HOTĂRÂREA nr. 12-132/15
cu privire la examinarea prezentării despre
încurajarea unor procurori
14 mai 2015

mun. Chişinău

Examinând prezentarea procurorului, şef al Direcţiei judiciare a Procuraturii
Generale, preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor Mircea Roşioru, cu
privire la încurajarea procurorilor Sergiu Roşu şi Lilian Cociu, Consiliul Superior al
Procurorilor CONSTATĂ:
Consiliul Superior al Procurorilor a examinat prezentarea dlui Mircea
Roşioru, şef al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor, cu privire la încurajarea procurorului în Secţia exercitare a
urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale a Procuraturii
Generale Sergiu Roşu şi a procurorului în procuratura sect.Botanica, mun.Chişinău
Lilian Cociu.
Datele invocate în prezentare atestă următoarele fapte:
La 07.04.2009 a fost începută urmărirea penală conform elementelor
infracţiunilor prevăzute de art.285 şi art.339 Cod penal, pe faptul dezordinilor în
masă în mun.Chişinău, din 06 - 07.04.2009 şi acţiunilor îndreptate spre uzurparea
puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova.
La 16.06.2011, în cauza penală menţionata a fost reţinut Eduard Baghirov,
cetăţean al Federaţiei Ruse, anterior condamnat pentru infracţiune de sustragere.
În aceeaşi zi lui E. Baghirov î-a fost înaintată acuzarea că a săvîrşit cu
vinovăţie infracţiunea de dezordini în masă, adică faptă prejudiciabilă pasibilă de
pedeapsă penală prevăzută de art.285 alin.(1) Cod penal al Republicii Moldova.
Tot la 16.06.2011 pe numele lui E. Baghirov instanţa de judecată a eliberat
mandat de arestare preventivă pe un termen de 30 zile, care ulterior a fost prelungit.
La 12.10.2011 cauza penală în privinţa lui E. Baghirov a fost disjunsă într-o
procedură separată pe art.46, 286 alin. (1) Cod penal, deoarece în privinţa lui au fost
acumulate suficiente probe pentru a expedia cauza în instanţa de judecată.
La 28.10.2011 pe cauza penală menţionată a fost întocmit rechizitoriul, iar la
02.11.2011, după confirmarea acestuia de către procurorul ierarhic superior, dosarul
penal a fost expediat în Judecătoria Buîucani, mun. Chişinău, pentru examinare în
fond.
La 24.04.2015 prin sentinţa Judecătoriei Buîucani, mun.Chişinău, E.
Baghirov a fost recunoscut culpabil de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 46,
286 alin.(1) Cod penal şi condamnat la 5 ani închisoare cu ispăşirea pedepsei în
penitenciar de tip semiînchis.
Sentinţa de condamnare a fost pronunţată în contumacie, deoarece acesta se
eschiva de la judecarea cauzei, încălcînd restricţiile stabilite de judecătorul de
instrucţie prin aplicarea arestului la domiciliu.
Acuzarea de stat în procesul penal menţionat a fost reprezentată de către

procurorul Sergiu Roşu, care a întocmit şi semnat rechizitoriul, expediind cauza
penală în instanţa de judecată.
Urmărirea penală în cauza penală menţionată a fost exercitată de un grup de
procurori. Nemijlocit acţiuni de urmărire penală au fost efectuate de procurorii
Sergiu Roşu, Octavian Nărea şi Lilian Cociu, iar conducător al grupului de urmărire
penală a fost Prim adjunctul Procurorului General Andrei Pântea.
Intre timp, procurorul Octavian Nărea a demisionat din organele procuraturii.
Acuzarea în instanţa de judecată a fost susţinută de procurorul Sergiu Roşu.
Cauza penală a fost una complexă, intens mediatizată şi s-a aflat în
permanenţă în vizorul mijloacelor mass-media şi a societăţii civile.
În conformitate cu prevederile art.59 alin.(l) şi alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru
iniţiativă, operativitate şi pentru alte merite relevante în serviciu, procurorii pot fi
încurajaţi prin ordin al Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior al
Procurorilor.
Luând în consideraţie exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu,
îndeplinirea unor sarcini de importanţă şi dificultate deosebită, Consiliul Superior al
Procurorilor a decis încurajarea procurorilor Sergiu Roşu şi Lilian Cociu.
In baza celor expuse, conform prevederilor art.59 alin.(l) lit.g) şi alin.(2),
art.82 alin.(l) lit.c) şi art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Regulamentul
cu privire la distincţiile Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General
nr.92/7 din 04.11.2010, Consiliul Superior al Procurorilor –
/\

HOTĂRĂŞTE:
A propune Procurorului General încurajarea:
- dlui Sergiu Roşu –procuror în Secţia exercitare a urmăririi penale în cauze
de criminalitate organizată şi excepţionale a Procuraturii Generale, prin
decorarea cu Medalia „Pentru serviciul impecabil” de clasa III-a;
- dlui Lilian Cociu – procuror în procuratura sect.Botanica, mun.Chişinău,
prin conferirea Diplomei de onoare de categoria I.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

