.2009. 

Astfel, potrivit art.118 alin.(2), inițierea procedurii disciplinare în privința unui 
membru al consiliului, fie al Colegiului de calificare sau disciplinar se acceptă numai la 
iniţiativa a cel puţin 4 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. 

Urmare a deliberării, demersul dlui Andrei Pântea cu privire la începerea 
procedurii disciplinare în privința procurorului Viorel Morari  nu a fost susținut de 
numărul necesar de membri ai consiliului, motiv din care se consideră respins. 

 În temeiul art.82, art.84 lit.f), art.85, art.118 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură,    

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 A lua act de demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General,  
referitor la iniţierea procedurii disciplinare în privinţa procurorului Viorel Morari, 
membru al Colegiului de calificare. 
  A considera respinsă propunerea cu privire la iniţierea procedurii disciplinare în 
privinţa procurorului Viorel Morari, membru ales al Colegiului de calificare. 

 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba 
 
 
 


