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                Proiect
                  

 
ADRESARE 

În legătură cu controlul excesiv și abuzurile organelor judiciare/ de control ale statului asupra 
Administrației Publice Locale 

 
Noi, aleșii locali, reprezentanți ai comunităților locale din Republica Moldova, întruniți sub egida 
Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și reprezentând toate formațiunile politice 
parlamentare și extra parlamentare, în cadrul Ședinței Extraordinare și Lărgite a Consiliului de 
Administrare a CALM, suplimentar la declarația recentă a CALM din 20.03.2017,  declarăm 
următoarele: 

 
1. Susținem și suntem solidari cu primarul de Basarabeasca Dl. Valentin Cimpoieș și familia sa în 

aceste clipe grele, deoarece considerăm că în cazul dat nu există nici o justificare rezonabilă a 
acțiunilor organelor judiciare și lipsirii de libertate a primarului.   

2. Suntem dezamăgiți profund de decizia instanței de judecată din 23.03.2017, prin care a fost 
menținut mandatul de arest al primarului de Basarabeasca. Dl. Valentin CIMPOIEȘ. Considerăm 
că prin această decizie a fost distrusă ultima speranță în justiție și ratată șansa de a repara 
caracterul disproporțional  al acțiunilor organelor de anchetă în cazul dat.  

3. Constatam ca în cazul dat, organele judiciare au demonstrat abordări selective, înguste și 
unilaterale, bazându-se doar pe un cadru legal din domeniul protecției copilului. Dar și in acest 
caz, foarte selectiv, făcând trimitere la unele norme și scăpând din vedere, alte norme, din 
aceleași acte normative ( de ex. HG nr. 270 din 08.04.2014). În același timp, suntem profund 
indignați de ignorarea, desconsiderarea și neglijarea totala a cadrului legal național și 
internațional din domeniul autonomiei locale din partea organelor judiciare în cazul dat, dar și de 
către alte organe de control administrativ/financiar. Constituția Republicii Moldova, Carta 
Europeană a Autonomiei Locale, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind 
administrația publică locală, Legea privind finanțele publice locale si tot cadrul legal din domeniul 
autonomiei locale și descentralizării nu este cunoscut, respectat și luat în considerație absolut. În 
aceste condiții, aplicarea arestului este total disproporțională, deoarece este o măsură extremă ce 
atentează la unul din cele mai fundamentale drepturi ale omului: dreptul la libertate.   

4. Constatăm cu regret, că cazul primarului de Basarabeasca și modul cum acționează organele 
judiciare,   demonstrează încă o data in plus probleme grave în domeniul justiției din Republica 
Moldova și  că  reforma justiției de fapt  a eșuat. De asemenea , constatăm eșecul total în 
realizarea unor din cele mai restanțe  angajamentele al RM si care vizează domeniul justiției și 
democrației/autonomiei locale. Ceea ce cu siguranță va afecta imaginea Republicii Moldova pe 
plan internațional și va constitui un impediment important  în realizarea aspirației Guvernului de a 
fi scoasă de sub monitorizarea Consiliului Europei. 

mailto:calm.moldova@gmail.com
http://www.calm.md/


 

2 

 

5. Constatăm că sistemul actual de control administrativ și judiciar al statului reprezintă nici mai mult 
nici mai puțin un atac la securitatea națională a statului deoarece, în loc să-și îndeplinească 
misiune de protejare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, organele judiciare și de 
control ale statului s-au transformat într-un instrument de presiune și impediment în activitatea 
APL, blocând in multe cazuri activitatea  lor normală. Controalele permanente, dezordonate și in 
multe cazuri total neîntemeiate, fac ca aleșii local și funcționarii, în loc să se concentreze pe 
nevoile cetățenilor, să umble pe drumuri, instanțele judiciare,  primarii și funcționarii din APL, din 
cauza amestecului permanent din partea organelor judiciare și de control, fiind în permanența pe 
drumui, Ceea ce in final afectează capacitatea APL de a-si realiza atribuțiile legale și a asigura 
cetățenii cu servicii publice necesare. 

6. Constatăm că aleșii locali, primarii, președinții de raioane și funcționarii din cadrul APL sunt tratați 
de către organele judiciare și de control ale statului cu umilință, discriminatoriu, degradant și fără 
careva respect față de funcția de demnitate publică, de ales direct ale comunităților locale și miilor 
ce cetățeni care le-au încredințat mandatul. Aceasta în pofida faptului că primarii și APL în 
general, sunt unicele instituții publice ale statului, care beneficiază de cea mai mare încredere din 
partea cetățenilor, de rând cu biserică. În acest sens, acțiunile organelor judiciare nu pot fi 
explicate și urmează a fi calificate  drept lipsa de respect față de cetățenii Republicii Moldova din 
comunitățile locale respective.      

7. Constatăm, cu regret, că abordările și acțiunile selective si disproporționale ale organelor judiciare 
și de control, in raport cu reprezentanții APL, prezintă toate semnele și generează o bănuială 
rezonabilă, de folosire a organelor statului in calitate de instrument de presiune asupra aleșilor 
locali. 

Prin urmare, luând în considerație cele menționate mai sus și în declarația CALM din 
20.03.2017 CEREM:  
1. Organelor judiciare eliberarea din arest a primarului de Basarabeasca, Dl. Valentin Cimpoieș prin 

revocarea mandatului de arest și examinarea obiectivă a cazului luând în considerație cadrul legal 
din domeniul APL și descentralizării. 

2. Organizarea în regim de urgență a unor întruniri între CALM și toate instituțiile statului vizate în 
declarația dată, în vederea stabilirii unei comunicări efective și discutării tuturor problemelor 
menționate.  

3. Președintelui Republicii Moldova să convoace in regim de urgență consiliul de securitate în care 
sa fie examinat cazul dat și a activitatea organelor judiciare/de control ale statului in raport cu 
APL, aleșii locali și autonomia locala. 

4. Guvernului Republicii Moldova să analizeze activitatea organelor de control din subordine, inițieze 
procesul de revizuirea cadrului legal din domeniul controlului administrativ și financiar, precum și 
să  adopte măsuri concrete și efective in vederea stabilirii unor reguli clare privind efectuarea 
controalelor, periodicitatea, termene pentru corectarea greșelilor neintenționate etc. și  reducerii 
controlului /presiunii administrative excesive în spiritul și conform angajamentelor sale fata de 
Consiliul Europei  

5. Parlamentului Republicii Moldova sa aplice în practică dreptul și funcția sa de monitorizare a 
modului de implementare a cadrului legal național și internațional din domeniul autonomiei locale 
și descentralizării. În special, cerem organizarea in regim de urgență, a unei sesiuni plenare 
specială pe marginea situației în domeniul autonomiei locale, activității organelor de control și 
realizării prevederilor Legii  Strategiei Naționale de Descentralizare și altor acte legislative din 
domeniul APL și descentralizării. Precum și a modului de realizare a angajamentelor față de 
Consiliul Europei pe dimensiunea drepturilor omului și democrație locală.  

6. Comisiilor parlamentare speciale, organizarea unor audieri publice cu invitarea tuturor 
conducătorilor organelor judiciare și de control administrativ, financiare etc. prin care să fie puse 
în discuție problemele date 

7. Deputaților din Parlament, să se folosească mai activ de instrumentele oferite de lege privind 
controlul asupra instituțiilor guvernamentale și de stat și să ceară aplicarea cadrului legal din 
domeniul autonomiei locale, precum și respectarea statutului de ales local. 

8. Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curtea Supremă de 
Justiție, Procurorului General, Centrului Național de Anticorupție, Ministerului Finanțelor/Inspecției 
financiare, Curții de Conturi respecte comunitățile locale și reprezentanții săi aleși direct (primarii), 
să organizeze întâlniri cu reprezentanții CALM, precum și asigure informarea tuturor 
reprezentanților ale organelor judiciare și de control din subordine/autoritate, privind cadrul legal 
național și internațional din domeniul autonomiei locale și descentralizării, principiilor de 
funcționare ale APL într-un stat de drept modern.  
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9. Consiliului Europei, monitorizarea atentă a situației din Republica Moldova, inclusiv organizarea 
unei vizite de documentare pe cazul primarului de Basarabeasca și în privința realizării 
angajamentelor Republicii Moldova în domeniul drepturilor fundamentale ale omului și 
democrației locale.  

10. Reprezentanților Uniunii Europene și ale ambasadelor țărilor din UE să monitorizeze situația din 
domeniul data, să evalueze obiectiv și critic situație în domeniul reformei justiției și să atragă mai 
multă atenție la implementare reală și efectivă a angajamentelor/strategiilor asumate de către 
Republica Moldova  în domeniul reformei justiției, democrației locale și descentralizării.    

 
Sperăm că aceste solicitări rezonabile ale autorităților locale vor fi auzite și luate în considerație de către 
factorii de decizie în cel mai scurt timp ( până la 10 zile). În caz contrar, APL vor fi impuse să apeleze la 
ultimul mijloc legal de apărare: pichetarea instituțiilor statului responsabile de abuzuri contra aleșilor locali 
și protestul general.  
 
 
Adoptată în cadrul Ședinței Extraordinare al Consiliului Lărgit al CALM 
Mun. Chisinău, 24.03.2017 


