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ULTRASCURT
Un seminar de instruire a formatorilor
cu genericul „Lupta împotriva
corupţiei în Republica Moldova”
s-a desfăşurat în perioada 12 - 15
septembrie 2005 în incinta Centrului
pentru pregătirea şi perfecţionarea
cadrelor din sistemul Ministerului
Justiţiei.
Organizat în cadrul Programului
comun al Comisiei Europene şi
Consiliului Europei pentru Republica
Moldova în cooperare cu PACO
Moldova, seminarul va fi urmat de
un curs de instruire profesională
continuă pentru 200 de reprezentanţi
ai Procuraturii Republicii Moldova
şi ai judiciarului asupra aceluiaşi
subiect. Prin organizarea seminarului, organizatorii şi-au propus

Stimaţi colegi,
Sărbătoarea Zilei Juristului reprezintă expresia publică a respectului
şi preţuirii faţă de profesioniştii
Dreptăţii, care îşi dedică întreaga
lor activitatea slujirii devotate şi
competente a Adevărului, întăririi
legalităţii şi creşterii autorităţii Legii.
Această aniversare are profunde
semnificaţii
pentru
instituţiile
şi profesioniştii care contribuie
la înfăptuirea actului de justiţie,
asigurînd materializarea principiului
supremaţiei legii, esenţial într-un
stat democratic.
Sărbătorind Justiţia, Republica
Moldova îşi exprimă încrederea în
capacitatea instituţiilor de a asigura,
prin aplicarea legii, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
de a ocroti proprietatea, viaţa
şi integritatea persoanelor, de a
armoniza în mod just şi etic interesul
general şi interesele particulare
legitime. De fiece dată cînd fila de
calendar este marcată cu data de 19
octombrie, toţi cei care au îmbrăţişat
profesia de jurist simt o necesitate
vitală de a face bilanţul anului ce s-a
scurs, de a se împărtăşi cu realizările
şi, totodată, de a creiona noi
obiective în plan profesional. Pentru
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noi – jurişti – procurori, perioada
octombrie 2004 – octombrie 2005 a
fost marcată de un şir de evenimente
ce vor rămîne înscrise în istoria
Procuraturii Republicii Moldova
pentru totdeauna.
În acest răstimp a fost instituit Centrul
de pregătire a cadrelor Procuraturii,
unde îşi aprofundează cunoştinţele
teoretice, îmbinîndu-le cu practica
atît tinerii specialişti, cît şi actualul
Corp de Procurori. De asemenea,
a fost înfiinţat Centrul de cercetări
ştiinţifice în domeniul asigurării
ordinii de drept al Procuraturii unde
fiecare procuror va avea posibilitatea
de aşi expune părerea asupra teoriei
şi practicii în domeniul jurisprudenţei,
materializîndu-le în diverse forme:
propuneri de ordin legislativ,
recomandări practice, aspecte noi
teoretice ale unor probleme ş.a.
Concomitent, pentru prima dată
în anul ce s-a scurs procurorii au
avut prilejul de a se expune asupra
diferitor probleme teoretice şi
practice în Buletinul Informativ al
Procuraturii.
Un făgaş nou în sporirea
nivelului profesional l-a constituit
implementarea Sistemului Informaţional Protejat al Procuraturii

Generale, care acordă cele mai vaste
posibilităţi procurorilor de a se
familiariza cu noutăţile în domeniu.
Împreună am reuşit să realizăm
şi multe alte sarcini. Rezultatele
obţinute pînă în prezent, îmi întăresc
convingerea că ne aflăm pe drumul
cel bun în îndeplinirea obiectivului
nostru principal – atingerea acelui
nivel calitativ al activităţii, care să fie
perfect compatibil cu standardele
moderne existente în statele
europene dezvoltate. Doresc să
mulţumesc tuturor procurorilor
pentru eforturile depuse în direcţia
apărării Legii şi întărirea legalităţii,
pentru creşterea prestigiului social al
Procuraturii.
Fără îndoială, mai avem încă multe de
făcut în planul ameliorării continue
a condiţiilor de muncă, pregătirii
şi perfecţionării profesionale etc.
Toate aceste direcţii de acţiune
vor solicita alte noi eforturi din
partea tuturor şi sunt încredinţat
că slujitorii Legii îşi vor face datoria
cu dăruire şi devotament faţă de
ideea de dreptate, faţă de Republica
Moldova.
Cu profund respect,
Valeriu BALABAN
Procuror General al Republicii Moldova

drept scop elaborarea de către
participanţii naţionali şi experţii
Consiliului Europei a unui program
comprehensiv de instruire asupra
fenomenului corupţiei, care să poată
servi drept bază pentru pregătirea
amplă a lucrătorilor Procuraturii şi

corpului judecătoresc. În cadrul
seminarului au participat experţi ai
Consiliului Europei, reprezentanţi
ai Procuraturii, CCCEC şi sistemul
judecătoresc.

REPREZENTANŢI AI 10 STATE AU DISCUTAT LA
CHIŞINĂU PROBLEME LEGATE DE JUSTIŢIA
JUVENILĂ ŞI ALTERNATIVELE LA DETENŢIE
În Republica Moldova sistemul
de justiţie penală nu corespunde
necesităţilor specifice ale minorilor.
Copiii sunt ţinuţi în arest preventiv
pentru perioade inadmisibil de lungi,
iar alternativele la detenţie sunt slab
dezvoltate
Începând cu 2003, a fost iniţiată
crearea unui sistem separat de
justiţie juvenilă, proces susţinut de
UNICEF
În cadrul forumului internaţional
desfasurat la Chişinau este prezentată
experienţa ţărilor participante şi
sunt formulate recomandări pentru
sistemele de justiţie juvenilă din
aceste ţări
Crearea unei
reţele regionale
în domeniul justiţiei juvenile a
constituit scopul Forumului regional
„Justiţia Juvenilă în Europa de Est
şi Sud-est”, desfăşurat in perioada
14-16 septembrie în Sala Presei
a hotelului Codru din Chişinău.

Statele-membre au beneficiat de
schimburi permanente de informaţii
şi experienţă. Evenimentul a reunit
oficiali, reprezentanţi ai sistemului
de justiţie şi ONG-urilor din Moldova
şi din alte 9 ţări - România, Ucraina,
Bulgaria, Ungaria, Polonia, Albania,
Macedonia, Estonia şi Kazahstan.
În primele două zile ale forumului,
participanţii au avut ocazia să
prezinte sistemele proprii de justiţie

juvenilă şi să ia cunoştinţă de
standardele internaţionale şi cele
mai bune practici existente în acest
domeniu. În ultima zi, cei prezenţi la
reuniune au găsit soluţii aplicabile în
regiune şi au pus bazele unei reţele
regionale în Justiţia Juvenilă.
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ŞEDINŢA LĂRGITĂ A COLEGIULUI PROCURATURII
REPUBLICII MOLDOVA
Colegiul
Procuraturii
Republicii
Moldova, întrunit la 27 octombrie
2005 într-o şedinţă lărgită a examinat
chestiunea
privind
asigurarea
respectării legislaţiei şi drepturilor
fundamentale ale omului în cadrul
aplicării măsurilor procesuale de
constrîngere - reţinerea şi arestul
preventiv.
Luînd în considerare importanţa şi
actualitatea problemei abordate,
şedinţa
s-a
desfăşurat
într-o
componenţă deosebită, fiind invitaţi
Preşedintele ţării, dl Vladimir Voronin,
conducătorii organelor de drept şi ai
subdiviziunilor de urmărire penală din
cadrul acestora, precum şi membrii
Consiliului Superior al Magistraturii.
Libertatea persoanei este o regulă, iar
arestul preventiv - o excepţie, anume în
jurul acestei idei s-au focalizat discuţiile
din cadrul întrunirii. În calitatea sa de
Procuror General, dl Valeriu Balaban a
insistat asupra faptului că procurorii
se vor conduce de rigorile legislaţiei
internaţionale, Constituţia RM, potrivit
cărora, reţinerea şi arestul preventiv
nu pot să afecteze prezumţia de
nevinovăţie.
În raportul Procurorului General
se arată că, Procuratura verifică
permanent respectarea legalităţii
la reţinerea şi arestarea preventivă,
generalizând anual situaţia de
fapt la acest compartiment, cu
întreprinderea măsurilor în vederea
înlăturării
lacunelor
depistate.
Aplicarea măsurilor cu caracter de
constrângere este orientată, iar în
anumite cazuri este absolut necesară
pentru asigurarea bunei desfăşurări
a procesului penal şi sunt impuse de
necesitatea împiedicării persoanelor
bănuite, învinuite, inculpate de a
întreprinde astfel de acţiuni negative
cum ar fi: ascunderea de urmărirea
penală sau de judecată, dispariţia
acestora, împiedicarea la stabilirea
adevărului, săvârşirea altor infracţiuni,
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fost anunţaţi în căutare 2832 infractori.
Au fost reţinuţi 3180, procentul căruia
este de 57,4%. În căutare au rămas
2354 infractori. În anul curent au fost
anunţaţi în căutare pe canalele B.N.C.
Interpol 183 infractori.

exercitarea presiunii asupra părţilor
vătămate şi martorilor şi altor persoane
participante la procesul penal sau
nimicirea, deteriorarea şi falsificarea
mijloacelor de probă.
Aşadar, în anul 2004 au fost reţinute
4417 persoane (inclusiv de Procuratură
- 460 persoane, MAI - 3937, CCCEC
- 15, DV - 1 şi SIS - 5), iar în nouă luni
ale anului curent - 3959 (respectiv 422, 3447, 74, 6 şi 10 persoane). Dintre
acestea în 2004 - 464 au fost minori,
în anul curent, nouă luni - respectiv
321 persoane. De regulă măsurile
procesuale de constrângere se aplică
întemeiat şi legal, însă sunt înregistrate
şi cazuri de reţinere a persoanelor fără
motive de drept. Aceste fapte ulterior
sunt apreciate ca reţineri ilegale.
Astfel, în anul 2004 procurorii au pus în
libertate în legătură cu lipsa indicilor
temeinici pentru reţinere 73 persoane,
iar în anul curent - 56 persoane.
Cazurile de comitere a abaterilor de
către reprezentanţii organelor de
urmărire penală nu puteau să rămână
în afara atenţiei procurorilor, în anii
2004-2005 factorilor de decizie ai
acestor organe le-au fost înaintate
107 sesizări (48 în 2004 şi 59 în 2005)
despre încălcările de lege constatate în

procesul aplicării măsurilor procesuale
de constrângere, pentru a se lua
măsuri concrete în vederea lichidării
acestora,
inclusiv
solicitându-se
tragerea la răspundere disciplinară a
ofiţerilor de urmărire penală care şi-au
îndeplinit necorespunzător obligaţiile
de serviciu.
De asemenea, în perioada 20042005 Procuratura a pornit urmărirea
penală pe 40 cauze penale despre
infracţiuni comise de către ofiţerii
de urmărire penală privind reţinerea
ilegală a cetăţenilor, 4 din ele fiind
deja expediate în instanţele de
judecată. O faţetă a problemei vizate
este şi aceia că, atunci, când nu sunt
utilizate la timp reţinerea şi arestul
ca măsuri procesuale, urmărirea
penală întâmpină impedimente care
conduc la tergiversare neîntemeiată,
intervenirea persoanelor interesate
în detrimentul procesului probatoriu
precum şi eschivarea infractorilor de
la organele de urmărire penală, în
ultimul caz, statul suportă cheltuieli
suplimentare
pentru
căutarea
acestora, extrădarea şi etaparea lor.
Statisticile probează că, în republică la
evidenţă către începutul anului 2005
se aflau 2710 infractori anunţaţi în
căutare. Pe parcursul anului curent au

De asemenea a fost luată în dezbateri
şi chestiunea tergiversării examinării
cauzelor
penale
în
instanţele
judecătoreşti. Astfel, în corespundere
cu prevederile Convenţiei Europene
pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale şi art.20
CPP, judecarea cauzelor penale trebuie
să se facă în termene rezonabile, iar
judecarea cauzelor în care sunt inculpaţi
arestaţi preventiv, precum şi minori, se
face de urgenţă şi în mod preferenţial.
Spre regret, a eterat Procurorul
General, situaţia la acest compartiment
este mult prea îngrijorătoare, aducând
următoarele statistici: la începutul
anului 2005 în instanţele judecătoreşti
erau în procedură 353 cauze penale cu
un termen de examinare mai mare de
un an, inclusiv 217 cauze se judecau o
perioadă de timp ce depăşea 2 ani.
Ca rezultat al măsurilor întreprinse
de Procuratură şi Consiliul Superior al
Magistraturii s-a obţinut o ameliorare
în această problemă, în 9 luni ale a.c.
în 228 cauze penale din cele 353,
a căror judecare se tergiversa, s-au
pronunţat sentinţe de condamnare. Un
compartiment aparte al raportului a
fost destinat problemei privind situaţia
deţinerii persoanelor în izolatoarele de
urmărire penală.

sentinţa instanţelor circa 125 de
condamnaţi,
însă
administraţia
instituţiilor penitenciare nu pot
escorta aceste persoane deoarece în
dosarele persoanele lipsesc sentinţele
instanţelor judecătoreşti, hotărârile
şi dispoziţiile de intrare a sentinţelor
în vigoare. Per exemplu, în IUP-13
mun. Chişinău stau în aşteptarea
acestor decizii 30 persoane, în IUP-17
or. Rezina-6. În atare situaţie a vorbi
despre respectarea drepturilor omului
este destul de problematic. Ca urmare
sunt multiple adresări în Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului
şi respectiv condamnarea Republicii
Moldova pentru încălcările admise.
În acest context, Procurorul General lea cerut categoric procurorilor teritoriali
să reacţioneze prompt la atare
încălcări ale drepturilor deţinuţilor şi
să informeze despre fiecare astfel de
caz Consiliul Suprem al Magistraturii.
La finele raportului său, dl Balaban s-a
expus asupra necesităţii perfecţionării

legislaţiei, în special art.166 CPP
(temeiurile pentru reţinerea persoanei
bănuite de săvîrşirea infracţiunii),
or acesta nu în măsură deplină
cuprinde toate temeiurile pentru
aplicarea
reţinerii
persoanelor,
în special în cazurile investigării
crimelor economice, săvârşite de către
persoanele cu funcţii de răspundere
etc. Pe margi-nea chestiunii abordate
s-a expus şi procurorul mun. Bălţi,
Valeriu Botnari, care operînd cu
exemple concrete din practică şi
anume efectuarea controlului legalităţii
reţinerii în perioada anilor 2004
– 2005 în mun. Bălţi a 350 persoane,
se pronunţă asupra oportunităţii ca
soluţionarea chestiunii reţinerii unei
persoane bănuite şi audierea acesteia
asupra motivelor care au servit temei
de bănuială să fie pusă în exclusivitate,
în seama procurorului.
La şedinţă, şeful statului, dl Vladimir
Voronin a rostit o alocuţiune asupra
problemei date.

Astfel, controalele efectuate de
procurori în aceste instituţii au
demonstrat că în prezent sunt pasibili
de a fi transferaţi din izolatoarele
de urmărire penală în penitenciare
conform regimului stabilit prin
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Patru colegi de grupă au sărbătorit
recent 35 de ani de activitatea
neîntreruptă în cadrul Procuraturii
Republicii Moldova:
Anatolie Danighevici, procurorul
raionului Călăraşi;
Vasile Diduşenco, procurer în
procuratura mun.Bender;
Emelian Chirtoacă, procuror, şef
adjunct al secţiei judiciar-penală a
Procuraturii Generale şi
Nicolae Musteaţă, procuror,
adjunct al procurorului raionului
Soroca.
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PROCURORI DECORAŢI CU DISTINCŢII DE STAT:
Ursu Nicolae - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 19.10.2000
Diduşenco Vasilii - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.2004
ORDINUL „STEAUA ROŞIE”

ORDINUL REPUBLICII

În mesajul de felicitare al
Procurorului General, dl. Valeriu
Balaban a ţinut să menţioneze că,
modul exemplar în care Domniile
lor slujesc şi închină creaţia

Procuraturii, onoarea şi demnitatea
cu care îşi exercită meseria de
procuror, sprijinul acordat la
dezvoltarea
şi
diversificarea
formelor de pregătire a viitoarelor

cadre din sistemul justiţiei, ne
oferă prilejul să afirmăm că atît
noi, cît şi semenii noştri vă purtăm
şi cu siguranţă vă vom purta în
continuare girul recunoştinţei.

30 de ani de activitate în cadrul
organelor procuraturii au celebrat
anul acesta: dl Eugen Catană
(procuror, şef al Centrului de
cercetări ştiinţifice în domeniul
asigurării ordinii de drept al
Procuraturii), dl Anton Cardaniuc

(procurorul sect. Răşcani, mun.
Chişinău) şi dl . Vladimir Holban
(procuror, şef al serviciului
coordonare, organizare şi control
din secţia judiciar-penală a
Procuraturii Generale). Cu acest
frumos prilej, sărbătoriţii au fost

felicitaţi de colectiv, care le-au
adresat gînduri de apreciere
şi reală consideraţie pentru
profesionalismul,
onoarea
şi
demnitatea cu care îşi exercită
meseria de procuror.

CHIRTOACĂ Emilian – Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996;
Guţu Vasile - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
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şi membrii Asociaţiei Veteranilor
Procuraturii Republicii Moldova
cu prilejul aniversării a 80 şi
respectiv 60 de ani. Participanţii la
festivitate le-au adus omagiaţilor
vii mulţumiri şi asigurări de respect
de care se bucură în faţa lucrătorilor
organelor procuraturii.

Leiciu Gheorghe - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 28.01.2005
Demidov Leonid - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 28.01.2005
TITLUL ONORIFIC „OM EMERIT”

MEDALIA „MERITUL CIVIC”

ORDINUL „GLORIA MUNCII”

În centru: Gheorghe Jitari (în
perioada 1972 – 1985 a deţinut
funcţia de prim-adjunct al
Procurorului Republicii Moldova)
şi Vasile Balabchin (ex-adjunct al
Procurorului Republicii Moldova
în decursul anilor 1980 - 1996)
felicitaţi de către Corpul de
Procurori al Republicii Moldova

Zafton Nicolae – Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 05.02.1987;
Guţan Pavel – Decretul
Prezidiului Sovietului Suprem al
URSS din 05.05.1988;

Culaghin Tamara - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
Ştogrea Ştefan - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
Timofti Miron - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
Suveică Tudor - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1998
Toderaş Leonid - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1998
Postovan Dumitru - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 21.09.1998

Culaxiz Veaceslav - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
Dilan Vladimir - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
Macarov Natalia - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996
Pascari Valeriu - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1998
Pener Vasilii - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1998
Sîrcu Isai - Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova din 19.10.2000
Ursu Nicolae - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 19.10.2000
Poiată Boris - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.2004

Chirtoacă Emilian – Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1992;
Vangheli Ion – Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996;
Baţura Raisa - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 25.01.1996;
Pavlovschi Stanislav - Decretul
Preşedintelui Republic Moldova din
29.01.1998
Şestacov Vasile - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1998
TITLUL ONORIFIC „JURIST EMERIT
DIN REPUBLICA MOLDOVA”
Zafton Nicolae – Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 05.10.1989;
Chirtoacă Emilian - Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova
din 29.01.1992;
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ORDIN

ACTIVITATEA CURENTĂ A PROCURATURII

PRIVIND APROBAREA IMNULUI
PROCURORILOR REPUBLICII MOLDOVA
În scopul realizării prevederilor pct.6, cap.VI din Concepţia
de creare şi promovare publică a imaginii Procuraturii
Republicii Moldova (aprobată prin ordinul nr.219/5 din 14
octombrie 2004), în baza rezultatelor concursului privind
selectarea textului pentru Imnul Procurorilor Republicii
Moldova, conducîndu-mă de prevederile art.16 alin.(10)
pct.b) din Legea cu privire la Procuratură,-

ULTRASCURT

ORDON:
Aprobarea în calitate de Imn al Procurorului Republicii
Moldova cîntecul „Imn Procurorilor”, versuri de Victoria
Zumbreanu, muzica – Daria Radu, aranjament - Boris
Dubosarschii, cuprins în anexa nr.1 care face parte din
prezentul ordin.
Imnul Procurorilor se intonează:
la deschiderea adunărilor solemne consacrate unor
date remarcabile;
în cadrul ceremoniilor oficiale de înmînare a
distincţiilor de onoare a procurorilor;
la depunerea jurămîntului la numirea în funcţia de
procuror.
Veteranii Procuraturii Republicii Moldova felicitaţi de conducerea Procuraturii Generale cu prilejul Zilei Mondiale a Oamenilor în Etate;

În 1948 Organizaţia Naţiunilor Unite a fixat în calendar ziua de 1 octombrie ca „Zi Mondială a Oamenilor în Etate”. De
fiecare dată cînd se apropie această zi, cuvîntul “vîstnic” capătă o aromă de tinereţe şi primăvară. Este ziua bunicilor
copilăriei noastre, este ziua tinereţii părinţilor noştri, este ziua cînd ne gîndim cu mai multă intensitate la faptul că
tinereţea lor este veşnică, oricît de mult i-ar fi încărunţit trecerea anilor.

PROCURORII - LOCUL 5 ÎN CLASAMENT
9 echipe ale organelor de ocrotire
a normelor de drept au participat
recent la Spartachiada Clubului
Sportiv „DINAMO” la mini-fotbal.
Reprezentativa Procuraturii Generale
a concurat pentru prima dată la
o competiţie de rang republican,
înscriind 15 goluri şi plasîndu-se
pe treapta a 5-a a palmaresului. Cu
ocazia rezultatelor îmbucurătoare
obţinute în cadrul Spartachiadei
Clubului Sportiv „DINAMO” - 2005,
membrii reprezentativei Procuraturii
Generale a Republicii Moldova la minifotbal au fost felicitaţi de Procurorul
General, dl Valeriu Balaban, fiindule adresate, cităm: „cele mai calde
felicitări şi mulţumiri pentru clipele
de emoţie şi suspans oferite de-a
lungul celor 7 meciuri disputate.” În
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acest context, Procurorul General
şi-a exprimat certitudinea că şi pe
viitor, procurorii îşi vor continua
contribuţia întru afirmarea echipei
Procuraturii Republicii Moldova la
fotbal.
Componenţa echipei selecţionate
a Procuraturii Generale:
Stoianoglo Alexandr
Marandici Nicolae (goalkeeper)
Popov Ruslan
Mircos Adrian
Rusu Vitalie
Postică Aurel
Codreanu Vitalie
Dumneanu Radu
Roşior Mircea
Casir Alexandru
Talpă Radu
Munteanu Victor (goalkeeper)

Direcţia financiar-economică va asigura subdiviziunile
Procuraturii cu „Imnul Procurorilor” imprimat pe casete
audio sau CD. Responsabilitatea pentru îndeplinirea
prezentului ordin revine procurorului, şef al Aparatului
Procurorului General. Ordinul să fie adus la cunoştinţa
tuturor lucrătorilor Procuraturii Republicii Moldova.
Procuror General
Valeriu BALABAN

Anexă nr.1
la ordinul Procurorului General cu privire
la Imnul Procurorilor Republicii Moldova
IMNUL PROCURORILOR
Noi drumul vieţii singuri ne-am ales,
Destinul ni-i în slujbă la popor.
E greu, anevoios dar cu respect,
E greu, anevoios dar cu respect,
Profesia de Procuror.
REFREN:
Pe cei ce vor dreptate – să-i poţi privi în ochi.
Pe cei ce au greşit - să poţi să-i îndrumezi.
Aşa destinul singuri ne-am ales,
Aşa destinul singuri ne-am ales,
Un alt destin ne-ar fi neînţeles.
Un alt destin ne-ar fi neînţeles.
Nu vom ceda în faţa josniciei,
Nu vom admite înjosiri, sfidări,
Noi stăm la straja legii, omeniei,
Noi stăm la straja legii, omeniei,
Suntem acei ce legea ocrotesc.
REFREN:
Jurat-am noi credinţă la popor.
Cu răul să luptăm necontenit.
Noi jurămîntul dat vom respecta,
Noi jurămîntul dat vom respecta,
Indiferent de timp şi împrejurări.
REFREN:

Secvenţe din cadrul înregistrării Imnului Procurorilor:
Orchestra Simfonică a Companiei Publice “TELERADIO-MOLDOVA”, dirijată de
dl. Gheorghe MUSTEA, solist Vitalie DANI, compozitoare Daria RADU

Meciul disputat cu echipa Departamentului
Instituţiilor Penitenciare
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SPARTACHIADA CONSACRATĂ
ZILEI JURISTULUI ÎN IMAGINI
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ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
БОРЬБЫ С БЫТОВОЙ
КОРРУПЦИЕЙ
НЕОБХОДИМО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В настоящее время Молдова, как и большинство других стран
с переходной экономикой испытывает серьезные проблемы
с коррупцией. Меры, предпринятые руководством страны,
правоохранительными органами радикально ситуацию
не изменили. Население страны ежедневно сталкивается
с массовыми поборами со стороны правоохранительных
и контролирующих органов, местной администрации,
медицинского и педагогического персонала (так называемая
бытовая коррупция). Очевидно, что высокий уровень бытовой
коррупции негативно отражается на деловой активности
граждан, ухудшает инвестиционный климат в стране и по
сути является основным тормозом в развитии экономики. Для
эффективной борьбы с этим уродливым явлением предлагается
узаконить понятие «провокация взятки», возведя ее в ранг
административного правонарушения, влекущего за собой
безусловное увольнение лица от должности с запрещением
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. При положительном решении этого вопроса и
правильной организации работы проблема бытовой коррупции
будет разрешена в кратчайший срок. В связи с этим предлагается
внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)
и в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» следующие
дополнения и изменения.
1. Ст.17422 КоАП РМ «Получение незаконного вознаграждения
или имущественной выгоды».
Получение (принятие) лицом, в связи с исполнением им
своих служебных обязанностей незаконного вознаграждения
или имущественной выгоды, контро-лируемой органами,
уполномоченными на борьбу с коррупцией, - Влечет увольнение
от должности с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок 10 лет.
2. Ст.15 КоАП дополнить п.4 следующего содержания:
Положения настоящей статьи не распространя-ются
при привлечении к ответственности за пра-вонарушения,
предусмотренные ст. 17422 КоАП РМ.
З.Ст. 23 п.1 дополнить пп. 7, 8.
7) увольнение от должности;
8)лишением права занимать определенные должнос-ти или
заниматься определенной деятельностью.
4. Дополнить КоАП РМ новыми ст. 311 и ст. 312.
Ст. 311. Увольнение от должности.
Увольнение от должности применяется судом в случае, когда
законодательство признает недо-пустимым оставление
виновного на занимаемой им должности.
Ст. 312. Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятель-ностью.
Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью назначается судом на
срок от 3 до 10 лет в качестве основного или дополнительного
наказания. Это наказание может быть назначено в случаях,
когда по характеру совершенных виновным правонарушений по
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должности или при занятии определенной деятельностью закон
признает недопустимым дальнейшее занятие им определенной
должности или определенной деятельностью.
5. В ст.36 КоАП РМ после слов «лишение специального права...»
добавить словами «...лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью».
6. В ст.237 КоАП после слов «участвовать в рассмотрении дела»
добавить «...по ст.17422 КоАП РМ, а также в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством».
7. Ст.249 КоАП после слов «...либо нарушившие правила о
валютных операциях...» дополнить «получившие незаконное
вознаграждение или имущественную выгоду под оперативным
контролем».
8. Ст. 254 КоАП РМ в ч. 2 добавить ст. 17422
9. Ст. 264 п. 2 КоАП после цифр 1749 добавить цифрами
17422
10. КоАП РМ дополнить главами 32 и 33.
Глава 32
Производство по исполнению постановления
об увольнении от должности
Ст. 314. Порядок исполнения постановления об увольнении
от должности.
Постановление об увольнении от должности направляется
органу или должностному лицу, наделенному правом принятия
на работу, либо вышестоящему органу или должностному
лицу. Постановление направляется на исполнение не позднее,
чем на следующий день после его вступления в законную силу
и подлежит немедленному исполнению.
Глава 33
Производство по исполнению постановления о лишении
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
Ст.315. Порядок исполнения постановления о лишении
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Постановление о лишении права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
исполняется путем включения судоисполнителем в трудовую
книжку соответствующей записи.
Постановление о лишении права занимать опре-деленные
должности или заниматься определенной деятельностью
обязательно для исполнения не только виновным лицом, но
всеми и предприятиями, учреждениями, организациями при
принятии решения о трудоустройстве виновного лица.
11. В ст.2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в
п.с) добавить «направленных на борьбу с коррупцией».
12. В ст.6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
в п.d) добавить «получение незаконного вознаграждения или
имущественной выгоды».
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CORESPUNDEREA
LEGII CU PRIVIRE
LA PROCURATURĂ
LA STANDARDELE
EUROPENE ŞI
NECESITATEA
REVIZUIRII EI
În ultimul timp se vehiculează în unele ediţii periodice
necesitatea revizuirii legislaţiei ce ţine de reglementarea
organelor Procuraturii. Consider că actuala Lege cu privire la
Procuratură nr.118 – XV, adoptată de Parlamentul Republicii
Moldova la 14.03.2003, întruneşte toate angajamentele asumate
de Republica Moldova la momentul aderării la Consiliul
Europei (13 iunie 1995. Faptul dat a fost constatat în cadrul
monitoringului compatibilităţii legii menţionate, efectuat de
către experţii internaţionali, dna Anne Colliard (Elveţia) şi
dl Francois Falletti (Franţa). Potrivit concluziilor acestora,
consemnate în expertiza PCRED/DGI/EXP (2002) 45 din
14 noiembrie 2002, ţara noastră a respectat Recomandarea
Consiliului Europei REC (2000) 19 din 06.10.2000 în ceea
ce priveşte structura, rolul, locul, atribuţiile şi relaţiile
Procuraturii cu puterile din stat şi organele de drept.
Elaborarea Legii nr.118-XV din 14.03.2003 a fost precedată
de un studiu aprofundat al legislaţiei unor state europene
cu o democraţie avansată, ţinîndu-se cont de standardele
unanim acceptate privind structura, rolul, funcţiile, atribuţiile
Procuraturii, cu solicitarea opiniilor specialiştilor practicieni
şi teoreticieni - experţi naţionali şi internaţionali, inclusiv
ai Consiliului Europei. De asemenea, la baza elaborării legii
respective s-a luat în considerare şi Recomandarea REC
(2000) 19 „Cu privire la rolul Procuraturii în cadrul sistemului
de justiţie penală”, adoptată de Comitetul de Miniştri al
Consiliului Europei la 6 octombrie 2000, care cuprinde un şir
de principii aplicabile sistemului procuraturii statelor membre
ale Consiliului Europei.
Astfel, potrivit legii (art.4) Procuratura are o misiune
primordială de a contribui la exercitarea justiţiei (misiune
care este atribuită procuraturii în statele occidentale), şia păstrat locul în cadrul autorităţii judecătoreşti în calitate
de instituţie independentă şi specializată, loc consemnat
în capitolul IX (Autoritatea judecătorească) secţiunea 3a (Procuratura). Aceste prevederi sînt în concordanţă cu
recomandările Consiliului Europei, potrivit cărora, în relaţia
procuratură – puterile legislativă şi executivă statele membre
trebuie să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru a le
asigura procurorilor posibilitatea de a-şi exercita atribuţiile
şi împuternicirile lor fără vreo imixtiune. De menţionat că
în recomandările sale Consiliul Europei propune 2 variante
privind locul Procuraturii în cadrul puterilor de stat. Astfel,
în pct.13 din Recomandări sînt expuse măsurile care urmează
a fi întreprinse de către state în cazul în care Procuratura face
parte sau este subordonată Guvernului şi în alt caz în care este
independentă de Guvern, pct.14.

Valentin COVAL
Procuror, şef al secţiei juridice

Astfel, experţii nominalizaţi au constatat că „nu există vreo
imixtiune a puterilor executivă şi legislativă în afacerile
proprii Procuraturii, iar natura şi domeniul competenţei
ei sînt precizate de lege, conform punctelor 13, 14 şi 15 ale
Recomandării”. Cît priveşte relaţiile procuratura – puterea
judecătorească, după cum este enunţat în Recomandările
Consiliului Europei (pct.17), statele trebuie să ia toate măsurile
necesare pentru ca statutul, competenţa şi rolul procesual al
procurorilor să fie definite prin lege în aşa fel, încît să nu poată
aduce atingere independenţei şi imparţialităţii judecătorilor.
Pornind de la aceasta, este necesar de menţionat faptul că
Republica Moldova şi-a onorat obligaţiunea dată delimitând
raporturile dintre procurori şi judecători şi stabilind atribuţiile
procurorului într-un proces penal, civil sau administrativ în
codurile respective, Legea cu privire la Procuratură, precum şi
alte acte normative.
În opinia experţilor, competenţa Procuraturii Republicii
Moldova corespunde funcţiilor procuraturilor din cadrul
sistemelor de justiţie penală din Europa, recomandate de
Consiliul Europei (pct.1, 3, 24 şi 38 din Recomandarea REC
(2000) 19), care, în numele societăţii şi interesului public,
asigură aplicarea legii atunci cînd încălcarea ei atrage după
sine impunerea sancţiunilor; respectă şi urmăreşte ocrotirea
drepturilor cetăţenilor după cum acestea sînt prevăzute de
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale; decide asupra pornirii sau continuării urmăririi
penale; reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti; atacă
hotărîrile împotriva tuturor sau anumitor decizii judecătoreşti;
implementează politica naţională cu privire la combaterea
criminalităţii; conduce, dirijează sau supraveghează ancheta;
asigură acordarea unei asistenţe eficiente victimelor; decide
asupra măsurilor alternative de urmărire; favorizează
cooperarea internaţională etc.
La rîndul lor, experţii Consiliului Europei au confirmat că
„în această privinţă legea moldovenească demonstrează a
fi compatibilă cu Recomandarea REC (2000) 19.” În aşa fel,
experţii internaţionali au confirmat că prin Legea cu privire
la Procuratură nr.118-IV din 14.03.2003 organele Procuraturii
au fost scutite de executarea unor sarcini care nu corespund
Recomandării Consiliului Europei, cum ar fi exercitarea
supravegherii asupra respectării exacte şi uniforme a legilor
de către organele publice centrale şi locale, agenţii economici
(supravegherea generală) supravegherea respectării legalităţii
în Forţele Armate şi în organele securităţii naţionale, în
organizaţiile de transport, respectarea legislaţiei în domeniul
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protecţiei mediului înconjurător etc. Potrivit concluziilor
experţilor organizarea Procuraturii Generale nu solicită nici
o observaţie specială. Legea cu privire la Procuratură prevede
în art.16 alin.(11) modul de eliberare a Procurorul General din
funcţie înainte de termen de către Parlament, la propunerea
Preşedintelui Parlamentului, în cazul:
a) incompatibilităţii funcţiilor, stabilite în condiţiile legii;
b) imposibilităţii îndeplinirii obligaţiilor de serviciu din
motive de sănătate timp îndelungat şi neîntrerupt (mai
mult de 4 luni);
c) pronunţării sentinţei definitive de condamnare.
În opinia experţilor internaţionali „pare necesar de a prevedea
în orice caz situaţia personală a persoanei interesate în urma
acestei eliberări din funcţie”. Potrivit memorandului explicativ
la pct.11 al Recomandării REC(2000)19 „procurorii trebuie
să beneficieze de independenţa sau autonomia necesară
pentru exercitarea funcţiilor lor şi, în special, pentru a putea
acţiona indiferent de interesul pus în joc, fără vreo imixtiune
nejustificată (nejustificată, adică în alte cazuri decât cele
prevăzute de lege) nu doar din partea oricărei alte autorităţi,
executivă sau legislativă, aceasta referindu-se în principal la
sistemele în care procurorul este subordonat, dar de asemenea
şi din partea forţelor economice sau autorităţile politice
locale”.
Fără a pune în discuţie necesitatea atribuirii procurorilor a
statutului de magistraţi considerăm că pînă la implementare
în legislaţia ce reglementează activitatea Procuraturii a unor
asemenea prevederi este obligatorie revizuirea Constituţiei
Republicii Moldova şi în special al art.123 (privind extinderea
atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii despre
numirile, deplasările, promovările şi măsurilor disciplinare
prevăzute pentru judecători şi faţă de procurori). În perspectivă
urmează de revizuit unele articole din Constituţie, după ce de
pregătit un proiect de lege despre modificarea Legii cu privire
la Procuratură nr.118-XV din 14.03.2003 şi Legii cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii nr.947-XIII din 19.07.1996,
pentru a le acorda procurorilor statutul de magistraţi şi a
stabili relaţiile dintre Procuratură şi Consiliul Superior al
Magistraturii.
Pornind de la argumentele enumerate, precum şi de la starea
de fapt în domeniul aplicării în practică a Legii cu privire la
Procuratură, se consideră inoportună adoptarea unei noi Legi
cu privire la Procuratură, fiind necesară doar modificarea şi
completarea ei.
Introducerea unor amendamente este dictată, în primul
rînd, de legile privind punerea în aplicare a codurilor de
procedură penală nr.205-XV din 29.05.2003 şi de procedură
civilă nr.227-XV din 05.06 2003, potrivit cărora organele de
resort urmează să facă propuneri privind aducerea actelor
legislative în concordanţă cu codurile respective şi asigurarea
bunei lor funcţionării. Pentru motivele indicate, este extrem
de importantă precizarea prin lege a ierarhiei organelor
Procuraturii, atribuţiilor procurorului ierarhic superior şi
a statutului procurorului – stagiar, sub aspect procesual.
Aceste oportunităţi sunt condiţionate de punerea la îndoială
a admisibilităţii probelor acumulate de către stagiari în cadrul
procesului penal, precum şi la reprezentarea acuzării în numele
statului în instanţele judecătoreşti, deoarece codul nu prevede
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asemenea categorii de persoane participante la procesul penal.
În acest scop, pe parcursul anilor 2003-2004, Procuratura
Generală a înaintat Legislativului precedent 4 proiecte de legi
privind operarea modificărilor şi completărilor în legislaţia
procesuală, inclusiv în Legea cu privire la Procuratură.
Astfel, atît în Recomandările REC (2000) 19 al Consiliului
Europei cu privire la rolul Procuraturii în cadrul de justiţie
penală (adoptată de Comitetul Miniştri la 6 octombrie 2000
în cadrul celei de-a 724 întîlnire) cît şi concluziile experţilor
internaţionali PCRED /DGJ/EXP (2002) 45 privind expertiza
Legii cu privire la procuratură, se menţionează despre
necesitatea asimilării procurorilor şi judecătorilor instanţelor
judecătoreşti de nivelul respectiv, pentru promovare în aceste
funcţii în aceleaşi condiţii.
Potrivit pct. 18 al Recomandării şi memorandului explicativ
„statele trebuie să întreprindă măsuri pentru a face posibilă
realizarea succesivă de către aceiaşi persoană a funcţiei de
procuror şi a celei de judecător sau viceversa. Asemenea
schimbări ale funcţiei sunt posibile numai la cererea explicită
a persoanei respective, cu respectarea garanţiilor acordate”.
„Posibilitatea procurorilor de a deveni judecători şi viceversa
se bazează nu numai pe natura complementară a acestor
îndatoriri, dar şi pe similitudinea garanţiilor pentru ambele
profesiuni în ceea ce priveşte calificarea, competenţa şi
statutul. Această prevedere constituie de asemenea o garanţie
suplimentară pentru procurori”.
Potrivit concluziilor experţilor internaţionali la compartimentul
IV litera b) „Relaţiile dintre Procuratură şi judecători”
posibilitatea ca aceeaşi persoană să deţină succesiv funcţie în
procuratură şi apoi imediat în calitate de judecător sau invers
(punctul 18 al Recomandaţiei) nu este expres prevăzută de
Legea cu privire la Procuratură. Numai articolul 35 alin.1
din Lege permite a spune că o asemenea trecere este posibilă,
deoarece vechimea în muncă necesară pentru a avea dreptul la
pensie se bazează pe perioada lucrată în funcţie de procuror
sau judecător.”
Pornind de la cele expuse considerăm necesar de a completa
art.23 din Lege cu noi amendamente privind asimilarea
procurorilor în funcţii cu judecătorii instanţelor judecătoreşti.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА РАСШИРЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ
ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ОТ 27.10.2005Г
Весь период своей деятельности в органах Прокуратуры
я проработал следователем, расследуя преступления
посягающие на различные сферы общественных
отношений, в настоящее время работаю прокурором
отдела по раследованию дел особой важности Генеральной
прокуратуры, продолжая расследовать уголовные дела, в
том числе с большим общественным резонансом.Статья
ст.25 Конституции Республики Молдова регламентирует,
что «каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность», однако уголовно-процессуальное
законодательство предусматривает случаи, когда лицу
вовлеченному в сферу уголовного судопроизводства
(подозреваемому, обвиняемому), могут быть применены
меры уголовно-процессуального принуждения, из
которых самими строгими являются меры пресечения, в
особенности предварительный арест.
Предварительный арест существенно ограничивает
конституционные права подозреваемого, обвиняемого и
поэтому должен применятся только в исключительных
случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством. Предварительный арест как мера
пресечения представляет собой принудительную
изоляцию, путем заключения подозреваемого или
обвиняемого в специальное охраняемое учреждение. При
этом необходимо отметить, что Уголовно-процессуальный
кодекс строго предусматривает случаи, при которых
возможно применение мер пресечения.
Наличие достаточных оснований для применения меры
пресечения в ходе досудебного производства признается
тогда, когда фактические данные свидетельствуют о том,
что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от
органа уголовного преследования, воспрепятствовать
установлению истины в уголовном процессе, совершить
другие преступления. Особо необходимо отметить, что в
ходе досудебного производства, исключительно прокурор
осуществляющий уголовное преследование, определяет
необходимость применения в отношении подозреваемого,
обвиняемого мер пресечения в том числе предварительного
ареста, в свою очередь установив необходимость
применения предварительного ареста прокурор,
представляет судье по уголовному преследованию
обоснованное и мотивированное ходатайство, в результате
судья применяет предварительный арест либо отказывает
в его применении. Применение предварительного ареста
позволяет органу расследования без искусственых
помех со стороны подозреваемого, обвиняемого, искать

Александр БЕРНАЗ
Прокурор отдела осуществления
уголовного преследования по делам
особой важности Генеральной Прокуратуры

и находить доказательства, изобличая виновных лиц.
Одним из оснований применения предварительного
ареста является наличие достаточных разумных данных
полагать, что обвиняемый, подозреваемый, находясь на
свободе, может воспрепятствовать установлению истины
в уголовном процессе. При этом следует отметить, что
воспрепятствование может иметь различные формы –
это может быть оказание физического либо психического
воздействия на свидетелей и иных участников
уголовного процесса, уничтожение различных предметов
и документов подтверждающих виновность лица в
инкриминируемом ему преступлении.
К примеру к разумным основаниям для применения
предварительного ареста, например, при совершении
должностного преступления можно отнести наличие в
подчинении обвиняемого, подозреваемого работников,
которые являются свидетелями совершения преступления,
в связи с чем возникают основания полагать, что
находясь на свободе, обвиняемый, подозреваемый в
силу занимаемой должности может оказать воздействие
на свидетелей- своих подчиненных работников, либо
когда обвиняемый, подозреваемый в силу занимаемой
должности имеет доступ и возможность уничтожить те
или иные документы, подтверждающие его вину.
Здесь следует отметить, что своевременное и
обоснованное применение предварительного ареста в
отношении подозреваемого, обвиняемого в большинстве
случаев способствует более оперативному установлению
истины по уголовному делу. При этом необходимо
отметить, что после избрания предварительного ареста в
некоторых случаях отпадает необходимость дальнейшего
содержания обвиняемого, подозреваемого под стражей,
так например встречались на практике случаи, когда
основанием
для
применения
предварительного
ареста послужили данные о том, что обвиняемый,
подозреваемый, находясь на свободе может уничтожить
те или иные предметы или документы, подтверждающие
его вину, впоследствии в период нахождения лица под
стражей такие предметы и документы были обнаружены
и изъяты органом уголовного преследования, в связи с
этим и отпала необходимость дальнейшего содержания
лица под стражей, и в отношении него мотивированно
была избрана другая более мягкая мера пресечения.
Говоря о целесообразности обоснованного применения
предварительного ареста хочу привести пример: так, мною
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расследовалось уголовное дело по обвинению Примара
одного из сел Молдовы в совершении должностного
преступления. В ходе расследования было установлено,
что обвиняемый оказывал воздействие на подчиненных
ему работников Примэрии, давших свидетельские
показания по уголовному делу, уговаривая последних
изменить свои показания. Указанные свидетели были
дополнительно допрошены и подтвердили факт
данного воздействия со стороны обвиняемого. Это
обстоятельство стало основанием для принятия мной
решения о необходимости избрания в отношении
обвиняемого предварительного ареста и направления в
суд соответствующего мотивированного ходатайства,
которое было удовлетворено судьей по уголовному
преследованию и обвиняемый был арестован в силу
наличия данных, указывающих о воспрепятствовании
установлению истины по уголовному делу.
Однако имеются и другие примеры, когда по
уголовным делам судьи отказывали в удовлетворении
мотивированных ходатайств прокуроров о применении
предварительного ареста в отношении обвиняемых, после
чего обвиняемые оставшись на свободе активно оказывали
психическое, а не редко и физическое воздействие
на свидетелей, с целью изменения последними своих
показаний, в результате чего, свидетели, под влиянием
такого воздействия, избирали в уголовном процессе
нейтральную позицию, заявляя, что нечего не помнят,
ничего не видели, либо все забыли, высказывая при этом
сомнения в справедливом осуществлении правосудия и
сомнения в неотвратимости наказания.
Другим основанием для применения предварительного
ареста является наличие достаточных данных полагать,
что обвиняемый, подозреваемый скроется от органа
уголовного преследования или суда. По уголовным делам
были случаи, когда обвиняемый, подозреваемый, сознавая
свою вину в совершенном преступлении, предпринимали
попытки выехать за пределы Молдовы, пытаясь скрыться,
однако данные попытки пресекались и принималось
решение о предварительном аресте такого обвиняемого,
подозреваемого. В данном случае достаточными
основаниями, в качестве примера, может служит факт
приобретения обвиняемым, подозреваемым, в отношении
которого избрана подписка о невыезде, билета на тот или
иной вид транспорта для выезда за пределы Республики
Молдова, факт реализации всего своего движимого и
недвижимого имущества и других данных, которые
в совокупности дают основания полагать о желании
обвиняемого, подозреваемого скрыться и уклониться от
должного уголовного наказания.
Следующим основанием для применения предварительного ареста является наличие достаточных
данных полагать, что обвиняемый, подозреваемый
может совершить другие преступления, в этом случае,
прокурор, приняв решение о необходимости пременения
предварительного ареста, представляет в суд ходатайство
с материалами о личности обвиняемого, подозреваемого,
его социальном положении, данные о его возрасте,
здоровье, о фактах его агрессивного, конфликтного
поведения в обществе, наличие судимостей, что в
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совокупности позволяет полагать, что находясь на
свободе этом обвиняемый может совершить другие
преступления.
В данном случае можно привести имевшие место в
практике примеры, когда прокуроры обосновывали
в суде необходимость применения в отношении
обвиняемого предварительного ареста, в свою очередь
судебная инстанция в ряде случаев необосновано
отказывала в применении предварительного ареста,
либо же необосновано отменяла ранее избранный
предварительный арест, в результате обвиняемый,
оставшись на свободе совершал зачастую другие
тяжкие преступления, скрываясь от органа уголовного
преследования и суда. В свою очередь таких последствий
можно избежать в случае правильной оценки судьями
по уголовному преследованию материалов уголовного
дела, подтверждающих обоснованность применения
предварительного ареста. В заключении я хотел бы
подвести итог и отметить наиболее важные аспекты.
Считаю, что в данном случае, говоря о своевременности и
обоснованности применения предварительного ареста в
ходе расследования уголовных дел:
необходимо определять разумное равноправие в
обеспечении защиты общих интересов от преступных
посягательств и защиты личности от незаконного и
необоснованного ограничения его прав и свобод.
необходимо тщательно взвешивать, с одной стороны
права арестованных, с другой – права потерпевших
и населения в целом, для которых преступные
посягательства представляют серьезную опасность.
Я считаю, что приоритетным должно быть обеспечение
прав потерпевших в результате совершенного
преступления. Также необходимо иметь виду, что в
особых случаях законный и обоснованный арест является
средством защиты общества от опасных подозреваемых,
обвиняемых, совершивших тяжкие преступления. В
месте с тем, не следует забывать, что предварительный
арест является мерой пресекательной, и не в коем случае
не карательной.
Еще раз повторюсь, одним из наиболее важных моментов
в расследовании уголовных дел является своевременное и
обоснованное применение предварительного ареста, что
в некоторых случаях позволяет провести расследование в
более короткие сроки, позволяет исключить возможность
воспрепятствования установлению истины по уголовным
делам,
возможность
совершения
обвиняемыми,
подозреваемыми других преступлений, что также
исключить необходимость затрачивать значительные
государственные средства, направленные на розыск
скрывающихся обвиняемых, на их экстрадицию в страну,
в случае обнаружения за пределами Молдовы.
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ACTIVITATEA
PROCURATURII ÎN
VEDEREA RESPECTĂRII
LEGISLAŢIEI CE
VIZEAZĂ ETAPA
POSTPRIVATIZARE ÎN
AGRICULTURĂ
În luna octombrie curent în şedinţa Colegiului Procuraturii
Republicii Moldova a fost pusă în discuţie starea de fapt la
respectarea legislaţiei ce vizează etapa postprivatizare în
agricultură.
Importanţa subiectului expus este dictată de numărul mare de
încălcări comise de factorii de decizie care lezează nu numai
interesele statului dar şi drepturile patrimoniale ale unui număr
impunător de persoane care în cele mai multe cazuri fac parte din
categoria social vulnerabilă.
Deşi, anterior această problemă a constituit obiectul discuţiei la
mai multe şedinţe ale Colegiului Procuraturii, totuşi activitatea
procurorilor teritoriali la acest capitol lasă de dorit. Fiind
atenţionaţi de a intensifica controalele în domeniul vizat şi
de a interveni la încălcările depistate procurorii teritoriali nu
întotdeauna au reacţionat prompt, manifestînd o atitudine
superficială, fapt care a cauzat existenţa şi comiterea încălcărilor de
către persoanele interesate, ceiea ce se confirmă şi prin faptul că în
notele informative procurorii teritoriali au reflectat încălcări care
au fost comise pe parcursul anilor 2002 – 2004 şi prin urmare nu
au fost depistate la momentul efectuării controalelor precedente.

Iurie GARABA
Procuror, şef al secţiei investigaţii financiar-economice

La încălcările depistate procurorii în 62 cazuri au început
urmărirea penală ( 49 – în anul 2004 ), au înaintat în instanţele
judecătoreşti 695 acţiuni civile (335 - în anul 2004), au atacat cu
recurs 53 acte ilegale ( 66 – în anul 2004), au intentat 14 proceduri
administrative ( 30 – în anul 2004) şi au sesizat 376 factori de
decizie privind lichidarea derogărilor de lege şi premiselor care
au condus la comiterea acestora ( 204 - în anul 2004). Cu toate
că la 30.01.2004 prin Legea cu privire la arenda în agricultură şi
Hotărîrea Guvernului privind implimentarea Legii menţionate a
fost stabilit concret cadrul legal al modului de folosire al bunurilor
agricole, starea de fapt vizînd gestionarea de către lideri a
patrimoniului cotaşilor rămâne a fi alarmantă în continuare.

Din considerentele expuse şi în ansamblu cu alţi factori negativi
cum ar fi nihilismul juridic atît al proprietarilor de cote echivalente
de teren şi valorice, cît şi al persoanelor cu funcţii de răspundere,
încălcările în domeniul vizat rămîn a fi actuale cu referinţă la:
atribuirea ilegală sau refuzul organelor abilitate în
repartizarea cotelor valorice şi echivalente de teren;
vînzarea şi atribuirea ilegală în arendă a terenurilor
publice, inclusiv şi al terenurilor aferente bazinelor acvatice;
atitudinea iresponsabilă a primarilor privind întreprinderea măsurilor ce se impun în privinţa arendaşilor
restanţieri la plata pentru arenda terenurilor publice;
gestionarea iresponsabilă de către organele administraţiei
publice locale a obiectelor de menire social-culturală şi
patrimoniului persoanelor neapreciate, transmis la balanţa
primăriilor de către comisiile de privatizare în urma
lichidării fostelor întreprinderi agricole;
gestionarea ilegală de către arendaşi a cotelor echivalente
de teren şi cotelor valorice.

Deşi procurorii teritoriali anterior în cadrul şedinţelor Colegiilor
Procuraturii au fost atenţionaţi privind întreprinderea măsurilor
în vederea lichidării acestui flagel, situaţia s-a schimbat neesenţial.
Astfel, din numărul total al actelor de intervenţie a procurorilor
cu preponderenţă obiectul acestora l-a constituit lezarea
dreptului patrimonial al deţinătorilor de cote echivalente de teren
şi valorice, fiind începută urmărirea penală în 48 cazuri, înaintate
în interesul acestora 594 de acţiuni civile privind încasarea plăţilor
de arendă a cotelor valorice şi de teren sau rezilierea contractelor
de arendă, şi sesizarea a 204 factori de decizie privind lichidarea
derogărilor de la legislaţia în vigoare. Deşi la momentul demarării
acestor controale situaţia privind stabilirea relaţiilor de arendă a
terenurilor între lideri şi cotaşi era deplorabilă, atunci în prezent
ca urmare a acţiunilor întreprinse de procurorii teritoriali starea
„de facto” în acest domeniu s-a ameliorat. Însă în unele localităţi
rurale contrar prevederilor art.46 din Constituţie, art-lor 12,
16, 40, 41 din Legea cu privire la proprietate, art.6 din Legea cu
privire la arenda în agricultură, agenţii economici continuă să
gestioneze patrimoniul cotaşilor în lipsa contractelor de arendă.
S-au stabilit asemenea cazuri în satele Corbu, Climăuţi, Sudarca
r-nul Donduşeni. De menţionat că în multe cazuri conractele
de arendă, dacă există, nu corespund prevederilor Legii cu
privire la arenda în agricultură şi Hotărîrii Guvernului nr.72 din
30.01.2004. Asemenea încălcări au fost depistate de procurorii rlor : Donduşeni, Soroca, Floreşti, Nisporeni, Ungheni, Căuşeni,
Hînceşti, Comrat Dubăsari, Teleneşti, etc., fiind înaintate
arendaşilor sesizări prin care sa solicitat legiferarea relaţiilor de
arendă cu proprietarii.

Drept confirmare a celor expuse, anume aceste încălcări au
constituit subiectul a 389 petiţii parvenite de la cetăţeni spre
examinare în organele procuraturii în perioada de 6 luni
ale anului 2005 din care 181 sau 47% au fost admise. Pentru
depistarea şi contracararea încălcărilor comise în domeniul vizat
de către procurorii teritoriali timp de şase luni au fost efectuate
140 controale comparativ cu 179 controale efectuate în perioada
analogică din anul precedent.

Nu întotdeauna arendaşii îşi onorează obligaţiunile privind
achitarea plăţii de arendă faţă de proprietarii cotelor echivalente
de teren, care în majoritatea cazurilor sunt persoane din categoria
vulnerabilă. Mai mult, în unele cazuri arendaşii neexecutînd
obligaţiunile asumate în baza contractelor de arendă, la solicitarea
proprietarilor refuză de a rezilia contractele pe cale extrajudiciară,
fapt care generează situaţii de conflict şi parvenirea petiţiilor atît
în adresa organelor procuraturii cît şi la conducerea ţării.
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Astfel, directorul SRL „Moreşteanca” Gr.Copacinschi la
01.11.2003 a încheiat cu 105 persoane în etate din s. Moara de
Piatră r-nul Drochia contracte de arendă a cotelor echivalente
de teren pe un termen de trei ani. Din cauza neachitării plăţii
de arendă şi atribuirii nelegitime a terenurilor în subarendă SRL
„Sernat-Uno” din mun.Bălţi, care a achitat directorului SRL
„Moreşteanca” Gr.Copacinschi suma de 145000 lei, prin ce s-au
încălcat prevederile art.16, art.17 din Legea cu privire la arenda
în agricultură, art.9 din Legea cu privire la arendă, art.572, art.916
din Codul civil, proprietarii au solicitat rezilierea benevolă a
contractelor de arendă funciară, fapt care a fost respins de acesta.
În consecinţă, contrar prevederilor art.14 din Legea cu privire la
arenda în agricultură, cotaşii samovolnic au încheiat contracte
de arendă a terenurilor menţionate cu alt arendaş din aceeaşi
localitate. Situaţia menţionată a generat un conflict de proporţii
între părţi care a fost aplanat numai în urma intervenţiei prompte
a procurorilor.

care în scopul obţinerii unui credit de la SA „Banca de Economii”
filiala Edineţ a gajat în lipsa acordului cotaşilor bunurile acestora
în valoare de 429300 lei. La 09.09.2005 prin sentinţa judecătoriei
r-lui Edineţ C.Postailache i s-a aplicat amendă în sumă de 34 mii
lei, cu recuperarea prejudiciului cauzat părţilor vatămate.

în baza art.328 alin.(3) Cod penal şi efectuînd într-un termen
restrîns acţiunile de urmărire penală la 29.06.2005 a expediat-o
spre examinare în instanţa de judecată. Încălcări de acest gen au
fost depistate şi de procurorii r-lor Taraclia, Călăraşi, Rezina, sect.
Buiucani din mun.Chişinău, UTA Găgăuzia.

Controlul efectuat de procurorii teritoriali a stabilit că la fel de
frecvente sunt cazurile ignorării de către arendaşi a prevederilor
art.10 şi art.11 din Legea cu privire la arenda în agricultură, care
îi obligă să înregistreze la primăriile locale contractele de arendă a
bunurilor agricole încheiate pe un termen de pînă la trei ani. Prin
asemenea metode agenţii economici se eschivează de la achitarea
obligatorie a taxelor prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.72
din 30.01.2004 privind implimentarea Legii menţionate. În unele
primării registrele menţionate în general lipsesc. Spre exemplu în
raionul Glodeni din cele 11 primării numai în trei localităţi s-a
stabilit existenţa registrelor.

Ulterior, în interesul a 105 persoane procuratura r-lui Drochia
a înaintat acţiuni civile în instanţa de judecată privind rezilierea
contractelor de arendă funciară cu SRL „Moreşteanca” şi încasarea
plăţii de arendă în mărime de 190500 lei, care într-un termen
foarte scurt au fost examinate şi admise integral. Acest flagel,
potrivit informaţiei prezentate, persistă şi în raioanele Edineţ,
Floreşti, Făleşti, Soroca, Şoldăneşti, Ungheni, Rîşcani, Nisporeni,
Cimişlia, Criuleni, Hînceşti, Ciadîr-Lunga, Teleneşti, etc. Dificilă
este starea în domeniul gestionării de către lideri a cotelor
valorice.

Asemenea încălcări au fost depistate de procurorii raioanelor
Edineţ, Briceni, Donduşeni, Soroca, Şoldăneşti, Rezina,
Nisporeni, Glodeni, Hînceşti, Dubăsari, Cantemir, sect.Ciocana
etc, fiind expediate sesizări factorilor de decizie. Nihilismul
juridic şi interesele personale în majoritatea cazurilor stau la baza
comiterii încălcărilor de către funcţionarii publici, acţiuni care
au consecinţe grave asupra patrimoniului public. Astfel, O.Popa
activînd în funcţia de secretar al Consiliului local al s.Alexăndreşti,
r-nul Rîşcani şi folosindu-se de situaţia de servciu, prin înţelegere
prealabilă cu primarul din localitate N.Ungureanu şi-a perfectat
ilegal Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu
suprafaţa de 0,9 ha din fondul de rezervă a primăriei. Pe cazul
dat la 23.06.2005 procuratura r-lui Rîşcani a început urmărirea
penală în privinţa persoanelor menţionate în baza art.327 alin.(2)
lit. b) Cod penal. Actualmente cauza se examinează în instanţa
de judecată.

Cu toate că, în cadrul controalelor anterioare primarii au fost
familiarizaţi despre faptul că conform prevederilor art.84 alin.2
şi alin.3 din Legea privind administraţia publică locală , numai
consiliile locale decid asupra modului de atribuire în arendă
a bunurilor care aparţin domeniului public de interes local,
asemenea derogări continuă să fie comise de funcţionarii publici
însă datorită activităţii eficiente a procurorilor, aceste încălcări
constată o diminuare semnificativă. La capitolul gestionării
patrimoniului public cele mai frecvente sunt cazurile de gestionare
ilicită de către agenţii economici a terenurilor publice inclusiv a
celor aferente obiectelor privatizate. Astfel, numai în 14 localităţi
din r-nul Călăraşi contrar prevederilor art.10/1 din Legea privind
preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, fără
plată de către agenţii economici sunt folosite terenurile aferente
obiectelor privatizate cu suprafaţa de 172,93 ha. În mod analogic
suprafeţe considerabile de terenuri aferente se folosesc în unele
localităţi din raioanele Nisporeni, Ştefan-Vodă, Donduşeni,
Edineţ, Drochia, Hînceşti, Vulcăneşti etc.

La acest compartiment acţiunile ilegale ale agenţilor economici se
manifestă prin:
gestionarea cotelor valorice în lipsa contractelor de arendă;
neachitarea plăţii de arendă pentru patrimoniul folosit;
înstrăinarea mijloacelor fixe şi circulante din categoria
menţionată în lipsa acordului proprietarilor;
Situaţia în cauză predomină în majoritatea localităţilor din
republică. Existenţa încălcărilor la acest capitol demonstrează
caracterul formal al controalelor efectuate de procurorii teritoriali
pe parcursul anilor precedenţi. Astfel, procurorul r-lui Făleşti
efectuînd controale la compartimentul dat începînd cu anul 2002,
numai în cadrul investigaţiilor efectuate în anul 2005 a stabilit că
12 agenţi economici gestoinează cu încălcări cotele valorice.
În s.Bozieni r-nul Hînceşti CPI „Bozagro” gestionează cotele
echivalente ale proprietarilor în valoare de 4,8 mil. lei în lipsa
contractelor de arendă. Existenţa situaţiei menţionate la fel ne
indică asupra superficialităţii în activitatea procuraturii teritoriale,
care în notele informative anterioare a menţionat că a efectuat
controale în toate primăriile din raion şi a intervenit la încălcările
stabilite inclusiv şi în localitatea menţionată.
Un alt gen de încălcări răspândit în republică este înstrăinarea
sau însuşirea de către arendaşi a bunurilor cotaşilor. Pe parcursul
primului semestru al anului 2005 la acest compartiment s-au
evidenţiat procuraturile UTA Găgăuzia, r-lor Briceni, Drochia,
Edineţ care au început urmărirea penală în 24 cazuri de înstrăinare
nelegitimă a patrimoniului cotaşilor. La 16.03.2005 procuratura
UTA Găgăuzia a expediat în instanţa de judecată cauza penală
începută în baza art.195 alin.(2), art.336 alin.(3) lit. b ) şi art.327
alin.(2) lit. c ) Cod penal în privinţa directorului SRL „GhelirAgro” I.Sacalî pe faptul însuşirii patrimoniului proprietarilor din
s.Chirsovo în sumă totală de 1922634 lei. Procuratura r-lui Edineţ
la 02.02.2005 a început urmărirea penală în baza art.336 alin.1 Cod
Penal în privinţa directorului SRL „Vivagrocons” C.Postolache
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S-au stabilit cazuri de atribuire nelegitimă şi de către consiliile
locale a cotelor echivalente de terenuri persoanelor care nu cad
sub incidenţa prevederilor art. 12 din Codul funciar. Astfel,
procuratura r-lui Hînceşti a înaintat în instanţa de judecată
o acţiune civilă prin care a solictat anularea drepturilor de
proprietate a 22 persoane cărora în temeiul deciziei consiliului
local al s.Crasnoarmeiscoe li s-a atribuit nelegitim suprafaţa
totală de 19,68 ha de teren. Acţiunea civilă a fost admisă. În mod
analogic a fost admisă acţiunea civilă înaintată de procuratura rlui Taraclia, prin care s-a solicitat restituirea în rezerva primăriei
s. Salcia a suprafeţei de 2,61 ha de teren atribuite nelegitim cet.
D.Concanji. Procurorii au depistat multiple cazuri de înstrăinare
nelegitimă de către organele publice locale a terenurilor la preţuri
diminuate contrar prevederilor Legii privind preţul normativ şi
modul de vânzare-cumpărare a pământului sau în lipsa deciziei
consiliului local, conform prevederilor art.84 din Legea privind
administraţia publică locală.
La 17.05.2004 primarul s.Gura Galbenă, C.Mărza aplicînd
incorect tarifele prevăzute în anexa la Legea privind preţul
normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, în temeiul
contractului de vînzare-cumpăre a înstrăinat terenul cu suprafaţa
de 0,18 ha din intravilanul localităţii menţionate la preţul de 2515
lei, prin ce a fost cauzat prejudiciu bugetului local în valoare de
106232 lei. Pe cazul dat procuratura r-lui Cimişlia la 29.11.2004
a început urmărirea penală în baza art.327 alin.(1) Cod penal în
privinţa primarului s.Gura Galbenă, C.Mărza pe faptul abuzului
de serviciu comis la înstrăinarea terenului public menţionat. Pe
un caz analogic procuratura r-lui Edineţ la 06.06.2005 a început
cauza penală în privinţa primarului s.Brătuşenii Vechi A.Didoruc

Considerăm, că pentru a curma aceste încălcări, procurorii
teritoriali necesită să reacţioneze, inclusiv prin pornirea
procedurilor administrative şi cauzelor penale în privinţa
primarilor în rezultatul acţiunilor cărora s-au cauzat prejudicii
bugetelor locale, deoarece conform prevederilor art.34 alin.(2) lit.
b), c), d) din Legea privind administraţia publică locală şi art.35
din Legea privind finanţele publice, responsabilitatea pentru
executarea bugetelor locale îi revine acestui funcţionar public, care
totodată coordonează elaborarea de către primărie a proiectului de
buget local şi verifică din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea
mijloacelor bugetare. Pe parcursul perioadei de referinţă în urma
controalelor efectuate de procurori s-au depistat restanţe la plata
pentru arenda terenurilor publice în sumă totală de 10823953,31
lei şi ulterior au fost înaintate acţiuni civile în interesul bugetelor
locale şi sesizări în adresa factorilor de decizie.
Un alt gen de încălcări care se impune a fi evidenţiat este
legalitatea gestionării de către organele administraţiei publice
locale a mijloacelor fixe şi circulante transmise la balanţa acestora
de comisiile de privatizare în urma lichidării fostelor întreprinderi
agricole. În majoritatea cazurilor, ca urmare a neglijenţei în
exercitarea obligaţiunilor de serviciu manifestate de persoanele
cu funcţii de răspundere care sunt obligaţi să asigure integritatea
patrimoniului public, obiectele de menire social-culturală sunt
deteriorate, distruse sau sustrase.
Pe un astfel de caz la 11.05.2005 procuratura r-lui Rezina a început
urmărirea penală în privinţa fostului primar al s.Păpăuţi V.Leşan
în baza art.329 alin.(1) Cod penal care în rezultatul acţiunilor
sale criminale a cauzat prejudicii considerabile primăriei locale.
Actulamente pe această cauză se efectuează urmărirea penală.
Prezintă îngrijorare faptul că pînă în prezent procuratura r-lui
Călăraşi n-a intervenit la încălcările comise de primarii s.Tuzara,
s.Bravicea şi s.Peticeni, care în lipsa deciziilor consiliilor locale
şi contractelor de arendă au dat ilegal în folosinţă unor agenţi
economici patrimoniul nesolicitat în urma lichidării fostelor
întreprinderi agricole transmise la balanţa acestora de comisiile de
privatizare. La fel, procuratura mun.Bender n-a reacţionat la cazul
de însuşire ilegală a imobilului de către cet.Z.Cuconescu - soţia
fostului primar al s.Varniţa, care achitînd primăriei locale suma

de 7000 lei fără a fi efectuată licitaţia, în lipsa deciziei consiliului şi
a contractului de vînzare-cumpărare a privatizat cazangeria aflată
pe teritoriul serelor, care prin hotărîrea comisiei de privatizare a
fost transmisă la balanţa organului local. În prezent la indicaţia
Procuraturii Generale cazurile menţionate se investighează în
ordinea art.274 Cod de procedură penală.
Capitolul ce ţine de respectarea legislaţiei la folosirea fondului
apelor şi legalitatea atribuirii în arendă a terenurilor aferente
bazinelor acvatice la fel se caracterizează prin existenţa multiplelor
încălcări şi anume:
folosirea terenurilor aferente de către arendaşi în lipsa
contractelor de arendă. Astfel de cazuri au fost stabilite
de procuraturile r-lor Şoldăneşti, Soroca, Glodeni şi sect.
Ciocana din mun. Chişinău, care au înaintat sesizări factorilor
de decizie.
atribuirea ilegală a terenurilor din fondul apelor în arendă
în lipsa deciziei consiliului local şi fără a fi efectuată licitaţia
contrar prevederilor art.84 alin.2 şi alin.3 din Legea privind
administraţia publică locală. La aceste încălcări procuraturile
r-lor Călăraşi, Cimişlia şi Donduşeni au remis sesizări
primăriilor privind rezilierea contractelor de arendă ilegale.
atribuirea în arendă a terenurilor menţionate de către
consiliile locale în temeiul deciziilor ilegale. Procuratura r-lui
Taraclia a înaintat un recurs la decizia Consiliului local al s.
Salcia nr.1/2 din 01.04.2004prin care a transmis în arendă cet.
I.Hortolomei terenul din fondul apelor care este proprietatea
publică a statului. Recursul a fost respins, decizia menţionată
fiind contestată în instanţa de contencios administrativ şi prin
hotărîrea din 07.06.2005 a fost anulată ca nelegitimă.
folosirea apelor de către arendaşi în lipsa titlurilor de stat,
aprobate prin Hotărîrea Cuvernului nr.745 din 03.11.1995.
Asemenea încălcări au fost depistate de procuraturile r-lor
Călăraşi, Glodeni, Rezina, Şoldăneşti, Criuleni, Donduşeni,
Soroca, e.t.c, care au reacţionat prin înaintarea sesizărilor
factorilor de decizie.
De menţionat, că în urma controalelor efectuate de procurorii
teritoriali, actualmente în republică practic nu s-au înregistrat
cazuri de neachitare a plăţii de arendă a terenurilor din
fondul apelor. Merită a fi apreciată la un nivel înalt activitatea
procuraturilor raioanelor Rezina, Edineţ, Donduşeni, UTA
Găgăuzia care pe lîngă faptul că au efectuat controlul la un nivel
înalt, permanent au acordat acestui domeniu o atenţie sporită.
Mai mult decît atît, se menţionează activitatea pozitivă a acestor
procuraturi privind mediatizarea prin intermediul mass-media a
încălcărilor şi măsurilor întreprinse în vederea lor.
Finalmente, conchid că activitatea procuraturilor teritoriale în
domeniul respectării legislaţiei ce vizează etapa de postprivatizare
în agricultură şi practica de procuror aferentă combaterii şi
depistării încălcărilor în domeniul dat este sub aspect cantitativ
şi calitativ în creştere, însă nu pe deplin corespunde cerinţelor
actuale. Rolul procurorului urmează să sporească simţitor, iar
intervenţia la încălcările depistate şi combaterea acestora să fie
promptă.
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