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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
 

 
nr. 01/1282 

5 februarie 2018 

 

Domnului Victor MICU, 

Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

 
Ref.: Sesizare privind intentarea procedurii disciplinare, 

prezentată în temeiul articolului 19 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014  

cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, 

pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de articolul 4 alin. (1) lit. c), g), i), j) și k) 

 

Stimate domnule Președinte, 
 

Ministerul Justiţiei a fost sesizat de avocatul Anatolie Lupașcu despre încălcarea 

obligațiilor profesionale de către judecătorul Nicolae Corcea, de la Judecătoria 

Chișinău, sediul Centru, în cadrul examinării necesității menținerii măsurii 

preventive sub formă de arest.  

 

În speță, în data de 3 octombrie 2017, cet. Dmitrii Fedosov a fost reținut de Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind 

suspectat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin.(5) și art. 248 alin (5) din 

Codul penal. În aceiași zi, prin Încheierea judecătorului de instrucție, Dmitrii Fedosov a 

fost plasat în arest preventiv. 

 

Arestul preventiv a fost prelungit succesiv de către instanța de judecată, la demersul 

procurorului de caz. Ultimul termen de prelungire a arestului urmează să expire în data 

de 10 februarie 2018. 

 

La 29 ianuarie 2018, avocatul a formulat o cerere habeas corpus, solicitând eliberarea 

din arest preventiv și, în caz de necesitate, înlocuirea acestuia cu o altă măsură de 

constrângere neprivativă de libertate.  
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În cadrul ședinței din 1 februarie 2018 (ora 12.30), judecătorul Nicolae Corcea a 

amânat pentru a doua zi examinarea demersului habeas corpus, pentru motive neclare 

și în pofida solicitării formulate atât de avocat, cât și de procuror, de a soluționa 

demersul în aceeași zi. 

 

În data de 2 februarie 2018 ședința a început cu o nouă întârziere, după ora 14h în loc 

de 12.30 planificată, din nou din motive neclare și fără o înștiințare prealabilă. 

 

În cadrul ședinței, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că riscul eschivării dlui 

Dmitrii Fedosov de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este căsătorit, cu 

doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător al familiei, cu loc 

permanent de trai și de lucru și fără antecedente penale. Adițional, avocatul a 

atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) 

nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia.  

 

Vă atrag atenția că în cadrul ședinței procurorul a susținut admiterea cererii habeas 

corpus, solicitând instanței eliberarea persoanei din arest preventiv, deoarece 

această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai există temeiuri care ar justifica 

menținerea persoanei în arest.  

 

Cu toate acestea, judecătorul Nicolae Corcea din nou, fără nici un motiv, a dispus 

amânarea pronunțării deciziei pentru data de 5 februarie 2018 (ora 12:40), declarând 

ședința închisă cu menținerea în arest preventiv a dlui Dmitrii Fedosov pentru încă cel 

puțin următoarele 3 zile.   

 

În acest context, țin să menționez că astfel de acțiuni încalcă dreptul fundamental la 

libertate individuală și siguranța persoanei, garantat atât de prevederile articolului 25 

din Constituție, cât și de articolul 5 din Convenția Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Or, potrivit articolului 25 alin. (6) 

din Constituție, eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele 

reținerii sau arestării au dispărut. 

 

Mai mult, tergiversarea examinării cererii habeas corpus, care este una prioritară, 

fără emiterea unei decizii, privează persoana de posibilitatea contestării acesteia în 

ordine de recurs, ceea ce o lipsește de un remediu efectiv, contrar articolelor 20 din 

Constituție și 13 din Convenția Europeană. 

 

În acest context, țin să atrag atenția că, în cazul lipsei remedierii situației la nivel 

național, astfel de cazuri comportă riscul condamnării Republicii Moldova de către 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea drepturilor fundamentale. 
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Prin urmare, având în vedere gravitatea extremă a încălcărilor sesizate, solicit 

Consiliului Superior al Magistraturii să dispună investigarea neîntârziată a faptelor 

menționate și sancționarea disciplinară. 

 

Pornind de la cele menționate mai sus, solicit repetat întreprinderea tuturor 

măsurilor necesare în vederea ridicării gradului de informare a judecătorilor 

privind aplicarea arestului preventiv și excluderii cazurilor de detenție arbitrară. 

 

Cu deosebită considerație, 

           

 

 

 

 

Alexandru TĂNASE 

Ministru 

 

 
Anexă: 

- Petiția avocatului Anatolie Lupașcu - 2 file 
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