
CE FEL DE PROVOCARE A AVUT LOC IN CAZUL JUDECATORULUI ION CAZACU? 

 

ZdG a scris anterior că magistratul Ion Cazacu a fost reţinut în flagrant de procurorii 
anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pe 16 aprilie 2014, în incinta 
Judecătoriei Glodeni, instanţă pe care acesta o conducea. Reţinerea a avut loc imediat după 
ce ar fi primit 10 mii de lei de la Petru Tincu, un inculpat dintr-un dosar pe care Cazacu îl 
avea în gestiune. Mita fusese transmisă prin intermediul unui procuror din Glodeni, Liviu 
Velişco. În schimbul acestei sume, inculpatul Tincu urma, potrivit procurorilor, să fie absolvit 
de pedeapsă pentru comiterea unui accident rutier fiind în stare de ebrietate. Procurorii l-au 
reţinut atunci pe judecătorul Ion Cazacu, dar şi pe Petru Tincu. La scurt timp, ambii au fost 
trimişi în judecată, magistratul fiind suspendat din funcţie pe durata anchetei penale. 

„Nu s-au constatat faptele infracţionale” 

În septembrie 2018, după un şir lung de procese, magistraţii Iurie Melinteanu, Ghenadie Lîsîi 
şi Ion Bulhac, de la Curtea de Apel (CA) Chişinău, au decis că Ion Cazacu şi Petru Tincu nu 
ar fi vinovaţi de fapta încriminată. În noiembrie, a fost publicată şi motivarea deciziei de 
achitare, constatându-se că, la mijloc, a fost o provocare pusă la cale de organele de drept. 
Totodată, magistraţii au constatat că mai multe probe din dosar ar fi fost obţinute de 
procurori şi de ofiţerii de investigaţii cu încălcarea legislaţiei penale. 

„Circumstanţele de fapt şi de drept, care urmează a fi dezvăluite şi expuse în continuare, 
demonstrează integral că acţiunile de provocare, precum şi încălcările procesuale admise de 
acuzatorul de stat, sunt motivele care generează în cele din urmă achitarea inculpaţilor, pe 
motiv că nu s-a constatat existenţa faptului infracţiunii. Instanţa de apel reiterează că sub 
aspectul elementelor constitutive ale infracţiunilor incriminate lui Ion Cazacu şi Petru Tincu, 
probele administrate de organul de urmărire penală, cercetate în instanţa de fond şi 
suplimentar în şedinţa instanţei de apel, atestă că nu s-au constatat fapte infracţionale. Cu 
atât mai mult, încălcările de procedură admise la etapa urmăririi penale fac inadmisibilă 
aprecierea acestora drept verosimile, concludente şi pertinente”, scriu judecătorii de la CA 
Chişinău. 

„Organul de urmărire penală a avut un rol de provocator” 

„Colegiul Penal reiterează că sub aspectul circumstanţelor descrise de inculpaţi, martori, cât 
şi acţiunile procesuale, dar şi măsurile speciale de investigaţii se conturează o concluzie 
clară şi certă asupra faptului că acţiunile organului de urmărire penală au fost îndreptate doar 
spre a accentua acţiunile denunţătorului fără a verifica veridicitate relatărilor acestor din 
urmă. Colegiul Penal nu identifică probe pertinente, admisibile, concludente, veridice şi utile 
prin care s-ar confirma existenţa în acţiunile lui Petru Tincu şi Ion Cazacu a faptelor 
infracţionale incriminate. În acest context, Colegiul Penal va nota că în cadrul urmăririi 
penale, de către organul de urmărire penală nu au fost administrate suficiente probe ce să 
demonstreze cu certitudine şi indubitabil că existenţa faptei incriminate, în situaţia în care 
întreaga învinuire este bazată exclusiv pe declaraţiile denunţătorului, cât şi a martorilor 
provocatori, dar şi pe unele acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigaţii 
administrate cu încălcarea rigorilor Codului de procedură penală”, scriu magistraţii 
Melinteanu, Lîsîi şi Bulhac. 

„Colegiul Penal notează şi însuşi faptul că organul de urmărire penală, cât şi nemijlocit 
persoana care a sesizat organul de urmărire penală, au avut un rol de provocator la 
comiterea şi investigarea faptelor de corupţie, incriminate lui Ion Cazacu şi Petru Tincu. 
Implicarea organului de urmărire penală în constatarea faptelor infracţionale de corupţie 
incriminată inculpaţilor a fost decisivă, în situaţia în care organul de urmărire penală nu s-a 
limitat doar la asistarea şi înregistrarea acţiunilor de urmărire penală, exercitând în cele din 
urmă acţiuni de provocare la comiterea actelor de corupţie, care într-un alt mod, sau situaţie 
nu ar fi avut loc”, au concluzionat judecătorii de la CA Chişinău. 



Citiți AICI integral motivarea deciziei Curții de Apel Chișinău în acest dosar. 
Cazacu, pe urmele lui Gheorghe Popa? 

Dosarul pe numele lui Ion Cazacu şi Petru Tincu urmează să fie examinat la Curtea 
Supremă de Justiţie (CSJ). Conform informaţiilor de pe site-ul instanţei, recursul a fost depus 
de procurorii Victor Muntean şi Djulieta Devder împotriva decizia CA Chişinău şi a fost 
înregistrat la CSJ la data de 23 noiembrie 2018, pe dosar nefiind încă stabilită data şedinţei 
de judecată. 

Dacă magistraţii instanţei supreme vor menţine decizia CA Chişinău, magistratul Ion Cazacu 
va putea reveni în funcţie, iar ulterior, va putea solicita să-i fie plătit salariul pentru perioada 
absenţei forţate de la locul de muncă, dar şi despăgubiri morale. 

Anterior, ZdG a relatat despre cazul judecătorului Gheorghe Popa, prins în flagrant cu 200 
de USD în octombrie 2013, achitat ulterior de instanţele de judecată şi repus în funcţie de 
Consiliul Superior al Magistraturii în iulie 2017. Ulterior, Popa a cerut să-i fie achitat salariul 
pentru perioada în care a fost suspendat din funcţie. La fel ca şi Ion Cazacu, Gheorghe Popa 
a fost achitat pentru că organele de drept ar fi provocat comiterea infracţiunii. În ultimii ani, 
mai mulţi judecători şi procurori prinşi cu mită au fost, în final, achitaţi pentru acelaşi motiv: 
comiterea infracţiunii a fost provocată de agenţi ai statului care acţionau sub îndrumarea 
CNA. 
Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi 
asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii 
pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu 
influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate. 

 

Rimschi Valentin: 

 
"Totodată, magistraţii au constatat că mai multe probe din dosar ar fi fost obţinute de 
procurori şi de ofiţerii de investigaţii cu încălcarea legislaţiei penale".  Totusi, care din articole  
CPP au fost incalcate? Nu ne este clar deloc ca si in cazul lui Gheorghe Popa. Prevederile 
art. 132/2(1) p. 2, lit. c), f) CPP au fost sau n-au fost incalcate? Da sau nu??? 
 
 Articolul 132

2
. Măsurile speciale de investigaţii 

    (1) În vederea descoperirii şi cercetării infracţiunilor se efectuează următoarele măsuri speciale de investigaţii: 
    1) cu autorizarea judecătorului de instrucţie: 
    a) cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a 
celor de fotografiat şi de filmat; 
    b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea; 
    c) interceptarea şi înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor; 
    d) reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale; 
    e) monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice; 
    f) monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară; 
    g) documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistemul de 
poziţionare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; 
    h) colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice; 
    2) cu autorizarea procurorului: 
    a) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de 
acces la un sistem informatic; 
    b) urmărirea vizuală; 
    c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate; 

    d) investigaţia sub acoperire; 
    e) supravegherea transfrontalieră; 
    f) livrarea controlată; 
    g) achiziţia de control. 
    (2) În procesul efectuării măsurilor speciale de investigaţii se face uz de sisteme informaţionale, aparate de înregistrare 
video şi audio, de aparate de fotografiat şi de filmat, de alte mijloace tehnice, dacă acestea au fost autorizate în modul 
stabilit de lege. 



    (3) Măsurile speciale de investigaţii se efectuează de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate ale 
autorităţilor indicate în Legea privind activitatea specială de investigaţii. 
    [Art.1322 introdus prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12] 

 
Sute si sute de personae au fost condamnate doar in baza probelor obtinute prin provocare 
care potrivit CPP n-au nicio putere juridica. Aceste probe putrede trebuie sau nu trebuie 
excluse din dosarele respective in urma revizuirii in conformitate cu prevederile art. 4 al 
Protocolului nr. 7 Conv. EDO?  

 

 

 

 


