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Nr. 40  din  27  februarie  2020 
 

Domnului Alexandr STOIANOGLO  
PROCURORUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

ADRESARE 
referitor la cauzele penale cu tentă politică 

intentate împotriva unor aleşi locali 
 

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) conform sarcinilor statutare, obligaţiile 

faţă de membrii CALM, adresările parvenite de la ei pe parcursul ultimilor ani, precum şi în 

rezultatul monitorizării acţiunilor și deciziilor organelor de urmărire penală, procuraturii și 

hotărîrilor instanțelor judecătorești în privinţa aleşilor locali, în contextul recentului proces 

inițiat de Procurorul General, 

SOLICITĂ REEVALUAREA ȘI REEXAMINAREA, acuzațiilor și cauzelor penale cu un substrat  

politic vădit în privința unor aleși locali, precum cauza penală împotriva Președintelui 

raionului Dubăsari, Dl Grigore Policinschi (cauza penală nr. 2017978353 din anul 2017, 

intentată de Procuratura Anticorupție). 

 În acest caz, precum si în alte cazuri similare,  considerăm că există o interpretare eronată a 

cadrului legal din domeniul APL cu elemente de presiune și șantaj politic. Organele de 

procuratură ale statului fiind folosite în calitate de bâtă asupra aleșilor locali incomozi. Cazul 

Dlui Grigore Policinschi, este un exemplu evident că au fost ignorate completamente de către 

unii procurori anticorupție, prevederile exprese ale cadrului legal din domeniul APL, 

competențele APL și prevederile constituționale privind autonomia locală, precum și 

materialele dosarului, care în mare parte contravin concluziilor procurorilor de caz.    

De asemenea,  dosarul dlui Grigore Policinschi, la fel ca alte dosare din ultimii 3 ani, reprezintă 

diferite  forme de presiune asupra aleșilor locali prin folosirea organelor de justiție și anchetă.  

În mod special, solicităm atenția și implicarea Domniei Voastre, asupra cazurilor primarilor de 

Basarabeasca, Taraclia, Chișinău, Ghelăuza, Holercani, Bilicenii Vechi și alte dosare de 

rezonață, în cadrul cărora primarii/aleșii locali au fost arestați, reținuți și față de care au  fost 

aplicate diverse măsuri de constrângere penală.    
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Amintim că în ultimii  ani sute de primari/președinți de raioane/aleși locali au fost constrânși 

cu ajutorul organelor de anchetă/justiție din Republica Moldova de a-și schimba orientarea 

politică și a adera la partidele de guvernare.   

CALM amintește că recentele Recomandări ale Congresului Autorităților Locale și Regionale 

al Consiliului Europei (cum ar fi nr. 411 (2018), nr. 436 (2019)) indică asupra necesității 

examinării procedurilor penale împotriva aleșilor locali pentru a se asigura că acestea nu 

constituie un element de hărțuire și nu împiedică aleșii locali să-și administreze în mod liber 

colectivitățile lor locale, dar și să găsească echilibrul corect între interesul public local și lupta 

împotriva corupției pentru a menține un nivel bun de guvernare locală în lumina Cartei și a 

altor standarde europene și pentru a permite aleșilor locali să-și exercite liber mandatul 

politic, beneficiind în același timp de prezumția de nevinovăție. 

 

CALM în calitate de organizație reprezentativă a APL își exprimă deschiderea și 

disponibilitatea de a coopera cu organele de justiție și procuratură ale statului, în vederea 

îmbunătățirii cadrului legal și evitării pe viitor a oricăror posibilități de a aplica intenționat în 

mod  eronat legea și utiliza organele procuraturii/de anchetă, la comandă și în scopuri de 

presiune asupra aleșilor locali.  

 

Cu cele mai înalte consideraţiuni şi în speranţa restabilirii drepturilor și intereselor 

lezate în baza unor acte de justiție drepte, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

Doctor în Drept  

 


