Nr. 07/09 din 10 iunie 2009
Domnului Valeriu Gurbulea
Procuror General al Republicii Moldova

Apel la imparţialitate și responsabilitate!
Având în vedere statutul de instituţie autonomă a Procuraturii în cadrul autorităţii judecătorești1 și atribuţiile
Procuraturii Generale aşa cum sunt stipulate în art. 1242 din Constituţia Republicii Moldova;
Luând în considerare Principiile de organizare a activităţii Procuraturii3, și anume: Principiul legalităţii, Principiul
transparenţei, Principiul independenţei și Principiul autonomiei;
Ținând cont de cadrul legal de organizare a activităţii Procuraturii și statutul procurorului4, care prevede că:
- acesta nu poate face parte din partide sau din formaţiuni politice, să desfăşoare ori să participe la
activităţi cu caracter politic, iar în exercitarea atribuţiilor să exprime sau să manifeste în orice mod
convingerile sale politice;
- acesta nu poate să-şi exprime public opinia cu privire la dosare, la procese, la cauze aflate în curs de
desfăşurare sau cu privire la cele despre care dispune de informaţie în legătură cu funcţia exercitată,
altele decît cele care sînt în gestiunea sa;
Având în vedere evenimentele tragice din perioada postelectorală și acuzaţiile publice reciproce lansate în
această perioadă între forţele politice din Republica Moldova în legătură cu acele evenimente;
Luând cunoștinţă de declaraţiile Procurorului General vis-a-vis de evenimentele care au avut loc, contextul și
consecinţele acestora prezentate în cadrul filmului documentar ”Atac asupra Moldovei”, prezentat la 5 iunie
2009 pe postul TV NIT și preluat ulterior și de alte surse media

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte - “Coaliţia 2009”

Atenţionează Procuratura Generală asupra pericolului tensionării situaţiei social-politice din ţară prin lansarea
unor astfel de declaraţii politice precum și asupra riscul de a pune sub semnul întrebării independenţa justiţiei în
Republica Moldova;
Coaliţia 2009 este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova care au drept scop să contribuie la asigurarea unor alegeri
libere, corecte, transparente şi democratice ale Parlamentului Republicii Moldova şi continuă activităţile de promovare a unor alegeri libere şi corecte
demarate de Coaliţia 2005 şi 2007. La moment Coaliţia 2009 întruneşte peste 70 de organizaţii neguvernamentale.

str. Tighina 49/4, etaj 3 MD 2001, Chişinău, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 23 53 43; Fax: (+373 22) 54 81 02 ;
info@alegeliber.md; www.alegeliber.md

Atrage atenţia Procuraturii Generale asupra nerespectării art. 35 din Legea Republicii Moldova cu privire la
Procuratură, încălcat prin exprimarea publică a opiniei Procurorului General în acel film documentar;
Este îngrijorată de posibilitatea interceptării convorbirilor telefonice și utilizarea lor ulterioară în scopuri politice
de către partidul de guvernământ, precum și de nerespectarea prezumţiei nevinovăţiei în cazul dosarelor penale
intentate în legătură cu evenimentele din 6 - 8 aprilie 2009 solicitând Procuraturii Generale să trateze în
continuare cu responsabilitate și imparţialitate aceste dosare penale;
Solicită Procuraturii Generale să se asigure că activitatea sa are loc în condiţiile cadrului legal și este imparţială,
fapt ce ar duce la restabilirea încrederii cetăţenilor în supremaţia legii şi independenţa actului de justiţie precondiţii esenţiale pentru desfăşurarea unor alegeri libere, conştiente şi corecte.

Vă mulţumim pentru cooperare.

Nicolae Panfil
Secretarul Coaliţiei 2009
în numele membrilor Consiliului Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliţia 2009”:

1. Asociaţia Obștească Centrul Independent de Jurnalism (CIJ)
2. Asociaţia Obștească Asociaţia Presei Independente (API)
3. Asociaţia Obștească Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT)
4. Asociaţia Obștească Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM)
5. Asociaţia Obștească Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)

1

Articolul 1, Legea nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial nr.55-56/155 din 17.03.2009)
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Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce
şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii.
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Articolul 2, Legea nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial nr.55-56/155 din 17.03.2009)
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Articolul 35, Legea nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial nr.55-56/155 din 17.03.2009)

