
 

 

Apel public cu privire la declarațiile politice privind revendicarea funcției de Procuror General 

 

Chișinău, 23 martie 2012 

La 20 martie 2012, dl. Mihai GHIMPU, Președintele Partidului Liberal, a declarat public că partidul său ar dori 

funcţia de Procuror General, avându-se în vedere că acesta a renunțat la funcţia care-i revenea potrivit 

angajamentelor politice anterioare, cea de Preşedinte al Parlamentului. Această solicitare a fost reiterată public la 

22 martie 2012, când dl. Ghimpu a mai declarat că se poartă discuţii politice în acest sens. 

Potrivit legii, procuratura trebuie să fie independentă de executiv şi legislativ. Totuşi, procuratura a fost şi încă 

este acuzată de manifestarea unei atenţii excesive faţă de realităţile politice. Această atitudine se datorează, într-o 

mare măsură, modului de alegere a Procurorului General al Republicii Moldova. Din acest motiv, în Programul de 

Activitate al actualului Guvern este prevăzută drept activitate prioritară modificarea procedurii de numire și 

destituire a Procurorului General, prin excluderea posibilităţii de numire şi destituire a acestuia pe criterii politice. 

Suntem convinşi că doar o procuratură independentă de politic poate apăra adecvat interesele societăţii. Fără o 

procuratură eficientă, sistemul de justiţie nu poate progresa. De funcţia de Procuror General depinde, în cea mai 

mare măsură, cum activează şi care este imaginea procuraturii. Experienţa anterioară a Republicii Moldova de 

numire a conducerii Procuraturii Generale pe criterii politice, a ştirbit mult din eficienţa procuraturii şi a redus 

încrederea societăţii în această instituţie. Mai mult, revendicările dlui Mihai GHIMPU sunt incompatibile cu 

Programul de Activitate al Guvernului. 

Ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu declaraţiile de mai sus şi solicităm clasei politice din Republica 

Moldova să se abţină de la nominalizări în procuratură pe criterii politice şi să modifice cât mai rapid procedura de 

numire şi destituire a Procurorului General, prin excluderea posibilităţii de numire şi destituire a acestuia pe 

criterii politice. 
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