
HOTĂRÂREA nr.12-87/13 
cu privire la sesizarea procurorului Andrei Pascari conform 

 art.85 din Legea cu privire la Procuratură 
 

16 aprilie 2013                                                                                                mun. Chişinău 
 

Examinând sesizarea procurorului Andrei Pascari, audiind informaţia domnului 
Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -  

C O N S T A T Ă: 
La 18.02.2013 procurorul pentru misiuni speciale, Andrei Pascari a sesizat 

consiliul în temeiul art.85 din Legea cu privire la Procuratură, pretinzînd activitatea 
necorespunzătoare, încălcarea obligațiilor profesionale și abaterile disciplinare comise de 
către procurorul secției conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV, 
Maxim Gropa. 

Fiind prezent în ședință, procurorul Andrei Pascari a informat consiliul despre 
faptul că, în virtutea atribuțiilor de serviciu, examinînd cererea de recuzare a unui grup de 
bănuiți în privința procurorului Maxim Gropa, a constatat că ultimul a încălcat un șir de 
acte normative la emiterea ordonanțelor de protecție a persoanelor condamnate, care au 
decis să colaboreze cu organul de urmărire penală sau doresc să furnizeze informații cu 
privire la săvârșirea unor infracțiuni. Astfel, la demersul procurorului Maxim Gropa 13 
deținuți din sistemul penitenciar, condamnați anterior pentru comiterea infracțiunilor 
grave și deosebit de grave, au fost asigurați cu telefoane mobile.  Mai mult, măsura de 
protecție aleasă contravine prevederilor  pct.17 al Listei obiectelor, produselor alimentare 
și lucrurilor pe care deținuților li se interzice strict să le aibă asupra lor, calificînd 
acțiunile procurorului Gropa ca și ”factor coruptibil”. 
 Deşi un şir din circumstanțele evocate în sesizarea procurorului Andrei Pascari au 
fost examinate conform art.274 Cod de procedură penală, iar în rezultatul controlului prin 
ordonanță s-a refuzat în pornirea urmăririi penale, ultima fiind menținută de către 
judecătorul de instrucție, unele din acțiunile pretins ilegale ale procurorului Gropa în 
cadrul instrumentării cauzei penale,  în viziunea procurorului Andrei Pascari urmează a fi 
supuse verificării sub aspectul încălcărilor de ordin disciplinar. 
 Fiind audiat procurorul Maxim Gropa, s-a constatat că pe cauza penală cercetată 
anterior a fost obținută o sentință de condamnare de către Curtea de Apel Chișinău în 
privința a 11 membri ai organizației criminale, zise ”Machena”. 
 Art.61 din Legea cu privire la Procuratură stabilește exhaustiv cazurile care 
constituie abatere disciplinară și condițiile în care procurorul poate fi tras la răspundere 
disciplinară. 
 Analizînd circumstanțele cazului, ținînd cont de cele relatate de procurorii Andrei 
Pascari și Maxim Gropa, în baza art.82, art.85 din Legea cu privire la Procuratură, 

  
      H O T Ă R Ă Ş T E: 

A respinge propunerea procurorului pentru misiuni speciale Andrei Pascari cu 
privire la inițierea unei proceduri disciplinare în privința procurorului Maxim Gropa, ca 
fiind neîntemeiată. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                               Iurie Garaba 


