HOTĂRÂREA nr.12-56/13
cu privire sesizarea procurorului Viorel Morari
conform art.85 din Legea cu privire la Procuratură
26 februarie 2012

mun. Chişinău

Examinând sesizarea procurorului Viorel Morari în care se contestă legalitatea
unor ordine emise de către dl Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General
precum și declarațiile făcute de ultimul în mas-media prin care a fost adus prejudiciu de
imagine dlui Morari în calitatea sa de procuror, audiind informaţia dlui Igor Serbinov,
Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 01.02.2013 în adresa Consiliului Superior al Procurorilor a parvenit cu titlu de
informare scrisoarea procurorului Viorel Morari adresată dlui Andrei Pântea, primadjunct al Procurorului General în care se menționează că la 24.01.2013 pe pagina web
a Procuraturii Generale a fost postat un comunicat de presă, potrivit căruia prin ordinul
Procurorului General interimar nr.85-p din 23.01.2013 a fost dispusă procurorului
Ruslan Popov exercitarea interimatului funcției de procuror al procuraturii Anticorupție.
Temei pentru emiterea ordinului nominalizat a servit identificarea în activitatea
procuraturii Anticorupție pentru anul 2012 a deficiențelor atît pe segmentul urmărire
penală, cât și cel judiciar. La fel, opinia publică a fost informată că s-a stabilit o
dinamică în creștere a sentințelor de achitare pronunțate de instanțele judiciare cu
participarea procurorilor în procuratura Anticorupție. Referitor la urmărirea penală,
comunicatul nu conține discifrarea deficiențelor constatate.
Totodată, procurorul Viorel Morari informează consiliul că toate ordinele și
dispozițiile emise de prim-adjunctul Procurorului General Andrei Pântea contravin
dispoziției art.27 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură. Potrivit normei
legale evocate emiterea ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor metodologice și
executorii pentru procurori este atribuția exclusivă a Procurorului General.
Procurorul Viorel Morari consideră că informația postată pe pagina web a
procuraturii, preluată de mai multe agenții de informare este eronată, a dus în eroare
opinia publică și nu în ultimul rînd îi știrbește imaginea, onoarea și demnitatea de
procuror.
La ședința consiliului din 26 februarie 2013 procurorul Viorel Morari a depus o
cerere suplimentară în care se aduce la cunoștința organului de autoadministrare că prin
ordinul nr.253-p din 20.02.13, emis de prim-adjunctul Procurorului General a fost sistat
ordinul Procurorului General nr.565-p din 17.06.2011 cu privire la transferul dlui
Morari în funcția de procuror, adjunct al procurorului procuraturii Anticorupție.
Ulterior, în temeiul ordinului 254-p din aceiași zi, s-a dispus exercitarea de către
procurorul Viorel Morari a atribuțiilor de șef adjunct al secției control ierarhic superior
și asistență metodică din cadrul Direcției control al urmăririi penale a Procuraturii

Generale. Consideră acțiunile prim-adjunctului Procurorului General nejustificate, care
exprimă o atitudine nedemnă în exercițiul funcției față de colegi, iar actele emise –
ilegale, solicitînd consiliului inițierea unei proceduri disciplinare în privința dlui Andrei
Pântea, prim-adjunct al Procurorului General în temeiul art.61 lit.b) și lit.i) din Legea cu
privire la Procuratură.
Audiind poziția procurorului Viorel Morari, studiind circumstanțele cazului,
consiliul reține că inițierea procedurii disciplinare în privința dlui Andrei Pântea, care
este membru ales al Colegiului disciplinar, urmare a votului exprimat la Adunarea
generală a procurorilor din 30.12.2009, potrivit art.118 alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură, se acceptă numai la iniţiativa a cel puţin 4 membri ai Consiliului Superior
al Procurorilor.
În urma deliberării inițiativa procurorului Viorel Morari cu privire la începerea
procedurii disciplinare în privința dlui Andrei Pântea nu a fost susținută de membrii
consiliului, motiv din care cererea acestuia se respinge.
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 sesizarea procurorului Viorel Morari depusă în temeiul art.85 din
Legea cu privire la Procuratură.
A respinge propunerea cu privire la inițierea procedurii disciplinare în privința
dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

