
HOTĂRÂREA nr.12-88/13 
cu privire la sesizările procurorului Andrei Pascari conform 

 art.85 din Legea cu privire la Procuratură 
 

16 aprilie 2013                                                                                      mun. Chişinău 
 

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

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 25.02.2013 și la 01.04.13 procurorul pentru misiuni speciale, Andrei 

Pascari a sesizat consiliul în temeiul art.85 din Legea cu privire la Procuratură în 
care se evocă intimidarea petiționarului, inclusiv  susbstituirea competențelor 
consiliului de către conducerea Procuraturii Generale. 

Fiind prezent în ședința consiliului procurorul Andrei Pascari a menționat că 
prin ordinul Procurorului General nr.103-p din 26.01.13 a fost delegat pentru a 
exercita atribuțiile funcționale în procuratura r-lui Dubăsari pe un termen de 1 lună. 
Procurorul Pascari pretinde că emiterea actului administrativ menționat este 
ilegală, pretext servind ostilitatea deschisă și directă a conducerii Procuraturii 
Generale față de persoana sa.    

În argumentarea poziției sale procurorul a evocat că, prin acțiunile 
conducerii Procuraturii Generale manifestate la  inițierea și efectuarea neîntemeiată 
a unor controale de către secția securitate internă, secția personal, secția juridică 
implementarea reformelor legislative și instituționale din cadrul Procuraturii 
Generale, emiterea ilegală a ordinului privind disponibilizarea procurorilor pentru 
misiuni speciale, cu trecerea acestora în rezervă, neacordarea concediului de 
odihnă conform graficului aprobat de consiliu la 17.01.2013 - i-au fost lezate 
dreptul la muncă în calitatea sa de angajat, demnitatea personală și profesională.   

Referitor la susbstituirea competențelor consiliului de către conducerea 
Procuraturii Generale, procurorul Pascari face referire la Strategia de reformă a 
sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr.231 din 25.11.11 
potrivit căreia examinarea necesităților de personal ale organelor procuraturii și 
elaborarea  de optimizare a numărului de procurori  și al personalului auxiliar 
aparține Consiliului Superior al Procurorilor. 

Conform mecanismului de implementare a Strategiei, optimizarea numărului 
de procurori urmează să fie făcută urmare a unui studiu cu privire la necesitățile de 
personal și de optimizare a numărului de procurori și a personalului auxiliar. 
Grupurile de lucru create în acest sens urmează să prezinte studiul și recomandările 
de rigoare pe parcursul trimestrelor III și IV ale anului curent.  

Se constată că ordinul Procurorului General interimar cu privire la 
disponibilizarea procurorilor pentru misiuni speciale, cu trecerea acestora în 
rerervă este adoptat prematur, fără a ține cont de rezultatele grupurilor de lucru  și 
concluziile studiului  în baza căruia va fi operată optimizarea statelor de personal 
în organele procuraturii. 

Totodată, consiliul reține că legalitatea actelor normative cu caracter 
individual adoptate în privința procurorului Andrei Pascari au fost contestate în 



instanța de contencios administrativ competentă și în prezent se află pe rol la 
Judecătoria sect.Rîșcani mun.Chișinău. 

Analizînd circumstanțele cazului, ținînd cont de cele relatate de procurorul 
Andrei Pascari, în baza art.82, art.85 din Legea cu privire la Procuratură, 

  
  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A lua act de acțiunile tendențioase  a prim-adjunctului Procurorului General, 
Andrei Pântea în activitatea de promovare a cadrelor în organele procuraturii. 

A recomanda conducerii Procuraturii Generale aducerea în concordanță cu 
legea a procedurii de optimizare a personalului și neadmiterea pe viitor a abaterilor 
evocate. 

A recomanda conducerii Procuraturii Generale respectarea principiului de 
autoadministrare a procurorilor și neadmiterea pe viitor a practicii de sfidare a 
autonomiei procurorilor în special și a Consiliului Superior al Procurorilor în 
general. 

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


