HOTĂRÂREA nr. 12-11/14
cu privire la nota informativă a procurorului Procuraturii anticorupţie Eduard
Harunjen despre pornirea urmăririi penale în privinţa
procurorului Vasile Tcaci
23 ianuarie 2014

mun. Chişinău

Examinând nota informativă a procurorului Procuraturii anticorupţie cu privire
la pornirea urmăririi penale pe faptul comiterii coruperii pasive de către procurorul
Vasile Tcaci, audiind informaţia domnului Mircea Roşioru, Consiliul Superior al
Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 18.01.14 procurorul Procuraturii anticorupţie a informat Consiliul Superior
al Procurorilor despre faptul că la 13.01.2014, de către Procurorul General, a fost
pornită urmărirea penală conform elementelor componenţei de infracţiune prevăzută
de art.324 alin.(3) lit.a) Cod penal, privind comiterea coruperii pasive de către
procurorul în procuratura raionului Ocniţa Vasile Tcaci.
Potrivit notei informative, procurorul Vasile Tcaci a fost reţinut în conformitate
cu prevederile art.166, 167 Cod de procedură penală, iar la 16.01.2014 a fost pus sub
învinuire în temeiul art.326 alin.(2) lit.b) Cod penal.
Examinând circumstanţele cazului, analizând informaţia prezentată, consiliul
reţine că în baza art.65 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul
poate fi suspendat din funcţie prin ordin al Procurorului General, dacă în privinţa lui
se porneşte urmărire penală, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza
respectivă. Totodată, potrivit art.82 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură,
Consiliul face propuneri Procurorului General de numire, promovare, încurajare,
suspendare sau eliberare din funcţie a procurorilor.
Potrivit art.4 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate
publică, nr.199 din 16.07.2010, exercitarea funcţiei de demnitate publică se bazează
pe principiul legalităţii, transparenţei şi exemplului personal, responsabilităţii şi al
loialităţii. Respectiv, orice persoană care deţine funcţia de procuror este obligată şă-şi
desfăşoare activitatea publică şi privată cu respectarea principiilor enunţate.
În contextul celor expuse supra, suspendarea din funcţie a procurorului Vasile
Tcaci este una legală şi oportună în scopul asigurării ordinii stabilite de Codul de
procedură penală.
Conform prevederilor lit.a) alin.(1) art.65, lit.c) alin.(1) art.82 şi lit.f) art.84 din
Legea cu privire la Procuratură, cu unanimitatea voturilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de nota informativă a procurorului Procuraturii anticorupţie.
A propune Procurorului General suspendarea din funcţie a procurorului în
procuratura raionului Ocniţa Vasile Tcaci, începând cu 13.01.2014, până la rămânerea
definitivă a hotărârii în cauza penală respectivă.
Hotărârea se remite procurorului r-lui Ocniţa şi procurorului Vasile Tcaci
pentru informare.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

