
HOTĂRÂREA  nr.12-14/18 

cu privire la demersul Procurorului General despre eliberarea  

acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror  

 

19 ianuarie 2018                      mun. Chişinău  

 

Examinând în ședință închisă demersul Procurorului General, întemeiat pe 

raportul procurorului în Procuratura Anticorupție, Mihail Ivanov, despre eliberarea 

acordului în vederea suspendării din funcție a unui procuror, Consiliul Superior al 

Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 

Procuratura Anticorupție, la data de 12.07.2017,  a dispus pornirea urmăririi 

penale pe cauza nr.2017978242, în baza semnelor componenței infracțiunii prevăzute 

de art.324 alin.(3) lit.b) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive săvârșite în 

proporții deosebit de mari.  

La data de 20.07.2017  Procurorul General a pornit urmărirea penală pe cauza 

nr.2017978263,  în baza semnelor componenței infracţiunii prevăzute de art.324 

alin.(3) lit.a), b) din Codul penal, pe faptul coruperii pasive săvârșite de procuror în 

proporții deosebit de mari.  

   Cauzele penale de referință au fost conexate într-o procedură unică la data de 

24.07.2017. 

   În cadrul urmăririi penale efectuate pe dosarul în speță, la data de 17.01.2018 

procurorul Roman Clim a fost pus sub învinuire, incriminându-i-se comiterea 

infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal. 

   Astfel, la 19.01.2018, în baza raportului procurorului în Procuratura 

Anticorupție Mihail Ivanov, Procurorul General a înaintat Consiliului Superior al 

Procurorilor un demers, prin care solicită eliberarea acordului pentru a dispune 

suspendarea din funcție a procurorului Roman Clim. 

Potrivit argumentelor demersului, se consideră necesară aplicarea în privința 

învinuitului Roman Clim a măsurii procesuale de constrângere - suspendarea 

provizorie din funcție, în scopul asigurării ordinii stabilite de Codul de procedură 

penală privind urmărirea penală și judecarea cauzei și în vederea evitării folosirii 

funcției deținute de învinuit pentru obstrucționarea procesului de administrare a 

probelor.  

Pentru efectuarea testului de legalitate a demersului examinat, Consiliul 

reiterează considerentele jurisprudențiale potrivit cărora suspendarea din funcție este 

o măsură necesară pentru desfășurarea procesului penal și o măsură de protejare a 

intereselor instituției. În egală măsură, suspendarea din funcție, ca și măsură 

procesuală de constrângere, deși limitează exercitarea unor drepturi și libertăți, nu 

poate fi considerată ca fiind contrară prezumției nevinovăției
1
. 

Pe aceeași linie de argumente se reține că, potrivit art.55 alin.(1) din Legea cu 

privire la Procuratură, procurorul în privinţa căruia este pornită o urmărire penală 

poate fi suspendat din funcţie de către Procurorul General, cu acordul scris al 

Consiliului Superior al Procurorilor. 

                                                           
1
 pct.47 și 52 ale Hotărârii Curții Constituționale nr.6 din 03.03.2016  



Analizând raționamentele enunțate în demersul examinat, pornind de la 

premisa că infracțiunea pretins a fi săvârșită este în legătură cu exercitarea atribuțiilor 

de serviciu, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază că acesta este motivat și 

întrunește condițiile de procedură stabilite. 

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că pentru a 

asigura buna desfăşurare a procesului penal, este întemeiată eliberarea acordului în 

vederea dispunerii suspendării din funcţie a procurorului Roman Clim. 

Având în vedere constatările descrise, în temeiul prevederilor art.55 alin.(1), 

art.70 alin.(1) lit.g), 77 și 79 din Legea cu privire la Procuratură, pct.12.10-12.15 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-

225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

1. A admite demersul Procurorului General, Eduard Harunjen, și a elibera 

acordul în vederea suspendării din funcţie a procurorului în Procuratura 

mun.Chișinău Oficiul Ciocana, Roman Clim, până la rămânerea definitivă a hotărârii 

în privința acestuia pe cauza în speță. 

2. A remite prezenta hotărâre Procurorului General, în vederea emiterii 

ordinului de suspendare din funcție a procurorului Roman Clim. 

3. A remite copia de pe prezenta hotărâre procurorului în Procuratura 

Anticorupție, Mihail Ivanov, pentru anexare la materialele cauzei penale, iar 

învinuitului Roman Clim - pentru informare.  

4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri. 

5.  Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 

Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile împotriva 

hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană vătămată într-un 

drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care hotărârea vizată i-a 

fost comunicată. 
 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 HARUNJEN Eduard   

2 TĂNASE Alexandru   

3 MICU Victor  

4 CARAIVAN Ruslan  

5 FURTUNĂ Inga  

6 ROȘCA Andrei  

7 BORDIANU Adrian  

8 ȘUȘU Constantin  

9 MĂRGINEANU Lilia  

10 GUCEAC Ion  

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                         Angela MOTUZOC 




