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H O T Ă R Â R EA nr.1-152/2021 

cu privire la desemnarea unui procuror pentru examinarea acțiunilor pretins 

ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu 

                  

2 decembrie 2021                                                  municipiul Chișinău 

 

 

         Examinând sesizarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu și 

adresarea domnului Veaceslav Valico cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, audiind informația prezentată de către domnul 

Eduard Varzar, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, 

adresarea din data de 18 noiembrie 2021 a domnului Dumitru Robu, și adresarea 

domnului Veaceslav Valico din 23 noiembrie 2021, vizând pretinse acțiuni ilegale ale 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu. 

Ținând cont că adresările în speță se referă la acelaşi obiect şi invocă aceleaşi 

temeiuri, Consiliul Superior al Procurorilor consideră justificată examinarea acestora 

împreună și expunerea soluției prin adoptarea unei hotărâri. 

Astfel, în esență, prin adresările înaintate este revendicată desemnarea unui 

procuror pentru a examina, în ordinea stabilită de dispozițiile Codului de procedură 

penală, unele pretinse acțiuni ce pot constitui infracțiuni comise de către Procurorul 

General interimar, Dumitru Robu.  

Potrivit argumentelor invocate în adresarea domnului Veaceslav Valico, în 

acțiunile Procurorului General interimar, Dumitru Robu, ar fi prezente elementele 

constitutive ale componențelor de infracțiuni prevăzute la art.art.2441, 324 alin.(3), 

3521 alin.(2) din Codul penal. 

În adresarea sa, domnul Veaceslav Valico expune că, la 18 noiembrie 2021, în 

diverse surse de informare în masă, a apărut un video de circa 5 secunde în care apare 

Dumitru Robu, numărând o sumă de bani.  

Autorul adresării în speță susține că, persoana care apare în imaginile video a 

fost urmărită penal pentru comiterea faptelor de corupție, iar acuzatorul de stat și 

judecătorul, care au participat la examinarea cauzei penale, s-ar afla în relații de 

prietenie cu Dumitru Robu. 

Urmare a circumstanţelor expuse supra, autorul sesizării consideră că ar exista 

o bănuială rezonabilă despre lipsa integrității domnului Dumitru Robu, în calitatea sa 

de Procuror General interimar, întrucât ar fi comis acțiuni ce întrunesc semnele 

componențelor de infracțiuni stabilite la art.art.2441, 324 alin.(3), 3521 alin.(2) din 

Codul penal. 

Totodată, în adresarea sa din 18 noiembrie 2021, domnul Dumitru Robu, a 

expus că, pe unele reţelele de socializare şi portaluri de ştiri a fost plasată o imagine 

video, care se încearcă a fi interpretată ca fiind un act de corupţie în care se pretinde 

că ar fi implicat într-un caz de corupţie.  

Cu referire la aceste imagini video, care au fost efectuate în perioada mai-iunie 

2020, în casa părinţilor cetăţeanului Sergiu Şeptelici, care locuiesc în vecinătatea 

socrilor săi, menţionează că acestea nu au nimic cu careva cazuri de corupţie. 
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Persoana respectivă a procurat un automobil de la cumnatul său Ghenadie Gheţiu, iar 

în video este redat cum ar fi primit suma de circa 10000 euro pentru acest automobil, 

deoarece cumnatul se afla la acel moment în Italia şi era în imposibilitate de a se 

deplasa în Republica Moldova. Imediat după primirea banilor aceştia au fost 

transmişi socrului care i-a depus pe contul bancar, iar apoi i-a transferat lui Ghenadie 

Gheţiu în Italia. 

În acest context, domnul Dumitru Robu, solicită desemnarea unui procuror care 

va examina circumstanțele descrise prin prisma elementelor constitutive ale 

infracțiunilor prevăzute de art.art.324, 325 și 326 din Codul penal. 

Consiliul Superior al Procurorilor menționează că, în virtutea competențelor 

constituționale atribuite, se raportează în prezenta hotărâre exclusiv la necesitatea 

desemnării unui procuror pentru examinarea aspectelor invocate din perspectivă 

procesual-penală, fără a analiza fondul speței și fără a afecta principiul prezumției 

nevinovăției. 

Evaluând dispozițiile normative aferente subiectului examinat, Consiliul 

Superior al Procurorilor reține că mandatul Procurorului General este unul de rang 

constituțional, având un rol important în arhitectura organelor de drept ale statului. 

Potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.3/2016, Procurorul General și 

adjuncții acestuia sunt, conform competențelor stabilite, conducători ai Procuraturii. 

Ordinele, dispozițiile și indicațiile privind organizarea și coordonarea activității 

Procuraturii, precum şi instrucțiunile metodologice şi de reglementare sunt obligatorii 

pentru procurorii din subordine. 

În egală măsură, se consemnează dispozițiile art.262 alin.(5) din Codul de 

procedură penală, care stabilesc că examinarea sesizărilor despre infracțiunile comise 

de către Procurorul General se face de către un procuror desemnat de Consiliul 

Superior al Procurorilor. Organul de urmărire penală care a primit o sesizare despre 

infracţiunile săvârșite de Procurorul General este obligat să o trimită imediat pentru 

examinare Consiliului Superior al Procurorilor. 

Pe cale de consecință, având în vedere adresările înaintate și ținând cont de 

prevederile cadrului normativ, în rezultatul deliberării și exprimării votului de către 

membrii prezenți în ședință, Consiliul Superior al Procurorilor va desemna pe 

doamna Ina Frunza-Bargan, procuror în Procuratura Anticorupție, pentru examinarea 

aspectelor invocate în adresarea domnului Dumitru Robu, și adresarea domnului 

Veaceslav Valico, vizând pretinse acțiuni ilegale comise de domnul Dumitru Robu, 

Procuror General interimar al Republicii.   

Prin urmare, în temeiul prevederilor art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, art.262 alin.(5) din Codul de procedură penală, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A o desemna pe Ina Frunza-Bargan, procuror în Procuratura Anticorupție, 

pentru examinarea acțiunilor pretins ilegale ale Procurorului General interimar, 

Dumitru Robu, expuse în adresările menționate în partea descriptivă a prezentei 

hotărâri. 

2. A expedia prezenta hotărâre și materialele aferente procurorului în 

Procuratura Anticorupție, Ina Frunza-Bargan. 
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3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Natalia MOLOȘAG absentă 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.   Lilia POTÎNG semnat 

11.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                     semnat                            Angela MOTUZOC 


