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Onorata Instanta, 

 

Prin prezenta, demontez acuzatiile inca o data, direct pe textul pledoariei si al concluziilor 

procuraturii, depuse in instanta pe data de 23 septembrie 2022. Textul subsemnatului este de 

culoare rosie, textul procuraturii - de culoare neagra. 

Potrivit rechizitoriului Procuraturii Anticoruptie, din 21 iulie 2017, semnat atunci de 

procurorul Dumitru Robu, esenta acuzatiei (neclara pana la capat, nici pana azi) a constat in 

urmatoarele citez: "... Dorin Chirtoacă, în vara anului 2015, exercitând funcția de primar, 

intentionat, interes material, a acceptat si a primit oferta parvenită de la Pincevschi Alexandr, 

prin intermediul lui Gamretchi Igor, de primire a 13/26 % din capitalul companiei (EME 

Parleitsystem”) care urma sa fie desemnata castigatoare a PPP-ului parcarilor cu plata din 

Chisinau" (pag.4), precum si: "Dorin Chirtoacă a dat indicații lui Nistor Grozavu, președintelui 

de selectare, să inițieze procedura de organizare a concursului cu privire la parcările cu plată în 

pofida faptului că termenul de desfășurare era deja expirat. La 31 iulie 2015 de către Direcția 

Transport, a fost anunțată inițierea licitației, anunțul fiind publicat în Monitorul Oficial”. 

Abordarea procuraturii, este urmatoarea: ca as fi stiut despre semnarea contractului PPP-

ului parcarilor cu plata, si din acest motiv, as fi dat ordine (indicatii) viceprimarului Nistor 

Grozavu sa-l semneze, iar ordinele in cauza le-as fi dat pentru ca as fi avut interes in acest 

proiect pritr-o pretinsa cota parte a companiei care a castigat licitatia. 

Aceste acuzatii sunt false, iar dosarul este fabricat cum am spus-o de la bun inceput, fiind 

demontate de subsemnatul si avocatii mei, Tatiana Iovu si Gheorghe Malic, pe parcursul celor 5 

ani de proces, chiar daca au fost comise nenumarate incalcari procesuale si abuzuri in aceasta 

perioada. Din cauza fabricarii dosarului si a anchetei inefiente a procuraturii, a trebuit sa facem 

noi, partea apararii, investigatii. Astfel, la cele 3 volume aduse de procurori in instanta, am 

adaugat adaugat alte 18 volume de materiale si actiuni procesuale si astfel nu a mai ramas nicio 

fila in dosar pe baza careia as putea fi incriminat.  

Drept urmare, procuratura, in loc sa-si retraga invinuriile, a venit cu concluziile de fata, 

prezentate in instanta de procuroarea Cristina Gladcov (reponsabila de dosar in ultimii 3 ani),  

inventand falsuri noi, extinzand si amplificand falsurile si manipularile din rechizitoriul de acum 

5 ani, inversand ordinea evenimentelor, intorcand lucrurile pe dos, intrun mod si mai obraznic. 

Va veti convinge de acest lucru, studiind paragaraf cu paragraf acest document si intreg 

dosarul. 

  

Dorin Chirtoaca  
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Onorată instanţă! 

 

În realizarea scopului de stat democratic, corupția va reprezenta întotdeauna o 

provocare. Aceasta este generatoarea deciziilor primite în detrimentul interesului public 

precum și concentrează puterea politică la un cerc de persoane, fapt ce generează în 

final pierderea legitimității instituțiilor, scăderea încerederii populației. În coraport cu 

infracțiunile investigate, se formează conceptul de autoritate publică ineficientă în 

exercitarea atribuțiilor în interesul populației. Drept urmare, deciziile sunt luate, nefiind 

însă bazate pe interesele societății, ci doar pentru realizarea intereselor personale ale 

celor ce adoptă decizii și grupul său de interese. Din aceasta rezultă utilizarea ineficientă 

a banilor publici, încheierea contractelor ineficiente pentru prestarea serviciilor ș.a. Tot 

corupția și actele conexe corupției duc la angajarea, numirea, desemnarea funcționarilor 

publici pe baza favoritismului și nu a meritocrației, reducînd și mai mult eficacitatea 

administrației. Pe caz fiind identificați mai mulți indici ce formează concluzia de 

grupare pe interese politice, de rudenie și de cunoștințe de pe băncile școlii (raportul 

Gamrețki-Stoicev, Grozavu- Gamrețki; Chirtoacă-Gamrețki; Eugen Pîrciu, nepot de 

soră a lui Gamrețchi Igor ș.a.).   

Formarea grupului de lucru în realizarea administrării publice, compus din 

persoane direcționate spre acționarea în interesele sale, prestează calitatea slabă a 

serviciilor publice, irosind încrederea publică și legitimitatea instituțiilor publice. În 

fine, corupția împiedică dezvoltarea economică a statului!  

 

FALS! Nu a existat niciun fel de "grupare" sau "grup de lucru" pe baza de rudenii, 

cunostinte etc. Pe Nistor Grozavu l-am cunoscut in annul 2007, dupa ce am devenit 

primar, el fiind invitat sa lucreze la primarie in calitate de specialist in domeniul 

arhitecturii si urbanismului, intrucat in acel moment era decanul Facultatii de 

Arhitectura si Urbanism a Univestitatii Tehnice din Moldova. In ceea ce il priveste pe 

Igor Gamrechi - am invatat impreuna in clasele primare, apoi separat in scoli si orase 

diferite, nu ne-am vazut si nu am stiut unul de altul circa 15-20 de ani. In anii 2007-

2008, a aderat la Partidul Liberal (PL) si astfel ne-am reintalnit deja fiind maturi. 

Asemenea aderari la partid erau numeroase in acea perioada, toti vroiau sa ne 

debarasam de regimul Voronin. Timp de mai multi ani, Gamretchi s-a implicat in 

organizatia raionala Cantemir a PL. Cativa ani a activat ca director la Baza Auto a 

Parlamentului care a fost lichidata in anii 2012 - 2013 si din acest motiv a ajuns sa 

lucreze la Primaria Chisinau, respectiv la Directia Transport Public unde a fost angajat 

initial ca interimar, iar apoi prin concurs. Despre faptul ca am fost colegi de clasa in 

copilarie, am spus public la prima sedinta de cand a fost angajat. Prezumarea de catre 

procuratura a unor relatii criminale intre doi fosti colegi de clasa este un lucru incorect 

si ilegal. Timp de 10 ani la Primaria Chisinau nu am facut niciun fel de aranjamente si 

nici grupari, dimpotriva tuturor le-am comunicat sa respecte legea, acest lucru era unul 

principial, din partea subsemnatului. 

 

Conform direcțiilor prioritare de activitate expuse de participanții la procesul 

actual a fost nominalizată direcția cu genericul ,,parcările cu plată,, destinată rezolvării 

problematicii parcărilor ilegale, lipsa spațiilor special amenajate, supra-solicitarea 

infrastructurii drumurilor, dar și de formare a unei surse noi de bani pentru bugetul 

public. Astfel, proiectul dat, fiind important și prioritar a reprezentat și un factor de risc 

al apariției intențiilor criminale de trucare a licitației, de obținere a sursei de venit în 
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favoarea companiei private și în detrimentul bugetului public, precum și a primi 

bunurile ce nu au dreptul de a le deține. Însă, pe lîngă faptul că aceasta a generat acte de 

corupție, dar a format și consecințe negative precum antrenarea unei companii ce nu 

corespundea criteriilor necesare pentru realizarea calitativă, în timp proxim a proiectului 

dat.    

Ca efect final a fenomenului corupțional este manifestarea neglijenței în coraport 

cu obligația de a acționa cu diligență în activitățile sale, în adoptarea deciziilor 

generatoare de efecte. Pe caz fiind confirmat atît în declarațiile inculpatului, pe de o 

parte susținînd că printre proiectele prioritare se regăsea și cel ce ținea de transport și 

drumuri, iar pe de altă parte declarațiile acestuia cu generic neglijent în urmărirea 

implimentării proiectului parcărilor cu plată, ori, tot din declarațiile acestuia sesizăm 

faptul că, își manifesta poziția în multe direcții  precum privatizarea insulelor din parcul 

La Izvor, privatizarea terenul de pământ din Parcul al Izvor, privatizarea cafenelei 

Guguță din grădina publică Ștefan cel Mare ș.a. sesizarea Procuraturii în fiecare caz, iar 

în cazul implimentării proiectului parcărilor cu plată a pretins că nu ținea de atribuțiile 

de serviciu. De asemenea și în cazul declarațiilor martorilor, în special în modul de 

realizarea a ședințelor Comisiilor, s-a menționat că, nu se intra în esența dispozițiilor 

adoptate,  în conținutul proiectului inițial de parcări cu plată și modificările survenite pe 

parcursul implimentării scopurilor criminale, mizînd pe persoane angajate nu după 

meritocrație dar după afilieri de rudenie, politice ș.a.  

De asemenea, conform celor indicate supra, efectele sunt evidente și din discursul 

inculpatului, unde singur constată că nu a realizat toate acțiunile premergătoare cum ar 

fi abaterea de la Studiul efectuat de Consultantul ,,WSP UK Limited,, proiectul 

contractului și obligațiile părților ș.a.  

 

FALS! Nu este vorba despre neglijenta sau ca eu "nu as fi realizat toate actiunile 

premergatoare" pentru prevenirea abaterii de la Studiul de Fezabilitate (SF) si celelalte. 

Conform art. 15, alin. (1) lit. d), al Legii cu privire la PPP nr. 179/2008, PPP-urile se 

initiaza de catre consiliile locale, autoritate locala deliberativa si partener public. Ca 

partener public, consiliile formeaza comisiile de licitatie, desfasoara licitatia, negociaza, 

semneaza proiectele de contract si le  aproba. Abia dupa aprobarea, documentul devine 

contract si este transmis spre executare si implementare primarului si primariei, adica 

ramurii executative a autoritatii publice locale. Prin urmare, pana la aprobarea 

contractului de catre Consiliul Municipal Chisinau (CMC), proiectul nu este de 

competenta unui primar, si atunci nu poate fi vorba despre neglijenta, lipsa de diligenta 

etc.   Fiind considerat de buna credinta castigatorul licitatiei, nu existau temeiuri in ceea 

ce priveste eventuale suspiciuni. 

 

 「Astfel, în prezent s-a finisat examinarea cauzei penale de învinuire a 

Chirtoacă Dorin Ion în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 

326 alin. 3), lit. a
 
),  art. 324 alin. (3) lit. a), b) Cod penal RM. 

 Conform circumstanțelor cauzei penale examinate, Chirtoacă Dorin Ion, 
exercitînd funcția de Primar General al municipiului Chișinău, fiind conform 

prevederilor art. 123 alin. (3) Cod Penal persoană cu funcție de demnitate publică, avînd 

în virtutea acestei funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor 

autorității publice, avînd obligația conform prevederilor art. 56 din Constituția 

Republicii Moldova, să îndeplinească cu credință obligațiile ce îi revin, art. 14 alin. (1) 
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lit. g) din Legea nr. 90 din 25.04.2008, cu privire la prevenirea și combaterea corupției, 

în care este stipulat că, autoritățile administrației publice locale exercită atribuții de 

prevenire și combatere a corupției prin realizarea politicilor și practicilor în domeniu, în 

limitele componenței stabilite de legislație, acceptînd benevol restricțiile impuse de 

actele normative pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de 

serviciu și a autorității sale în interese personale, de grup și în alte interese decît cele de 

serviciu; contrar prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 

privind statutul alesului local, conform căreia alesul local este dator să fie demn de 

încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorității 

administrației publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligațiilor civice, asigurarea 

ordinii publice și la respectarea legislației; a comis coruperea pasivă în varianta agravată 

stipulate la art. 324 alin. (3) lit. a), b) Cod Penal și în complicitate cu Șeful Direcției 

generale transport public și căi de comunicație a Primăriei mun. Chișinău, Gamrețki 

Igor Petru, a comis infracțiunea de trafic de influență în varianta agravată prevăzută la 

art. 326 alin. (3) lit. a) Cod Penal, în următoarele circumstanțe: 

Prin Decizia nr. 6/5 din 02.10.2014 a Consiliului municipal Chișinău (în continuare 

CMC), s-a aprobat Studiul final și principiile generale de implimentare a Strategiei pe 

termen lung de parcare în mun. Chișinău, și s-a dispus desfășurarea procedurii de 

selectare a partenerului privat privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor 

și parcajelor controlate cu plată în municipiul Chișinău.  

Totodată, a fost aprobată și componența Comisiei de selectare a partenerului privat, 

în următoarea componență: președintele Comisiei-viceprimarul Nistor Grozavu, 

consilierii municipali Ghenadie Ivașcenco, Iurie Topală, Serghei Zavorotco și 

Veaceslav Bulat, precum și Vitalie Butucel, șef adjunct al Direcției Generale transport 

public și căi de comunicație, și un reprezentant al Agenției Proprietății Publice. 

Concursul de selectare a partenerului privat urma să se desfășoare pînă la 20.12.2014. 

Ulterior, în primăvara anului 2015, Pincevschii Alexandr, fiind mandatat de către 

partenerii săi din Ungaria, din considerentul că nu era inițiată procedura de organizare a 

concursului de selectare a partenerului privat privind gestionarea parcărilor cu plată din 

mun. Chișinău, fiind informat de către Nistor Grozavu, că responsabil de inițierea 

implimentării proiectului menționat supra este Direcția general transport public și căi de 

comunicație a Primăriei mun. Chișinău (în continuare DGTPCC), șef al căruia fiind 

Gamrețki Igor, a decis să stabilească o întîlnire cu ultimul deoarece cunoștea că acesta 

este coleg de clasă al Primarului General al mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă, cu care se 

afla în relații apropiate. 

În cadrul întîlnirii, Pincevschii Alexandr l-a întrebat pe Gamrețki Igor despre 

motivul stagnării proiectului, precum și care ar fi acțiunile ce ar putea fi întreprinse 

pentru ca proiectul să fie inițiat și ulterior susținut. Ca urmare, Gamrețki Igor i-a 

comunicat că decizia privind inițierea și implimentarea proiectului ține de competența 

factorilor de decizie ai Primăriei mun. Chișinău, susținînd în același timp că va discuta 

cu Dorin Chirtoacă cu ulterioara informare.  

În continuare, Gamrețki Igor, în cadrul unei discuții care a avut loc în curtea 

primăriei municipiului Chișinău i-a comunicat lui Dorin Chirtoacă, despre cele discutate 

cu Pincevschii Alexandr și interesul acestuia în implimentarea proiectului privind 

gestionarea parcărilor cu plată în mun. Chișinău.  

Ulterior, Gamrețki Igor, ca urmare a discuției avute cu Dorin Chirtoacă, în cadrul 

unei alte întîlniri cu Pincevschii Alexandr, i-a comunicat acestuia, că în schimbul a 26 

% din capitalul social al companiei care va fi desemnată cîștigătoare a concursului 
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privind gestionarea parcărilor cu plată în mun. Chișinău, ar putea să-l convingă pe 

Chirtoacă Dorin și alți factori de decizie a Primăriei mun.Chișinău, de a iniția și ulterior, 

de a susține implimentarea acestui proiect.  

În rezultat, Pincevschii Alexandr, în urma discuțiilor purtate cu partenerii din 

Ungaria, au fost de acord de a ceda lui Gamrețki Igor 26% din capitalul social al 

companiei care urma a fi desemnată cîștigătoare.  

În continuare, Gamrețki Igor, în cadrul discuției cu Dorin Chirtoacă, i-a comunicat 

despre posibilitatea acordării de către Pincevschii Alexandr și partenerii acestuia din 

Ungaria, a 26% din capitalul social al companiei care urma a fi desemnată cîștigătoare, 

în schimbul inițierii și ulterior susținerii proiectului.  

În aceste condiții, Dorin Chirtoacă, conform înțelegerii prealabile cu Gamrețki 

Igor, împărțind între ei rolurile, a acceptat propunerea parvenită, stabilind că, cele 26% 

vor fi partajate egal între ei a cite 13% fiecare. Totodată, Dorin Chirtoacă și-a asumat 

responsabilitatea de inițiere și ulterior de promovare a contractului de parteneriat public-

privat ce urma a fi semnat cu compania afiliată lui Pincevschii Alexandr, spre aprobare 

în CMC, iar Gamrețki Igor urmînd a executa lucrul tehnic. 

În continuare, întru realizarea scopului infracțional și obligațiunilor asumate 

privind inițierea proiectului, Dorin Chirtoacă a dat indicații lui Nistor Grozavu, 

președintele comisiei de selectare a partenerului public privat privind gestionarea 

parcărilor cu plată din mun. Chișinău, în pofida faptului că, potrivit Deciziei nr. 6/5 din 

02.10.2014 a CMC, termenul de desfășurare era deja expirat.  

La 31.07.2015, de către Direcția General Transport Public și Căi de Comunicații a 

Primăriei mun. Chișinău, a fost anunțată inițierea licitației privind organizarea și 

gestionarea parcărilor cu plată în mun. Chișinău, anunțul respectiv fiind publicat în 

Monitorul Oficial. 

Conform anunțului, cerințele obligatorii au fost majorate nemotivat prin adăugarea 

unei condiții obligatorii: demonstrarea efectuării pe parcursul ultimilor 3 ani, a minim 

6 000 000 unități de tranzacții de parcare pe an și demonstrarea prestării serviciilor de 

parcare auto cu plată prin intermediul tehnologiei moderne de plată electronice în cel 

puțin 5 orașe în ultimii 2 ani.  

Ulterior, caietul de sarcini a fost achiziționat de către 16 participanți. Pînă la 

depunerea ofertelor, companiile ÎCS ,,Babylon Development,, SRL,,DASA & 

Construcții,,SRL (Italia) și SC ,,Piconet,, SRL, (Romînia), au depus scrisori privind 

clarificările asupra cerințelor stabilite în caietul de sarcini. 

Însă, contrar prevederilor Deciziei CMC nr. 6/5 din 02.10.2014, clarificările 

depuse de către agenții economici, au fost examinate de către șeful DGTPCC, Igor 

Gamrețki și specialistul din cadrul aceleiași direcții Mariana Stoicev, care nu erau 

membrii ai grupului pentru desemnarea unui partener privat.   

În aceste circumstanțe, fiind create premise de îngrădire a accesului la participarea 

și altor companii prin majorarea neîntemeiată a criteriilor în caietul de sarcini, ce s-a 

soldat cu depunerea doar a două oferte pentru participarea la licitația publică menționată 

de către companiile afiliate lui Pincevschii Alexandr și anume nerezidentă EME 

Parkleitsystem GmbH, fondată la 25.08.2015 de către EME Holding și rezidenta SRL 

,,Sizif-L,,.  

Astfel, conform planului bine determinat în scopul aranjării pretinsei licitații 

publice ,,concertate,, privind încheierea unui contract de parteneriat public-privat 

privind gestionarea parcărilor cu plată în mun. Chișinău, Pincevschii Alexandr a 

însărcinat juristul (de jure administrator) al companiilor sale care, prin cumul este și 
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administratorul al SRL,,Sizif-L,, Curti Alexei, să procure caietul de sarcini al 

concursului enunțat și ulterior să participe fictiv la ea, fără a avea intenția de a cîștiga 

sau a crea o concurență efectivă companiei EME Parkleitsystem GmbH. 

Ulterior, întru realizarea scopului infracțional, ca urmare a indicațiilor lui 

Pincevschii Alexandr, angajata acestuia, Său Tatiana l-a ajutat pe Gamrețki Igor să 

înregistreze în Cipru, compania Desonia Investment LTD, pe numele persoanei 

interpuse a lui Gamrețki Igor, cetățean al Germaniei, Oigan (Eugen) Pîrciu. După care, 

actele de fondare a companiei au fost expediate reprezentanților companiei EME 

Parkleitsystem GmbH, care la 25.09.2015 au efectuat modificările necesare în lista 

asociaților companiei  EME Parkleitsystem GmbH (cu capitalul social în sumă de 

35 000 euro) astfel că, EME Holding a rămas cu cota de 29,6 % (10 360 euro), WCA 

Holding Company LTD-44,40 % (15540 euro) și compania cipriotă Desonia Investment 

LTD, a obținut cele 26% (9 100 euro), stabilite anterior în cadrul întîlnirilor dintre 

Pincevschii Alexandr și Gamrețki Igor, și convenite ulterior între Gamrețki Igor cu 

Dorin Chirtoacă.  

În continuare, la 29.09.2015, a avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul 

procedurii de selectare a partenerului privat, iar ca urmare a evaluării, la 06.10.201, prin 

procesul-verbal nr. 2 de evaluare a ofertelor, grupul de lucru a desemnat în calitate de 

cîștigător al licitației compania EME Parkleitsystem GmbH, descalificînd-o pe ,,Sizif-

L,,, SRL, din considerentul că nu a depus garanția bancară și că nu corespundea 

cerințelor minime solicitate.  

Conform pct. 11)-13) al Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/5 din 

02.10.2014, s-a stipulat expres faptul că, contractul de parteneriat public-privat va fi 

semnat de către părți doar după aprobarea acestuia de către Consiliul municipal 

Chișinău, iar controlul acestor cerințe reveneau viceprimarului Nistor Grozavu. 

La fel, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 179 din 10.07.2008, cu privire la 

parteneriatul public privat, se statuiază că, după desemnarea în calitate de cîștigător a 

unui ofertant, se negociază clauzele contractuale și doar după aceasta se transmite 

proiectul spre aprobre și semnare către autoritatea publică abilitată, în cazul speței date, 

Consiliul Municipal Chișinău.  

În aceste circumstanțe, contrar cerințelor stabilite supra, expuse în Decizia enunțată 

și a prevederilor Legii nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public privat, la 

03.12.2015, viceprimarul mun. Chișinău, Nistor Grozavu, acționînd la indicația 

nemijlocită a Primarului General al mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă, a semnat contractul 

de parteneriat public-privat dintre Primăria mun. Chișinău și nerezidenta EME 

Parkleitsystem GmbH, în lipsa aprobării proiectului de contract de către Consiliul 

Municipal Chișinău, fiind cauzate urmări grave administrației publice locale, exprimate 

prin încheierea unui contract cu conținutul clauzelor contractuale în detrimentul 

municipiului Chișinău, acestea fiind avantajoase doar companiei ,,cîștigătoare,,.  

Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. Chirtoacă Dorin Ion a săvîrșit prin 

participație în calitate de autor infracțiunea prevăzută de art.  Art. 42 alin. (2) 326 

alin. (3) lit. a) Cod Penal- traficul de influență, adică acceptarea și primirea prin 

mijlocitor, de alte bunuri, în proporții deosebit de mari, pentru sine și pentru o altă 

persoană, de către o persoană care are influență și care susține că are influență 

asupra unor persoane publice, persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-i 

face să îndeplinească și să grăbească îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea 

funcțiilor, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite de două 

persoane.   



7 

 

Tot el, Chirtoacă Dorin Ion în vara anului 2015, exercitînd funcția de Primar 

General al municipiului Chișinău, fiind conform prevederilor art. 123 3) Cod Penal 

persoană cu funcție de demnitate publică, intenționat, din interes material, a acceptat 

oferta parvenită de la Pincevschii Alexandr, prin intermediul lui Gamrețki Igor, de 

primire a 26% din capitalul social al companiei EME Parkleitsystem GmbH care urma a 

fi desemnată cîștigătoare a concursului de selectare a partenerului public-privat privind 

gestionarea parcărilor cu plată din mun. Chișinău, precum și a primit oferta menționată 

exprimată prin includerea la 25.09.2015, în lista asociaților companiei EME 

Parkleitsystem GmbH (cu capitalul social în sumă de 35 000 euro), compania cipriotă 

Desonia Investment LTD, cu cota parte de 26%, înregistrată pe persoana interpusă, 

cetățeanul Germaniei Oigan (Eugen) Pîrciu, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor ce-i 

reveneau conform funcției deținute de Primar General al mun. Chișinău stipulate în 

prevederile art. 15 alin. (1) pct.2) lit. c) din Legea nr. 136 din 17.06.2016, privind 

statutul municipiului Chișinău, potrivit cărora Primarul General asigură monitorizarea și 

controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea 

administrației publice municipale participă în calitate de partener public.  

Astfel, Primarul General al Municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, acționînd în 

scopul realizării intenției sale infracționale și a obligațiunilor asumate, exprimate în 

promisiunea de susținere și implimentare a proiectului de parteneriat public-privat dintre 

Primăria mun. Chișinău și nerezidenta EME Parkleitsystem GmbH din 03.12.2015, 

privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu 

plată  în mun. Chișinău, dispunînd nemijlocit de împuternicirea avizării certificatelor de 

urbanism pentru proiectare conform Dispoziției sale nr. 633-d din 24.07.2015, care 

prevede că,, Se interzice înregistrarea și eliberarea certificatelor de urbanism pentru 

proiectare, certificatelor de urbanism informative, autorizațiilor de construire, 

ceritficatelor de desființare, autorizațiilor de schimbare a destinației, fără avizul 

Primarului general al mun. Chișinău,, în perioada lunilor iulie-decembrie 2016 și 

februarie 2017, a avizat pozitiv șase certificate de urbanism pentru proiectare a 

parcărilor conform contractului de parteneriat public-privat menționat supra, și 

anume:certificatele de urbanism pentru proiectare nr. 452/16 din 14.07.2016; nr. 

742/16 din 20.12.2016; nr. 743/16 din 20.12.2016;  nr. 744/16 din 20.12.2016; nr. 

745/16 din 20.12.2016;   nr. 55/17 din 08.02.2017;.  」 

FALS! Aceste 4 pagini de text sunt copiate cuvant cu cuvant si reprezinta paginile 

1 - 5 din rechizitoriul semnat pe 21 iulie 2017, de procurorul Dumitru Robu. Aceasta 

este esenta acuzatiilor si a descrierii faptelor de catre acesta, varianta sa de interpretare, 

de fapt de fabricare si manipulare a acestui dosar. Toate acuzatiile au fost complet 

demontatate de subsemnatul si de catre avocatii mei, pe parcursul procesului.   

In realitate descrierea faptelor facute de Dumitru Robu este incorecta, inexacta si 

incompleta, iar afirmatiile cu privire la subsemnatul nu sunt adevarate: 

 

1. Nu am avut discutii cu Igor Gamretchi in curtea primariei si nicioada undeva in 

alta parte despre faptul ca Alexandr Pincevschi  are interes in PPP-ul parcarilor cu plata. 

 

2. Nu am avut discutii cu Gamretchi despre obtinerea a 26% din capitalui 

copmpaniei lui Pincevschi, cu care nici nu ma cunosteam. Prima data ne-am vazut in 

intanta de judecata in anul 2018. Nu am primit si nu am acceptat niciun fel de oferte din 

partea nimanui, in acest proiect.  
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3. Nu am avut nicio intelegere prealabila cu Gamretchi de a partaja procente, cote 

parti, pentru a initia si promova PPP-ul in favoarea lui Pincevschi sau a oricui altcuiva, 

in cadrul CMC. Pretinsa persoana interpusa - cetățeanul german Oigan (Eugen) Pîrciu, 

este nepot de sora (ruda de gradul  3) cu Igor Gamretchi. Nu am nicio legatura cu 

aceasta persoana si mi-a fost imposibil sa discut cu acesta despre eventuale cote parti 

sau orice alte beneficii.  

 

4. Nu am dat niciun ordin (indicatie) verbal sau scris lui Nistor Grozavu sa initieze 

procedura de organizare a concursului PPP-ului parcarilor cu plata si sa semneze 

contractul de PPP, acest lucru a fost decis in sedinta Comisiei de Licitatie, pe data de 11 

mai 2015. Probele in acest sens au fost anexate la dosar de partea apararii: avize la 

decizia CMC, procese verbale, solicitarea avizarii PPP-ului de catre Agentia Proprietatii 

Publice (APP) din 28 aprilie 2014, avizarea pozitiva de catre APP din 11 mai 2015, 

caietul de sarcini, corespondenta etc). 

Nistor Grozavu era presedinte al Comisiei de licitatie. Prima sedinta a Comisiei de 

a fost pe 21 octombrie 2014, iar a doua sedinta  - pe 11 mai 2015 (procesul verbal a fost 

anexat de partea apararii la dosar). La sedinta din 11 mai 2015 a avut loc substituirea de 

catre comisie a documentatiei de licitatie.  

Documentatia de licitatie originala era parte a Studiului de Fezabilitate (SF) 

elaborat in anii 2012-2013, de catre compania britanica "WSP UK", studiu pentru care 

s-au platit 200.000 EURO de la buget, dintrun grant BERD, studiu care a fost aprobat 

prin Decizia CMC 6/5 din 02 octombrie 2014.  

La acea sedinta a Comisiei de Licitatie din 11 mai 2015, SF-ul si documentatia 

originala au fost aruncate la cosul de gunoi, iar in locul lor, Comisia a aprobat, prin vot 

unanim (dovada este anexata la dosar de partea apararii) un caiet de sarcini fictiv, 

favorabil companiei lui Pincevschi si complet contrar SF-ului elaborat de "WSP UK 

Limited". 

Trebuie mentionat ca acele conditii favorabile companiei lui Pincevschi au aparut 

prima data in avizul Comisiei Juridice a CMC, aviz dat pe 27 iunie 2014 pentru 

viitoarea Decizie  6/5. Avizul a fost adoptat ca anexa, odata cu decizia, pe 2 octombrie 

2014. Prin acel aviz a fost propusa si Comisia de Licitatie care, mai tarziu, pe 11 mai 

2015, a aprobat caietul de sarcini fictiv si favorabil companiei lui Pincevschi. Nu am 

participat la niciuna din sedintele mentionate.  

Caietul de sarcini fictiv, aprobat de Comisia de Licitatie, continea si noul proiect 

de contract al PPP unde era prevazut ca acesta urma a fi semnat, de catre, citez: 

"Primaria Municipiului Chisinau, reprezentata de viceprimarul municipiului Chisinau, 

in calitate de Partener public" (este prima propozitie din proiectul de contract, parte 

componenta a caietului de sarcini, la pag. 51 a documentului). Contractul urma a fi 

semnat, citez din nou: "in maxim 30 de zile, din data in care Ofertantul a fost numit 

castigator al concursului" (punctul 8.10.2. de la pag. 19 si 33, a caietului de sarcini).  

Decizia 6/5 avea un punct in ceea ce priveste semnarea contractului, dupa 

aprobarea acestuia. Trebuie spus insa ca atat Legea nr. 179/2008, cat si HG nr. 476/2012 

cu privire la PPP-uri, prevad la art. 30 si respectiv punctele 112-118 din Regulament 

obligatia exresa pentru partenerul public sa negocieze si semneze proiectul de contract 

in forma negociata la expirarea celor 30 de zile, ceea ce similar cu parafarea unui  

contract, dupa care sa-l transmita spre aprobare. Aceste lucruri sunt firesti pentru orice 

proiect.  
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Cu privire la acest proiect, atunci, in anii 2014 - 2017, fiind prezumata buna 

credinta a activitatii CMC, a Comisiei de Licitatie, a companiei care a castigat licitatia, 

a tututor celorlalti, a proiectului in ansamblu, asteptarea fireasca era ca acesta sa fie 

discutat si negociat in CMC, apoi aprobat. Prin urmare, in cazul de fata problema de 

fond nu consta in semnarea contractului, ci reaua credinta a celor care au initiat 

proiectul:  cei din Comisia Juridica a CMC, cei din CMC si cei Comisia de Licitatie, 

care in final au substituit documentatia de licitatie pe 11 mai 2015, aranjand astfel 

licitatia in favoarea companiei castigatoare.   

Subliniez faptul ca, desi procuratura avea SF-ul elaborat de "WSP-UK Limited", 

ridicandu-l de la Directia Transport inca de pe 02 decembrie 2015, totusi Dumitru Robu, 

fie nu l-a cercetat, fie l-a ascuns, pentru ca in materialele cauzei penale acesta nu a fost 

inclus.  

De fapt, nici pana astazi noi, parte apararii nu avem acces la toate materialele 

cauzei penale, intrucat procurorul a facut o disjungere ilegala pe 12 iulie 2017, a selectat 

din dosarul de baza cu nr. 2015970483 ceea ce i-a convenit lui si a fabricat astfel 

prezentul dosar. Trebuie spus ca dosarul 2015970483 a fost deschis pe 25 septembrie 

2015, inaintea producerii licitatiei, cu motivatia ca urmeaza sa se produca o infractiune - 

trucarea licitatiei, ceea ce este ilegal. Pe langa aceasta, procuratura nu a intreprins nimic 

pentru a opri acea pretinsa infractiune sau efectele acesteia.  

De asemenea, Robu, a refuzat sa execute incheierea instantei de judecata din 09 

februarie 2018, prin care a fost obligat sa aduca toate materialele din dosarul de baza, 

nr. 2015970483, care se gaseau in acesta pana la data de 12 iulie 2017, data disjungerii. 

Dupa acest refuz ilegal al lui Robu, noi, partea apararii, neavand acces la toate 

materialele dosarului, am fost nevoiti sa facem ancheta pe cont propriu. Astfel, 

acumuland materiale si informatii, am stabilit cronologia faptelor in acest proiect si am 

gasit SF-ul elaborat de "WSP UK Limited", in volum de 400 de pagini.  

In continutul SF-ului am gasit un alt proeict de contract pentru PPP-ul parcarilor si 

o alta documentatie de licitatie. Comisia de Licitatie era obligata sa desfasoare licitatia 

potrivit SF-ului. Aceasta si era esenta intregului proiect. Am confruntat documentele din 

SF cu caietul de sarcini apronbatide Comisia de Licitatie si contractul semnat de Nistor 

Grozavu. Astfel am descoperit ca cele aprobate de Comisie si semnate de Grozavu nu 

aveau nicio legatura cu materialele din SF si contraveneau complet SF-ului. Am adus in 

instanta SF-ul, l-am anexat la dosar impreuna cu toate actele existente pe acest subiect 

incepand cu anul 2012, de cand a inceput elaborarea SF-ului. 

De fapt, am facut noi, partea apararii, ancheta in locul procuraturii si, astfel, am 

reusit sa demonstram ca pe 11 mai 2015, Comisia de Licitatie  a substituit documentatia 

originala de licitatie, prevazuta in SF, cu una falsa. 

 Continuand investigatia noastra am aratat ca frauda a fost pregatita si a inceput 

inca pe 27 iunie 2014, prin avizul Comisiei Juridice a CMC si apoi prin Decizia 6/5 din 

pe 2 octombrie 2014. 

Am cerut de nenumarate ori reluarea anchetei si cercetarea acestor fapte, lucru 

refuzat atat de Dumitru Robu cat si de Cristina Gladcov care se fac a nu observa aceste 

ilegalitati, le acopera, ii acopera pe autorii fraudelor, i-a adus pe o parte din ei in acest 

dosar in calitate de "martori" si incearca cu orice pret sa directioneze acuzatiile 

impotriva subsemnatului, fabricand astfel dosarul si acuzatiile.  

 

5. Dispozitia  nr. 633-d din 24.07.2015, la care se face referire in rechizitoriu, are 

urmatoarea denumire: "Cu privire la disciplina de inregistrare a certificatelor si 



10 

 

autorizatilor in domeniul constructiilor". Aceasta dispozitie nu are nicio legatura cu 

PPP-ul parcarilor. Dispozitia a fost emisa pentru a descuraja presiunea imobiliara din 

oras. Acest lucru este stiut de toata Primaria Chisinau si a fost spus nu o singura data de 

mine, public. Motivul adoptarii acestei dispozitii a fost situatia penibila in raport cu 

Ambasada Frantei, alaturi de sediul de atunci al careia (casa cu doua nivele situata la 

intersectia str. Parcalab cu str, Bernardazzi) , din cauza actelor normative vagi in 

incomplete in domeniul urbanismului, a fost ridicat un imobil masiv cu circa 10-12 etaje 

care facea imposibila continuarea activitatii ambasadei in acel sediu, motiv pentru care 

s-a mutat pe str. Bucuresti. Viceprimarul Nistor Grozavu precum si subalterni de la 

Directia Arhitectura, care au eliberat certificate de urbanism celor care au construit acea 

cladire au spus atunci ca, citez: "nu-si pot impune un punct de vedere despre cum sa fie 

o cladire si ca in lipsa PUZ-ului centrului istoric al Chisinaului, si ca practic, astfel, nu 

sunt limite la nivelul de inaltime al cladirilor". PUZ-ul in cauza urma a fi adoptat de 

CMC, lucru care a fost refuzat de mai multe ori, nefiind adoptat nici pana astazi.    

Astfel, actionand in intresele orasului, pentru a nu admite turnuri cu multe etaje in 

centrul istoric, pentru a preveni conflicte intre vecini, pentru a descuraja constructia 

unor cladiri masive pe terenuri de mici dimensiuni, am adoptat dispozitia 633-d, din 24 

iulie 2015 precum si alte dispozitii referitoare la distanta dintre cladiri etc. Avizarea 

certificatelor de urbanism pe baza acestei dispozitii insemna indeplinirea atributiilor de 

serviciu, si nu altceva.  

Drept urmare au aparut nemultumiri pentru nu mai puteau fi construite turnuri in 

centrul istoric. De exemplu, in anii 2015-2016 se insista foarte mult sa fie construit un 

turn de 16 etaje in curtea conacului Conacul Rîşcanu-Derojinschi, din strada Bucuresti 

nr. 62. Am refuzat sa fie acceptat un asemenea nivel de inaltime si am aratat ca nivelul 

maxim care ar trebui permis urmeaza a fi determinat de regimul de inaltime deja 

existent in zona, circa  4-5 nivele. In acest sens a fost eliberat un certificat de urbanism 

in septembrie 2016.  

Acesta a fost unul din motivele arestarii mele ilegale pe 25 mai 2017, pentru ca 

acel conac Riscanu-Derojinschi a ajuns pe mana mafiotilor Andronachi si Plahotniuc, 

iar ei isi doreau acolo 16 etaje. Ei au obtinut acest lucru, dupa arestarea mea ilegala, 

pentru ca in august 2017, Nistor Grozavu, pus de Plahotniuc, in mod ilegal, primar 

interimar al orasului, le-a eliberat un alt certificat de urbanism - pentru 16 etaje. Mai 

tarziu am aflat ca firma "VIGRO PROIECT" SRL care apartine familiei Grozavu, este 

proiectantul acelei cladiri, astazi deja construita. De fapt, Grozavu si familia sa, de ani 

de zile sunt angajatii lui Plahotniuc, proiectandu-i cladiri pe care acesta le-a furat: 

conacul Rascanu-Derojinschi, hotelul "National" etc. Mafiotii au obtinut ceea ce-au 

vrut, fiind ajutati inclusiv de procuratura prin acest dosar fabricat, din cauza caruia am 

fost ilegal  suspendat din functia de primar. 

Nemultumirile mafiotului Plahotniuc mai erau legate si de rezistenta si refuzul meu  

la presiunea legata de proiecte similare in parcurile din Chisinau: turn in locul cafenelei 

"Guguta", obtinerea in posesie a doua insule din parcul "La Izvor" etc 

Deci este o insinuare din partea procuraturii, a procurorilor Dumitru Robu si 

Cristina Gladcov, precum ca dispozitia in cauza are legatura cu PPP-ul parcarilor. Este o 

o ineptie aceasta afirmatie a lor.  

In ceea ce priveste avizarea celor 6 certificate de urbanism am explicat acest lucru 

in declaratiile facute in instanta - certificatele au venit in regim de lucru obisnuit, fiind 

solicitate de o subdivizune municipala - Directia Transport, apoi elaborate si eliberate 

de Directia Arhitectura, fiind semnate de toti responsabilii, si intrucat nu se refereau la 
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constructiile problematice cu multe nivele, nu necesitau a fi examinate si nu au fost 

examinate de subsemnatul, fiind avizate ca act de procedura pentru a putea merge spre 

inregistrare in registrul de iesire. Aceste declaratii au fost confirmate si de martorii 

apararii. Niciodata in toti anii de activitate la primarie, la niciun fel de certificate de 

urbanism nici nu am vazut si nu am cautat contracte sau alte acte. Buna credinta a 

personalului din subdiviziuni este prezumata. Singurele chestiuni examinate la nivelul 

subsemnatului erau POT-ul si CUT-ul constructiei, din motivul legislatiei vagi a 

presiunii permanente in domeniul imobiliar, problema existenta in toate orasele mari ale 

lumii. Toate celelalte aspecte erau de competenta Directiei Arhitectura. Intreb, in 

procesul de elaborare si intocmire a certificatelor de urbanism de catre Directia 

Arhitectura, a ridicat cineva vreo problema, a invocat vreun obstacol, am insistat eu ca 

acestea sa fie elaborate, semnate, si eliberate? Nu! Asemenea situatii nu au fost. 

Explicatiile detaliate sunt in declaratiile date de mine, anterior, in fata instantei, care se 

gasesc si in acest document la pag. 47-62. 

Procurorii au intors lucrurile pe dos, au fabricat dosarul si au venit cu  insinuarea, 

precum ca acestea sunt "probe" ale  pretinselor "interese" ale mele in PPP-ul parcarilor. 

Sa folosesti efortul unui primar de a tempera poftele dezvoltatorilor imobiliari, 

impotriva sa, este un abuz si o sfidare a legii, este de fapt o complicitate a procutaturii 

cu cei care au construit in ultimii 5 ani, turnuri de 16 sau 25 de nivele in locuri 

nepermise (am prezentat dovezi care sunt anexate la dosar). 

Repet, toate aceste acuzatii nefondate au fost demontate, anterior de partea 

apararii. Procuratura, in loc sa renunte la invinuire, a amplificat fabricarea dosarului 

prin aceste concluzii scrise, prezentate instantei, pe data de 23 septembrie 2022.  

6. Adaug insa si urmatoarele: se stie ca Plahotniuc si regimul sau care au capturat 

Procuratura, Parlamentul, Guvernul, Presedintia, Curtea Constitutionala si restul 

institutiilor de stat, recurgeau inclusiv la modificari legilative pentru a le folosi apoi in 

scopurile lor criminale. Asa s-a facut in cazul Furtului Miliardului, a privatizarii 

Aeroportului Chisinau, a companiei  "Air Moldova" etc. Asa s-a intamplat si in cazul de 

fata. Imi amintesc, foarte clar, ca timp de mai multi ani, incepand cu anul 2009, nu 

puteam obtine in parlamentul RM modificarea legii  Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 

1995, cu privire la statutul municipiului Chisinau sau adoptarea unei logi noi, in acest 

sens, pentru a opri dualitatea de putere si pentru a o aduce in conformitate cu legea 

cadru, Legea nr. 436, din 28 decembrie 2006, privind administratia publica locala 

(APL). Dintro data, in anul 2016, Parlamentul a votat Legea nr. 136 din 17 iunie 2016 - 

noua lege a statututului municipiului Chisinau. am fost surprins in acel moment si nu 

intelegeam "bunavointa" Parlamentului. Pe coridoarea se discuta, citez,: "aceasta lege 

este facuta nu pentru ca Chirtoaca sa poata activa mai usor, dar pentru atunci cand 

Chirtoaca nu va mai fi in Primaria Chisinau. Nu intelegeam nici aceste rumori.  

Acum insa prin prisma acestui dosar, acestea capata sens. De ce? Pentru ca in 

aceasta lege, la competentele primarului, a fost introdusa la art. 15 alin. (1) p. 2) lit. c), 

urmatoarea prevedere: "asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de 

parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice municipale participă 

în calitate de partener public" 

In primul rand, potrivit art. 1 al Legii nr. 436 / 2006 privind APL nu exista aceasta 

notiune acest mix - "autoritate a adminitstratiei publice municipale", dar exista doua 

autoritati publice distincte, citez:   
 "primarul – autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a 

consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;  
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si  consiliul local – autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-

teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local;" 

In al doilea rand, potrivit art. 15 si art 27, al Legii nr. 179 din 10 iulie 2008, cu 

privire la parteneriatul public-privat, nici primarul si nici primaria nu sunt parterer 

public in cadrul PPP-urilor. Conform acestei legi, partenerul public este consiliul local, 

raiona, municipal, dupa caz. Primarul si primaria nu sunt anexa consiliului local si nici 

invers. Sunt doua autoritati distincte, cu atributii diferite, care trebuie sa colaboreze in 

interesul comunitatii, dar raman autoritati publice separate.  

Conform art. 15, alin. 2. al aceleeasi legi cu privire la PPP-uri, citez: 
"(2) De competenţa primarului sau a preşedintelui raionului, după caz, ţin: 

            a) semnarea contractelor de parteneriat public-privat şi expedierea în adresa Agenţiei a copiilor 

acestora pentru a fi luate la evidenţă; 

  b) asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor de parteneriat public-privat în 

raza unităţii administrativ-teritoriale respective." 

Legea spune expres ca primarul executa ceea ce consiliul local  deja a decis - 

monitorizeaza si asigura controlul realizarii, la fel cum se intampla cu executarea 

bugetului votat si aprobat de consiliul local. Daca bugetul nu este aprobat de consiliu, 

atunci primarul nu are ce executa, la fel si in cazul de fata - daca CMC nu a aprobat 

contractul, primarul nu are ce semna si monitoriza.  

Atentie, aceasta este singura prevedere din lege si din celelalte acte normative cu 

privire la PPP-uri care se refera la primar!  

De aemenenea, in legea PPP-urilor nu este prevazut nicaieri ca primarul ar fi 

partener public, nu exista asa ceva in legislatie! Cum atunci primarul poate fi partener 

public daca intreaga lege si toata legislatia cu privire la PPP-uri se refera la alta 

autoritate publica? 

Tocmai din acest motiv, "laboratorul legislativ", de fapt crimminal, al lui 

Plahotniuc din faimosul sediu GBC, de pe strada Cantemir, a inventat si a introdus in 

Legea 136/2016  notiunea struto-camila de "autoritate a administraţiei publice 

municipale în calitate de partener public", pentru ca mai tarziu sa fabrice dosarul 

subsemnatului si pentru ca procurorul Robu sa ma poata acuza ca nu mi-as fi indeplinit 

"atributia" de citez: "monitorizare și control al realizării proiectelor de parteneriat 

public-privat în care autoritatea administrației publice municipale participă în calitate de 

partener public." 

In al treilea rand, asa se explica faptul de ce din septembrie 2015, de cand a fost 

deschis dosarul parcarilor cu plata si pana in aprilie - mai 2017, cand au avut loc 

arrestarile, procuratura nu a facut nimic in acest dosar. Simplu - pentru ca Plahotniuc 

avea nevoie de timp, ca treaca prin "laboratorul" sau, scenariul de lichidare politica a 

subsemnatului, sa pregateasca legislatia, sa o treac prin Guvern si Parlament si sa 

introduca astfel in Legea 136 din anul 2016 aceasta prevedere legala - ilegala si 

neconforma legii cadrul a PPP-urilor,  pe care procurorul Robu sa o invoce apoi, in anul 

2017, impotriva mea, iar acuzatia astfel sa fie "beton". 

Declaratia Parlamentului din 08 iunie 2019, cu privire la statul capturat, vine sa 

confirme cele descrise mai sus 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114796&lang=ro  Daca nu ar fi asa, 

care mai este sensul notiunii de stat capturat? 

  

          Astfel, prin acțiunile sale intenționate cet. Chirtoacă Dorin Ion a săvîrșit 

prin participație în calitate de autor infracțiunea prevăzută de art. 324 alin. (3) lit. 

a) b) Cod Penal-coruperea pasivă adică acceptarea și primirea, prin mijlocitor, de 
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către o persoană cufuncție de demnitate publică, de bunuri în proporții deosebit de 

mar ice nu i se cuvin pentru sine și pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau a 

grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale,,.   

 
FALS! Nu am acceptat si nu am primit nici singur si nici prin mijlocitor niciun bun, nici 

in proportii mici, nici in proportii mari. Este o acuzatite sterila si fabricata. 

 Proprietarul "bunului" - cele 26%  ale  companiei austriece "EME 

Parkleitsystem" - este compania "EME Holding", la fel din Austria. Nu am nicio 

legatura nici cu una , nici cu cealalta. Procuratura nu a prezentat nu doar nicio proba, 

dar nicio informatie cu privire la "EME Holding" si in ce mod aceasta, ca proprietar, cu 

cine s-a inteles, cui si ce a transmis. Tranzactia de vanzare cumparare a avut loc pe 25 

septembrie la notar  la VIena, in Austria. Nu am fost niciodata la niciun notar in Austria 

si nici in alta parte in Europa.  

 Cererea noastra, a partii apararii, privind formarea comisiei rogatorii pentru a 

elucida aceste aspecte,  a fost respinsa atat de procuror, cat si de instanta. 

 

「Revenind la cauza penală supusă examinării constatăm că, în cadrul 

cercetărilor judiciare inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, astfel că cauza a fost 

examinată în ordine generală.   

Urmare a analizei probelor administrate în cadrul urmăririi penale şi cercetate în 

şedinţa de judecată, ajungem la concluzia că vinovăţia inculpatului Chirtoacă Dorin Ion 

în săvârşirea infracţiunilor incriminate a fost dovedită pe deplin.  

Deși Chirtoacă Dorin Ion nu şi-a recunoscut vina în comiterea infracţiunilor 

imputate, în circumstanțele descrise acuzarea constată că probele administrate în cadrul 

urmăririi penale și cercetate în instanța de judecată sînt legale, pertinente, concludente și 

suficiente care pot confirma caracterul infracţional al faptelor comise de către inculpat, 

după cum urmează: 

Astfel, la baza realizării concursului de selectare a cîștigătorului licitației, a stat    

Decizia 6/5 din 02.10.2014 a Consiliului Municipal Chișinău, prin ce s-a aprobat: 1. 

studiul final și principiile generale de implimentare a Strategiei pe termen lung de 

parcare; 2.dispunerea desfășurării procedurii de selectare a parteneriatului public privat 

privind amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu 

plată; 3.S-a aprobat și componența Comisiei de selectare a partenerului privat: 

președintele comisiei Nistor Grozavu. Conform anexei nr.2 la prezenta decizie este 

indicat că: ofertanții vor prezenta în oferta financiară o redevență partenerului public nu 

mai puțin de 5% din suma încasărilor!  Este importantă constatarea în coraport cu  

conținutul Prezentării Consultantului ,,WSP UK Limited,, a produsului final în cadrul 

proiectului de consultanță, Strategiei pe termen lung de parcare în mun. Chișinău, ce a 

fost aprobat prin Decizia nominalizată! Iar ulterior este și o anexă la Decizia dată unde 

este indicat condițiile suplimentare cifra de afacere 100 000 000 lei în ultimii doi ani de 

activitate ș.a. 

Este important că, condițiile speciale au fost introduse în anexa 2 la decizia dată! 

Conform declarațiilor lui Nistor Grozavu în 2012-2013, în baza unei finanțări 

externe a fost efectuat un studiu de fezabilitate referitor la implimentarea parcărilor 

controlate în or. Chișinău, de către o companie engleză Consultantului ,,WSP UK 

Limited,, companie desemnată în baza licitației publice. Anterior a fost efectuat un 
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studiu similar de către Institutul municipal de proiectare Chișinău Proiect însă acesta 

nici nu a fost examinat de Consiliu! 

Totodată, conform declarațiilor martorilor se identifică că, au fost mai multe 

companii interesate de cîștig al licitației! 

   Realizarea concursului de selectare a partenerului privat urma să fie pînă la data 

de 20.12.2014. Însă acesta nu a fost realizat în termen dat fiind faptul că mai multe 

ședințe nu au avut loc din diferite motive, iar conform probelor analizate, se identifică 

că persoanele implicate în comiterea faptelor infracționale urmăreau negocierea cu 

compania care își dorea cîștigul licitației și crearea climatului benefic de asigurare a 

cîștigării licitației. 」 

 Asa cum am mentionat mai sus, aceste aspecte au fost ridicate in proces anume de 

noi, partea apararii. Este vorba despre faptul ca a fost efectuat SF-ul de catre compania 

britanica "WSP UK Limited", a fost avizat la APP pentru a demara licitatia, apoi, in 

aceeasi cand a venit avizul APP, a fost ignorat si aruncat la cosul de gunoi de catre 

Comisia de Licitatie, pentru a fi substituit imediat cu un Caiet de Sarcini, fictiv. Toate 

acestea au avut loc pe 11 mai 2015. De 4 ani, de cand am descoperit aceste lucruri, 

procuratura refuza sa faca o ancheta, desi o cerem la fiecare sedinta. 

  "Martorii" la care face referire procuroarea Gladcov, sunt de fapt, principalii 

faptasi, si nu pot fi martori ai propriilor fapte. Audierea lor in instanta in calitate de 

"matori" a reprezentat o incalcare grava a drreptului la uun proces echitabil. Am cerut 

de zeci de ori, in instanta, sa fie investigate urmatoarele fraude: 

1. Adoptarea avizului Comisiei Juridice din sedinta din 27 iunie 2014. 

2. Modificarea conditiilor PPP-ului in sedinta CMC din 02 octombrie 2014. 

3. Substituirea documentatiei de licitatie in sedinta Comisiei de Licitatie din 11 mai 

2015 etc   

 Cererile noastre sunt documentate in procesele verbale si inregistrarile audio ale 

sedintelor de judecata. Procurorul Robu s-a opus de fiecare data si spunea ca aceste 

cereri ale noastre nu sunt relevante pentru cauza penala, ca noi deviem de la subiect si 

tergiversam examinarea cauze. La fel si procuroarea Cristina Gladcov a refuzat si refuza 

sa inceapa o ancheta pe aceste subiecte desi i-am cerut acest lucru de mai multe ori. 

 Este evident ca cineva a influentat atat avizul Comisiei Juridice, votul privind 

decizia 6/5 in CMC, cat si substituirea documentatiei de Comisia de Licitatie. La fel, 

este clar ca exisa legatura de cauzalitate intre aceste fapte, pentru ca datorita acestor 

fraude si conditii speciale a fost posibila favorizarea firmei "EME Parleitsystem" si 

castigarea licitatiei de catre aceasta, dar nimeni nu vrea sa le investigheze.   

 Astazi, procuroarea Gladcov, prin aceste concluzii prezentate in instanta, intoarce 

lucrurile invers, inverseaza ordinea evenimentelor, manipuleaza cu faptele, si incearca 

sa puna pe umerii subsemnatului, problemele tot de mine ridicate, ani la rand, in acest 

proces. Se intampla, ca pe vremea URSS, daca ai initiativa de a imbunatati starea de 

lucruri - esti pedepsit.  

 

Conform cronologiei evenimentelor de inițiere a discuțiilor și realizarea celor 

propuse:  

FALS! In realitate nu este o cronologie reala, ci este vorba despre inversari ale 

evenimentelor si de manipulare a faptelor de catre procuratura pentru a amplifica 

fabricarea dosarului si pentru a putea relua invinuiriile din rechizitoriul din 2017, 

desfiintate deja de partea apararii, anterior.  
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-  Au avut loc discuțiile între Grozavu Nistor și Pincevschii Alexandr unde i s-a 

comunicat că Gamrețki este responsabil de proiect și tot el este coleg de clasă cu Dorin 

Chirtoacă; Conform declaratiilor ambilor, Grozavu si Pincevschi, ei au avut mai multe 

intalniri pe subiectul parcarilor, incepand cu toamna - iarna anului 2014, atat Pincevschi 

de unul singur, cat si impreuna cu partenerii sai din Ungaria. Apoi a mai urmat cel putin 

inca o intalnire, in aprilie 2015. 

 
- A avut loc discuția dintre Pincevschii Alexandr și Gamrețki Igor despre selectarea 

partenerului privat;  Conform declaratiilor ambilor, Pincevschi si Gamretchi, ei au avut 

o prima intalnire in prima parte a anului 2015, in localul "Cactus". Apoi, peste cateva 

luni, au urmat alte doua intalniri in care au discutat despre cota de 26%, intalnirile au 

avut loc in localul "Touche Cafe" din mall-ul Grand Hall. Aceste doua intalniri de la 

Grand Hall, sunt confirmate de rapoartele de urmarire vizuala a lui Gamretchi de catre 

Centrul National Anticoruptie (CNA), unde este mentionat ca au avut loc pe 9 iulie 

2015 si 20 iulie 2015. 

 

- Discuția între Gamrețchi și Chirtoacă Dorin și indicarea bonului de 26% cota 

parte; FALS! Asemenea discutie nu a avut loc. Aceasta acuzatiei nu este probata cu 

nimic, cu exceptia declaratiilor calomnioase ale lui Gamretchi pentru a scapa de 

rapsundere. Martorii apararii au aratat ca Gamretchi a mai recurs la minciuni in 

activitatea sa. Chiar daca am admite ipoteza procuraturii, o asemenea discutie putea 

avea loc numai dupa datele de 9-20 iulie 2015, cand Pincevschi cu Gamretchi au 

convenit asupra cotei de 26%. 

 

- In prima jumătate a anului 2015 a avut loc formarea de firmă Cipriotă Desonia 

Investment ce a obținut 26% din EME Parkleitsystem; FALS! Compania 

"DESONIA INVESTMENTS LTD"  nu a fost creata in prima parte a anului 

2015, dar pe data de 10 august 2015, dovada a fost prezentata la dosar de partea 

apararii. 

 

- Indicația lui Chirtoacă către Nistor Grozavu despre inițierea concursului de 

selectare a partenerului public privat în pofida faptului că, termenul era expirat 

termenul indicat în decizia 6/5; FALS! Asemenea "ordin" (indicatie) nu a avut 

loc. Chiar daca admitem ca "indicatia" putea fi data, atunci acest lucru se putea 

intampla numai dupa ce Gamretchi cu Pincevschi, pe 9 si 20 iulie 2015 au 

convenit asupra celor 26 % , despre care procuratura spune ca "mi-au fost 

propuse"sa mie, asa cum scrie in rechizitoriul din 21 iulie 2017.  

 Or, in realitate initierea concursului de selectare a avut loc prin votul 

unanim al Comisiei de Licitatie, pe data de 11 mai 2015, adica cu 2 luni mai 

devreme de momentul convenirii asupra celor 26%. Dovada  (procesul verbal al 

sedintei) a fost anexata la dosar de partea apararii. Procuratura intentionat, a 

inversat, acum, in aceste concluzii, ordinea evenimentelor pentru a amplifica 

fabricarea dosarului. 

  

- 31.07.2015 - de către Direcția lui Gamrețki a fost anunțată licitația privind 

organizarea și gestionarea parcărilor cu plată, publicat în Monitorul Oficial; 

Manipulare, anuntarea licitatiei si publicarea anuntului in Monitorul Oficial au 
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fost decise nu de Directia Transport, dar de catre Comisia de Licitatie, la fel, pe 

data de 11 mai 2015, in aceeasi sedinta. Doar publicarea propriu-zisa a avut loc 

pe 31 iulie 2015.  

 

- Cerințele obligatorii au fost majorate nemotivat prin adăugarea de cerință: 6 mln 

tranzacții de parcare în ultimii 3 ani și demonstrarea prestării serviciilor de 

parcare auto cu plată prin intermediul tehnologiei moderne de plată electronice 

în nu mai puțin de 5 orașe în ultimii 2 ani. Aceasta a fost realizat în Anexa la 

Decizia 6/5 și nu în conținutul Deciziei propriu zise! Am aratat mai sus ca am 

cerut de nenumarate ori investigarea adoptariii avizului Comisiei Juridice a CMC 

si a votului din CMC, ca urmare  a caruia au aparut aceste modificari in anul 

2014.  Procuratura constant s-a opus, iar acum prin prezenta invinuire 

manipuleaza cronologia faptelor, pentru a insinua, precum ca as fi avut vreo 

implicare, atunci la votul din CMC, din octombrie 2014? Cum ar fi fost posibil 

acest  lucru daca la acea data nici Grozavu, nici Gamretchi, nu se vazuse cu 

Pincevschi, iar Gamretchi nici nu se cunostea cu Pincevschi?  

 

-  「Totodată, companiile ÎCS ,,BABYLON DEVELOPMENT,, 

SRL,,DASA&CONSTRUCȚII,, și SC,,PICONET,,SRL, au depus scrisori de 

clarificare a cerințelor noi obligatorii apărute în caietul de sarcini. Aceste 

clarificări au fost examinate contrar procedurii și anume de Igor Gamrețki și 

Mariana Stoicev (rudă cu Gamrețki și persoana responsabilă de proiectul 

parcărilor cu plată din cadrul DGTPCC), care nu erau membri ai grupului de 

desemnarea unui partener public privat.  

- Caietul de sarcini a fost procurat de 16 participanți dar, au depus 2: EME 

Parkleitsystem și rezidenta SRL,,Sizif-L,, aceasta fiind realizat anume prin 

introducerea condițiilor suplimentare conform anexei la Decizie!  

- EME Parkleitsystem a fost fondată la data de 25.08.2015 de către EME Holding ! 

- Pincevschii Alexandr deținea o firmă unde jurist este Curti Alexei, și tot acesta 

este administrator al SRL,,Sizif-L,, fondată la 04.09.1996, care a și procurat 

caietul de sarcini la indicația lui Pincevschii; 

- La indicația lui Pincevschii Alexandr, angajata Sau Tatiana l-a ajutat pe Gamrețki 

Igor să înregistreze în Cipru compania Desonia Investment LTD, pe numele 

persoanei interpuse Oigan (Eugen) Pîrciu. Actele au fost expediate 

reprezentanților companiei EME Parkleitsystem GmbH, care la 25.09.2015 au 

efectuat modificările necesare în lista asociaților. 

- La 29.09.2015, a avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

selectare a partenerului privat, iar la 06.10.2015 prin procesul verbal nr. 2 

cîștigător a fost aleasă EME Parkleitsystem. 」Este vorba despre aranjamente 

dintre Gamretchi si Pincevschi care au avut loc dupa incepand cu zilele de 9 si 20 

iulie 2015, cand cei doi au convenit la mall-ul Grand Hall asupra impartirii 

cotelor parti ale viitoarei companii castigatoare etc. Ei insisi declara, in cadrul 

confruntarii dintre ei, la procuratura, din data de 5 si 12 mai 2017, ca au facut 

aceste intelegeri.  (Vol. II al dosarului, pag. 129 -134)  

 In cadrul aceleeasi confruntari, Gamretchi a insinuat, citez ca: "initiativa de 

a propune careva avantaje a venit din partea lui Pincevschi ... Pincevschi a dorit 
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ca eu sa fiu o punte spre Dorin Chirtoaca, pentru a implementa acest proiect... 

Ulterior discutiei cu Dorin Chirtoaca si acceptul acestuia cu referire la 26 %, am 

discutat de mai multe ori cu Alexandr Pincevschi caruia i-am comunicat ca din 

suma de 26%, eu voi beneficia de 13%, iar Dorin Chirtoaca, la randul sau, va 

beneficia de 13%".  

 Pe de alta parte, tot la aceasta confruntare, Alexandr Pincevschi declara, ca 

nu el a i-a propus ceva lui Gamretchi, dar ca a fost invers, citez: "Gamretchi a 

venit cu propunerea sa fie remunerat cu 2.000.000 Euro sau o cota parte de 26 % 

din compania care va castiga concursul. Nu confirm cele declarate de Igor 

Gamretchi si anume de a fi o punte dintre mine si primar . La fel comunic ca 

Gamretchi Igor nu mi-a comunicat niciodata ca cele 26% aau fost divizate si nici 

cine ar mai fi beneficiar. ... nu mi-a comunicat niciodata ca persoana care il va 

ajuta este Dorin Chirtoaca, ba mai mult ultimul taragana de mai multe ori 

emiterea diferitelor documente." 

 Un an mai tarziu, pe 23 si 29 mai 2018, cand Alexandr Pincevschi era 

audiat in instanta de judecata, fiind intrebat de mine daca mi-a oferit vreodata o 

cota parte, Alexandr Pincevschi a declarat, citez: "Eu nu am avut cu 

Dumnevoastra nimic comun, nu v-am transmis niciodata nimic, niciun leu, nicio 

cota parte." Aceasta declaratie a fost publicata de mine, inca atunci, in anul 2018: 

https://www.facebook.com/100044205350839/videos/1958761934157606/   

 Or, una din cele doua acuzatii  ale procuraturii, consta in faptul ca as fi 

primit de la Alexandr Pincevschi, cota de 13 / 26% (nu este clar) din compania 

castigatoare a licitatiei. 

 Ce si cum as fi putut primi eu de la Pincevschi, ceva, daca Pincevschi 

spune ca nu mi-a oferit nimic?! 

 Tot in cadrul acestei confruntari, Gamretchi il acuza pe Pinccevschi ca 

citez: "a avut intelegere cu careva persoane din fractiunea comunistilor ca acestia 

sa sustina acest proiect in schimbul sumei de 120.000 EURO. La fel mi-a 

comunicat ca avut intelegeri cu Iurii Topala din fractiunea PL, ca in schimbul 

sumei de 120.000 EURO, acesta sa sustina proiectul deciziei 6/5 din 2014, iar 

ulterior ca membru al grupului de lucru sa sustiina compania al carei partener 

estte Pincevschi Alexanndr.  

 Totodata acesta mi-a comunicat a influentat membrie grupului de lucru 

care fusesera desemnati prin decizia 6/5 din 2014 si care urmau sa desemneze 

castigatorul in cadrul proceddurii si anume pe Nistori Grozavu, Veaceslav Bulat 

si Ghenadie Ivascenco, cu suma de 20.000 EURO, fiecare."   

    

Conform Deciziei din 2014 și ,,Legii cu privire la parteneriatul public privat,, se 

statuează că, după desemnarea ofertantului cîștigător, se negociază clauzele 

contractuale și doar după se transmite proiectul spre aprobare și semnare către 

autoritatea publică abilitată, Consiliul Municipal Chișinău. Contrar prevederilor 

date, la 03.12.2015, Nistor Grozavu a acționat la indicația primarului General, a 

semnat contractul în lipsa aprobării de CMC. FALS! Lucrurile stau diametral 

opus - legislatia in vigoare - Legea nr. 179, din 10 iulie 2008 si  HG nr.476 din 4 

iulie 2012 care contine Regulamentul si Instructiunile in ceea ce priveste PPP-

urile, prevad si stabilesc obligatia negocierii si semnarii de catre partenerul public 

a proiectului contractului in forma negociata, in termen de 30 de zile.  
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Legea nr. 179, din 10 iulie 2008, cu privire la parteneriatul public-privat 
 

Articolul 15.  

Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale 

            (1) De competenţa consiliului local sau raional, după caz, ţin: 

            a) aprobarea listei bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi 

serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat; 

            b) aprobarea obiectivelor şi a condiţiilor parteneriatului public-privat, a cerinţelor generale 

privind selectarea partenerului privat; 

            c) aprobarea tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală în condiţiile legislaţiei; 

            d) desemnarea membrilor comisiilor de selectare a partenerului privat. 

            e) asigurarea publicării comunicatului informativ; 

            f) aprobarea proiectelor contractelor de parteneriat public-privat în forma negociată. 

            (2) De competenţa primarului sau a preşedintelui raionului, după caz, ţin: 

            a) semnarea contractelor de parteneriat public-privat şi expedierea în adresa Agenţiei a copiilor 

acestora pentru a fi luate la evidenţă; 

            b) asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor de parteneriat public-privat în raza 

unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 

Articolul 27.  

Comisia de selectare a partenerului privat 

            (1) Pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat, partenerul public creează o 

comisie de selectare a partenerului privat pentru fiecare bun propus ca obiect al parteneriatului public-

privat. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membri persoane fizice, nu mai mic de 5, care 

trebuie să includă cel puţin un specialist în economie, un specialist în jurisprudenţă, un reprezentant al 

Agenţiei şi un specialist în domeniul în care se iniţiază parteneriatul public-privat. Comisia este condusă 

de un preşedinte, desemnat de partenerul public. 

 

Articolul 30 

Încheierea contractului de parteneriat public-privat 

            ( 1 ) După desemnarea celei mai bune oferte, comisia de selectare a partenerului privat 

elaborează, în cel mult 30 de zile de la data deciziei respective, un proiect de contract care să 

întrunească datele prevăzute la art. 20 şi îl va transmite ofertantului desemnat învingător. 

            (2) Proiectul de contract se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice din data primirii lui de 

către ofertantul desemnat învingător. 

  (3) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), ofertantul desemnat învingător 

refuză semnarea contractului, comisia pentru selectarea partenerului privat este în drept să desemneze în 

calitate de învingător ofertantul clasat pe locul imediat următor conform rezultatelor evaluării.  

            (4) Proiectul contractului de parteneriat public-privat în forma negociată urmează a fi aprobat şi 

semnat de autoritatea publică abilitată. 

 

Hotărîrea Guvernului 

nr.476 din 4 iulie 2012 

Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile 

generale de selectare a partenerului privat (in continuare Regulamentul) 
Secţiunea 10 

Desemnarea ofertantului cîştigător, încheierea contractului 

de parteneriat public-privat şi comunicarea rezultatului final 

    112. Partenerul public are obligaţia de a informa, în scris, toţi ofertanţii despre rezultatul concursului 

nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la semnarea de către membrii Comisiei a procesului-verbal. 

    113. Comisia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un comunicat informativ privind 

desemnarea cîştigătorului concursului şi totalurile concursului în termen de 5 zile calendaristice din data 

semnării contractului . 

    114. După desemnarea celei mai bune oferte, Comisia elaborează, în cel mult 30 de zile de la data 

deciziei respective, un proiect de contract care să întrunească datele prevăzute în secţiunea 11 a 

prezentului capitol şi îl va transmite ofertantului desemnat învingător. 

    115. Proiectul de contract elaborat se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice din data primirii 

lui de către ofertantul desemnat învingător. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit, ofertantul 

desemnat învingător refuză semnarea contractului, Comisia este în drept să desemneze în calitate de 

învingător ofertantul clasat pe locul imediat următor conform rezultatelor evaluării. 
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    116. Proiectul contractului de parteneriat public-privat în forma negociată urmează a fi semnat de 

partenerul public. 

    117. Partenerul public are obligaţia de a încheia contractul de parteneriat public-privat cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către Comisie. Valoarea investiţiilor indicată în oferta 

cîştigătoare este fermă şi nu poate fi modificată. 

    118. Ofertantul invitat de către partenerul public  să încheie contractul de parteneriat public-privat are 

obligaţia de a constitui garanţia bancară de bună execuţie a contractului. Cuantumul garanţiei de bună 

execuţie se stabileşte de Comisie şi se indică în documentaţia standard. Garanţia de bună execuţie se 

constituie printr-o scrisoare de garanţie bancară.  
 

INSTRUCŢIUNI 

privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public - privat 
 39. Încheierea contractului de parteneriat public-privat  
     Partenerul public are obligaţia de a încheia contractul de parteneriat public-privat cu ofertantul a 

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către Comisie. Preţul  prevăzut în oferta care a fost 

stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va 

constitui ca parte integrantă a contractului de parteneriat public-privat. 

 Proiectul contractului se negociază în cel mult treizeci (30) zile calendaristice din data primirii 

lui de către ofertantul desemnat cîştigător. În perioada de negociere a clauzelor, în contract pot fi 

introduse, cu acordul reciproc al părţilor, condiţii suplimentare, care însă nu vor putea schimba esenţial 

condiţiile fixate în caietul de sarcini şi oferta cîştigătorului. 

 În cazul în care partenerul public nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a 

fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul a de a invita ofertantul clasat pe locul doi al 

clasamentului, în vederea încheierii contractului sau de a anula procedura de concurs. 

 

 Asadar, cine este partenerul public? Conform art. 15 alin (1) lit. d) si a art. 

27 Legea nr. 179, din 10 iulie 2008, partener public este CMC-ul. Deci, in cazul 

de fata, semnarea proiectului contractului in forma negociata urma sa o faca un 

reprezentant al partenerului public, adica al CMC - fie o persoana desemnata 

printro decizie speciala a CMC, in acest sens, fie presedintele comisiei de 

licitatie, avand in vedere faptul ca anume comisia a derulat toata procedura si a 

negociat proiectul contractului, presedinte al comisiei fiind Nistor Grozavu, ceea 

ce, conform legii, nu urma sa aiba vreo legatura cu functia sa de viceprimar. In 

calitate de presedinte al comisiei, Grozavu urma sa desfasoare o activitate in 

subordinea CMC, ca partener public al PPP-ului. 

 In tot cazul comisia era obligata sa intocmeasca un raport prin care sa 

anunte castigatorul si sa-l prezinte CMC, pentru ca CMC, in calitate de partener 

public, sa ia decizii cu privire la pasii de mai departe - imputernicirea de semnare 

a proiectului de contract in forma negociata (asa cum il obliga punctul 116 din 

Regulament) si aprobarea proiectului de contract in forma negociata semnat de 

partenerul public. Procuratura insa pune problema ca la gradinita, la modul ca 

legislatia cu privire la PPP-uri este scrisa doar pentru Primaria Chisinau si doar 

doua persoane - Grozavu si Chirtoaca, cine si la cine o sa arate cu degetul. 

Deregula, consilierii municipali sunt presedinti de comisii formate de CMC. Daca 

in situatia de fata era presedinte al comisiei de licitatie un consilier municipal, 

cum ar mai fi fost "construita" prezenta acuzatie? Lucrurile sunt mult mai 

profunde, iar legislatia este pentru toate autoritatile publice din RM, motiv pentru 

care procedurile sunt mai complexe, se desfasoara in mai multe etape, lucruri pe 

care procuratura nu vrea sa le vada si sa le inteleaga. 

   1. Prima problema care apare este ca in mod eronat in proiectul 

contractului aprobat de comisia de licitatie pe 11 mai 2015 drept partener public 

este trecuta Primaria Municipiul Chisinau, iar drept semnatar - viceprimarul 

municipiului?! Cine a avut un asemenea interes? 
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 2. Urmatoarea problema este ca si caietul de sarcini eliberat agentilor 

economici nu este eliberat din numele CMC , dar din numele Primariei. Prima 

propozitie a Invitatiei de oferta este: "Primaria municipiului Chisinau 

(Municipalitatea) invita ofertantii sa depuna ofertele..." (pag. 4), sau prima 

propozitie a Instructiunilor incepe astfel: "Primaria municipiului Chisinau (in 

continuare Municipalitate) propune PPP-ul parcarilor controlate cu plata..." (pag. 

10). In continuare, cuvantul Municipalitatea apare peste tot, in caietul de sarcini si 

in proeictul de contract, Primaria apare ca partener public si beneficiar in  

proiectul de contract, iar sintagna CMC apare doar de 7 ori, in cele peste 80 de 

pagini - cu referire la doua aspecte: faptul ca prin decizia 6/5 a fost creata comisia 

de licitatie si ca CMC urmeaza sa aprobe contractul. De esenta este faptul ca 

nicaieiri CMC nu apare ca partener public si beneficiar al acestui proiect, asa cum 

prevede legislatia. 

 De ce procuratura nu a investigat aceste abateri? Veti incerca acum tot pe 

umerii subsemnatului sa le puneti, ca i-as fi influentat? In acest sens, au activat 7 

oameni, cu care nu am avut nicio tangenta si nici nu puteam avea. Daca vreti sa 

ma acuzati, va rog sa-mi aratati cand unde si cum i-am determinat sa faca aceste 

abateri si sa aprobe aceste ilegalitati complete in raport cu legislatia in vigoare! 

 Subliniez ca nimeni, niciodata pana acum nu a ridicat aceasta problema 

pana in prezent. Amintesc ca acest caiet de sarcini si acest proiect de contract sunt 

fictive si, asa cum am stabilit pe baza anchetei pe care am facut-o impreuna cu 

avocatii,  au fost puse in mod fraudulos la baza concursului de catre comisia de 

licitatie pe data de 11 mai 2015, cand documentatia de baza, continut in SF-ul 

elaborata de britatnic a fost aruncat la cosul de gunoi, iar cei 200.000 Euro 

cheltuiti pentru SF - irositi. Trag inca o data semnalul de alarma ca procuratura 

refuza in continuare sa faca ancheta pe aceste subiecte! 

 3. Nistor Grozavu si Igor Gamretchi afirma in declaratiile lor din dosar ca, 

dupa ce Gamretchi mi-ar fi adus si lasat proiectul de contract in anticamera, 

acesta fiind deja "negociat" cu partenerul privat, (conform actelor pe care le-am 

anexat la dosar, negocierea a avut loc pe 3-4 noiembrie 2015), Grozavu, avand o 

discutie cu mine in biroul subsemnatului a luat contractul si l-a semnat, la el in 

birou, la ordinul meu. De asemenea, Grozavu afirma ca nu stie de ce numele sau 

a aparut in contract, ca semnatar, si ca de fapt acolo ar fi trebuit sa fie numele 

subsemnatului, Dorin Chirtoaca.  

 Sa incercam sa admitem aceasta ipoteza, dar asa cum am spus, mai sus, 

documentele spun altceva.  

 Insa, pe 11 mai 2015, cand a fost substituita documentatia de licitatie si 

aprobat proiectul de contract, in text era prevazut ca acesta urmeaza a fi semnat, 

de catre, citez: "Primaria Municipiului Chisinau, reprezentata de viceprimarul 

municipiului Chisinau, in calitate de Partener public" (este prima propozitie din 

proiectul de contract, parte componenta a caietului de sarcini, pag. 51 a 

documentului). 

 Pe 3 noiembrie 2015, Nistor Grozavu, nu ca viceprimar, dar ca presedinte 

al Comisiei de licitatie, expediaza o scrisoare, sub antetul CMC, catre EME 

Parleytsistem prin care le transmite anexat proiectul contractului PPP (21 file) 

pentru negocieri. Anume in aceasta variata a proiectului de contract apare deja 

expres si numele semnatarului - Nistor Grozavu si adresa sa de e-mail 

nistor.grozavu@pmc.md.  
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 Acest proiect de contract trimis spre negociere a fost ridicat pe data de 22 

decembrie 2015, asa cum se mentioneaza in Procesul  verbal de ridicare al CNA 

la pag. 86-87 , Vol. I,  din dosarul subsemnatului. Insa, documentul nu este in 

prezentul dosar, fiind tinut doar in dosarul initial, de baza, la care nu avem acces 

ca urmare a disjungerii ilegale facute de procurorul Robu, pe 12 iulie 2017. 

 Ascunderea de catre procuratura a acestui document si refuzul de a aduce 

toate materialele cauzei in instanta, ne incalca dreptul la aparare, dar si 

compromite acuzatia procuraturii ca eu l-as fi impus pe Grozavu sa semneze 

contractul, precum si declaratia lui Grozavu precum ca nu stie de ce numele sau 

figura in contract, pentru ca este absurd sa impui sa semneze pe cineva ceva, din 

moment ce el, impreuna cu comisia pe care o conduce, substituie documentatia de 

licitatie cu alta (unde la semnatar scrie - viceprimarul municipiului Chisinau), 

desfasoara licitatia, selecteaza castigatorul favorit si ii trimite pe 3 noiembrie 

2015, spre negociere contractul unde figureaza expres numele sau, iar pe 12 

noiembrie 2015, aplica pe o scrisoare cu privire la data semnarii contractului, 

rezolutia "pentru informarea solicitantului, dupa semnarea contractului".  

 In ceea ce priveste negocierea contractului PPP-ului parcariilor - nicio 

negociere a proeictului de contract, de fapt nu a avut loc. Totul a fost simulat si 

"negocierea" a constat intrun schimb de scrisori fara obiectii care avut loc in mai 

putin de 24 ore, intre 3 si 4 noiembrie 2015 (scrisorile, dovezile sunt anexate de 

partea apararii, la dosar). In ceea ce priveste semnarea - am mentionat mai sus ca 

s-a decis la Comisia de Licitatie pe 11 mai 2015, cine si cand va semna - si 

anume ca viceprimarul va semna contractul, in maxim 30 de zile de la anuntarea 

companiei castigatoare. Acest lucru este scris expres in proiectul de contract 

aprobat in acea zi de Comisia de Licitatie. 

 Pe langa aceasta, Grozavu afirma ca a mai semnat o data proiectul de 

contract pe data de 03 decembrie, intro sedinta de protocol cu parternerul privat, 

in Sala Rotunda a Primariei Chisinau, unde din nou, de asemenea, era deja trecut 

numele sau, in calitate de semnatar. Este lipsit de sens sa semnezi de doua ori 

acelasi document, de fapt, nici nu o poti face. Cert este ca pe contractul semnat 

figureaza data de 3 decembrie 2015. 

 Asadar, faptul ca acest proiect de contract urma sa fie semnat de viceprimar 

figura in textul contractului incepand cu 11 mai 2015, iar dupa 6 octombrie 2015, 

cand a fost anuntat castigatorul licitatiei - cel tarziu pe 3 noiembrie 2015 apare, 

cum am spus mai sus, numele si prenumle semnatarului - Nistor Grozavu si 

adresa sa de e-mail nistor.grozavu@pmc.md 

 Mai multe am putea afla si din corespondenta electronica a Unitatii de 

Implementare de la Directia Transport cu cei de la Parkleisystem, Parkleistsystem 

cu Pincevschi, da si si aceste materiale sunt ascunse de procuratura de 5 ani, 

gasindu-se in dosarul de baza, la care nu avem acces. O asemenea corespondenta 

exista si este in posesia procuraturii, care a refuzat sa execute incheierea instantei 

din 09 februarie 2018 prin care a fost obligata sa aduca toate materialele cauzei.  

 In concluzie, actele anexate la dosar de partea apararii spun urmatoarele: 

comisia condusa de Nistor Grozavu a substitutit documentatia de licitatie, a 

aprobat un caiet de sarcini contrar SF-ul pregatit in acest scop, un caiet de sarcini 

contrar si legii care nu reprezenta partenerul public. In text ii este trecuta, de la 

bun inceput, functia de viceprimar, iar mai tarziu numele, prenumele si adresa de 

email, comisia a simulat negocierea contractului in mai putin de 24 ore, pentru ca 
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dumnealui sa spuna in 2017 si 2018, aici in dosar, ca s-a intrebat in noiembrie - 

decembrie 2015 ce cauta numele sau acolo, ca de fapt trebuia sa fie numele 

subsemnatului, si sa afirme ca eu l-as fi obligat sa semneze ceea ce el insusi s-a 

angajat sa semneze incepand cu 11 mai 2015. Acest lucru este o absurditate. 

Asemenea discutii nu am avut cu Grozavu si asemenea ordine nu am dat, restul 

este clar de la sine.  

 4. De legislatia impune semnarea proiectului contractului in forma 

negociata? De ce sunt mai multe etape precum asigurarea concurentei, lista 

scurta, discutii directe, negocierea contractului, proiectul de contact in forma 

negociata, semnarea pana la aprobare, a doua optiune in cazul in care castigaotrul 

refuza etc? Cum am spus mai sus, legea nu este scrisa numai pentru mun. 

Chisinau, unde este CMC si primarie si unde unii au posibilitatea sa dea vina pe 

subsemnatul, fiind protejati si acoperiti de procuratura, pentru a scapa. Legea este 

pentru mai multe situatii si pentru toate autoritatile publice, si nu peste tot sunt 

primari, viceprimari si consilieri. Sunt cel putin 3 motive: 
 - pentru ca valoarea investiţiilor indicată în oferta cîştigătoare este fermă şi nu poate fi 

modificată (punctul 117 din Regulament), dar ofertantul se poate razgandi si atunci se deschide 

optiunea cu ofertantul de pe locul 2 (punctul 115 de regulament); 

 - pentru ca Partenerul privat nu are dreptul, ca pe parcursul îndeplinirii contractului, să 

accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a 

responsabilităţilor acestuia în asemenea măsură, încît cea mai mare parte a riscurilor să fie 

redistribuită partenerului public (punctul 122 din Regulament); 

   - pentru ca partenerul public trebuie să definească prin contract nivelul de performanţă 

şi de calitate al activităţilor pe care partenerul privat urmează să le efectueze, precum şi modul 

în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens 

indicatori relevanţi şi măsurabili în baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a 

obligaţiilor contractuale (punctul 123 din Regulament); 

 Dupa ce aceste lucruri sunt negociate, precum si altele, proiectul de 

contract in forma negociata se semneaza de un reprezentant imputernicit de 

partenerul public (CMC), pentru ca sa ai varianta finala cu care sa te prezinti spre 

aprobare in plenul CMC. 

 Un alt motiv care determina necesitatea semnarii proiectului contractului in 

forma negociata este prevenirea influentei ilegale, prevenirea modificarii 

conditiiilor PPP -ului la momentul dezbaterii proiectului de catre consiliile locale, 

raionale, orasenesti sau municipale, populismul sau interese contrare comuniatii 

sa nu prevaleze in momentul vorului - deci pentru a preveni eventuale manipulari. 

Daca textul este negociat si  semnat - consiliile au numai doua optiuni: sa aprobe 

sau sa respinga proiectul. 

 Cu siguranta sunt si alte aspecte, dar concluzia de baza este urmatoarea: 

partenerul public (CMC) printro persoana imputernicita sau prin comisia de 

licitatie si presedintele acesteia este obligat sa negocieze si sa semneze proiectul 

de cotranct in forma negociata in termen de 30 de zile de la anuntarea 

castigatorului.  

 5. Dupa semnarea proiectului contractului in forma negociata de catre 

reprezentantului partenerului public (CMC), asa cum prevede punctul 116 din 

Regulament, acesta se transmite plenului CMC, pentru aprobare. Dupa aprobare, 

proiectului contractului in forma negociata devine contract. Contractul aprobat 

este transmis primarului pentru, citez, din art. 15 alin (2) lit. a) si b) din Legea 

179/2008 si din punctul 234 din Regulament: "semnarea si expedierea în adresa 

APP a copiilor contractului, asigurarea monitorizării şi controlului realizării 
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proiectelor de parteneriat public-privat în raza unităţii administrativ-teritoriale 

respective, lucruri care tin nemijlocit de competenta primarului". De asemenea 

aceeasi lege prrevede ca primarul semneaza in calitatea sa autoritate publica 

abilitata, dupa ce proiectul contractului de parteneriat public-privat în forma 

negociată este aprobat (art. 30 din lege). Trebuie mentionat ca acestea sunt 

singurele situatii cand denumirea, compententele si sarcinile unui primar apar in 

aceasta in Legea 179/2008 si HG 476/2012. 

 Prin urmare, pretinsa obligatie pentru la care face referire procuratura in 

acuzatie privind asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor de 

parteneriat public-privat în raza unităţii administrativ-teritoriale respective, 

intervine un primar numai dupa aprobarea PPP-ului de catre consiliul local, in 

speta CMC si semnarea in conditiile art. 15 din lege, a contractului aprobat. 

 Astfel,  revin asupra la ceea ce am afirmat la inceputul acestei pledoarii - 

nu este si nu poate fi vorba despre neglijenta sau ca eu "nu as fi realizat toate 

actiunile premergatoare" pentru prevenirea abaterii de la Studiul de Fezabilitate 

(SF) si celelalte. Conform art. 15, alin. (1) lit. d), al Legii cu privire la PPP nr. 

179/2008, PPP-urile se initiaza de catre consiliilor locale care aceste formeaza 

comisiile de licitatie, desfasoara licitatia, negociaza si aproba contractul. Abia 

dupa aprobarea contractului acesta este transmis spre executare si implementare 

primarului si primariei - ramura executiva a autoritatii publice locale. Consiliul 

local si primarul sunt doua autoritati distincte, asa cum spune art. 1 si urmatoarele 

din Legea nr. 436/2006 privind administratia publica locala, dar si art. 15, 27, 30 

din Legea nr. 179/2008. Prin urmare, pana la aprobarea contractului de catre 

Consiliul Municipal Chisinau (CMC), proiectul nu este de competenta unui 

primar, si atunci nu poate fi vorba despre neglijenta, lipsa de diligenta etc  

 6. Licitatia din 29 septembrie nici nu se putea desfasura numai cu doi 

participanti, din care unul "Sizil" SRL a fost desclaificat pentru ca nu a depus 

garantia bancara si dovada experientei similare. Astfel comisia de licitatie nu a 

asigurat nivelul de concurenta corespunzator , conform art. 8 alin (3) din Legea 

179/2008,  nu au putut forma lista scurta a ofertantilor si nici realiza dialogul cu 

ei, conform punctelor 209 -220 din Regulamentul PPP-urilor aprobat de HG 

476/2012.  

 

 Ce vreti de la mine? De ce nu intrebati Comisia Juridica a CMC si CMC-ul in 

ansamblu? De ce nu intrebati comisia de licitatie despre substituirea si falsificarea 

documentatiei de licitatie, despre nihilismul juridic care l-au facut cu noul caiet 

de sarcini? Dar pe Dvs cine sa va intrebe pentru faptul ca ii acoperiti si ii protejati 

si pentru veniti cu un nihilism juridic si mai mare? Pentru faptul ca va bucurati cu 

cineva arata cu degetul ca sa scape si pentru ca fabricati dosare si nu faceti 

anchetele corect si obiectiv, pentru faptul ca nicio cronologie a faptelor nu puteti 

face fara sa manipulati si sa inversati datele, pentru ca altfel nu va iese acuzatia? 

Pentru asta voi cereri 10 ani de inchisoare? Si noi acum, partea apararii ce sa 

cerem pentru toate abuzurile abuziri si incalcari ale drepturilor omului,  pentru 

arestul ilegal, pentru lipsirea de serviciu, pentru sechestrele aplicate, pentru asa 

numitii "martori" adusi de procurori sa ne calomnieze, pentru minciunile, falsurile 

si manipuarile din rechizitoriu si din aceste concluzii? Ce sa cerem pentru toate 

acestea? Detineti puterea si faceti ce vreti?  
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- Apoi, ca final, Chirtoacă Dorin a avizat 6 certificate de urbanism pentru 

proiectare, cu toate că, la acestea era anexată copia contractului! INSINUARE! 

Pentru contrasemnare nu se prezinta copii ale unor asemenea contracte. Am 

explicat mai sus cum si de ce, avea loc contrasemnarea certificatelor de urbanism. 

- la contrasemnare se prezinta doar certificatul de urbanism si planul geometric. 

Chiar si la certificatele referitoare la constructii multietajate, examinarea se 

referea la regimul de inaltime si nu la contracte anexate. Iar certificatele, care nu 

se refera la constructii, precum cele de fata, se semnau ca act de procedura pentru 

inregistrare, fara examinare. Niciodata in toti anii de activitate la primarie, la 

niciun fel de certificate nu am vazut si nu am cautat contracte sau alte acte. 

Singura chestiuni examinate de subsemnatul erau POT-ul si CUT-ul constructiei 

cu multe nivele. Explicatii detaliate in acest sens am dat prin declaratiile mele din 

instanta care se gasesc si in acest document la pag 47-62. 

 

- Primarul Dorin Chirtoacă a emis Dispozițiile nr. 4 CMC din 04.12.2015 și 7 

CMC  din 18.11.2016 a dispus convocarea ședințelor ordinare pentru a discuta 

aprobarea contractului, cu toate acestea, cunoscînd că contractul nu era aprobat a 

emis 6 certificate pentru proiectare, fapt ce confirmă că Primarul General 

cunoștea că contractul a fost semnat de Președintele comisiei Nistor Grozavu și 

compania ungară. INSINUARE!  1. In ceea ce priveste cunoasterea faptului ca a 

fost semnat cotractul, aceasta nu schimba starea de lucruri. Sunt sute de contracte 

care se semneaza in municipalitate. Se putea intampla situatia in care sa cunosc 

despre semnarea contractului, insa nefiind aprobat de CMC, contractul nu avea 

nicio valoare juridica, ramanand la nivel de proiect de contract, asa cum prevede 

legislatia. 

 In cazul de fata, contractul a fost prezentat CMC-ului, pe 20 noiembrie 

2015, in varianta nesemnata, fiind anexat la proiectul de decizie pentru aprobare 

si asa a fost vazut de mine, singura data, acel proiect de decizie, atunci in 

noiembrie 2015. Asa si mi-a ramas in memorie, nesemnat. In rest, pana la 

aprobarea de catre CMC a contractului, subiectul nu era nici de competenta, nici 

pe agenda mea, si nici a primariei, in ansamblu.  

 Daca, insa, contractul ar fi fost prezentat la CMC in varianta semnata, nu 

era nicio diferenta, pentru ca fara aprobare contractul nu putea avea forta juridica. 

Asemenea precedente de semnare / parafare a altor contracte au existat in privinta 

altor proiecte si contracte care initial au fost semnate (parafate), inclusiv de mine 

personal (ex: cu BERD, BEI etc) si apoi aprobate. Atat timp cat era prezumata 

buna credinta a castigatorului licitatiei, semnarea contractului nu putea ridica 

niciun fel de semne de intrebare, mai ales, cum am spus mai sus, HG nr. 

476/2012 punctele 112-118 obliga partenerul public sa semneze proiectul de 

contract in forma negociata la expirarea celor 30 de zile de la anuntarea 

castigatorului. 

 In tot cazul, nu exista legatura cauzala si nu are nicio legatura contractul in 

forma semnata sau nesemnata, cunoasterera sau necunoasterea acestui fapt, cu 

invinuirile din dosar: ca l-as fi influentat pe N. Grozavu, ca as fi acceptat si primit 

oferte de la A. Pincevchi, direct sau prin intermediul lui I. Gamretchi, etc.  

 Cum am aratat mai sus - problemele in acest proiect au inceput 27 iunie 

2014, 2 octombrie 2014 si 11 mai 2015, celelalte etape au mers in mod automat. 

 Invinuirile procurorilor se bazeaza, de fapt, doar pe declaratiile 
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calomnioase, date in arest, ale celor care au participat la comiterea acestor fapte 

din iunie-octombrie 2014 si mai 2015. In realitate procurorii au devenit complici 

si protectori ai acestor faptasi, prin disjungerea ilegala a cauzei si atribuirea 

artificiala acestor persoana a calitatii de "martori". 

  

 2. In ceea ce priveste adoptarea dispozitiilor de convocare a CMC, inclusiv 

a celor doua dispozitii mentionate din 2015 s 2016 - acest lucru inseamna 

indeplinirea atributiilor de serviciu ale unui primar si nimic altceva. Regula 

generala pentru CMC si pentru secretarul CMC era de a include in proiectul 

ordinii de zi a CMC a majoritatii sau si a tuturor proiectelor de decizie care aveau 

un aviz al unei comisii a CMC. Scopul era de a nu fi acuzati de manipulare cu 

activitatea CMC si de a nu stoca proiectele de decizie, intrucat si asa se acumulau 

arierate mari ca urmare a modului instabil de activitate al CMC, in lipsa unei 

majoritati politice. 

 Cele doua sedintele nu au fost convocate anume pentru discutarea 

contractului, este o minciuna si o insinuare grosolana. Proiectul de decizie, fiind 

avizat pe 1 decembrie 2015 de catre o comisie, a fost inclus in mod obisnuit, 

procedural, in proiectul ordinii de zi a sedintei CMC din 10 decembrie 2015. 

Ambele ssedinte, invocate, erau sedinte ca oricare altele cu zeci si sute de 

subiecte pe ordinea de zi. Aprobarea contractului nu a fost discutata nicodata in 

ordinea de zi a CMC, in ambele cazuri subiectul fiind retras, de pe ordinea de zi. 

 Trebuie inteles si contextul general in care se intamplau aceste lucruri - in 

anii 2015, 2016, 2017, activitatea in Primaria Chisinau devenea una imposibila. 

Proiectele mari de dezvoltare a infrastructurii urbare erau sabotate si blocate pe 

toat caile de regimul mafiot Plahotniuc - Dodon - Sor. Proiectul cu reparatia 

strazilor - str. Alecsandri, bd. Negruzzi, bd. Stefan cel Mare - avansa foarte 

anevoios, santierul fiid oprit la fiecare pas, organizate scandaluri artificiale etc 

Proeictul cu privire la reabilitarea Statiei de Epurare - blocat si sabotat atat din 

interior, cat si din partea Guvernului si a ANRE. Proiectul managementului 

deseurilor urbane solide era blocat. Proiectul de eficeinta energetica era blocat.. 

CMC refuza sa acorde imputerniciri pentru negocierea si semnarea contractului 

cu BEI pentru izolarea termica a primelor scoli, gradinite si spitale din Chisinau 

(imediat insa cum am fost arestat si suspendat - impostoarea Silvia Radu a primit 

aceste impterniciri nefiind prezenta la sedinta CMC, ea fiind deja in sediul BEI de 

la Luxembourg). In domeniul constructiilor, socialistii organizau proteste 

artificiale la constructia practic a oricarui bloc de locuit sau cladiri multietajate 

(de ast si exista dispozitia 633-d din 24 iulie 2015, pentru a preveni si stapani pe 

cat posibil asemenea situatii). Imaginea politica a PL era una negativa din cauza 

ultimei aliante din Parlament din decembrie 2015 - ianuarie 2016. Mass-media, in 

mare parte controlata, era montata sa discretizeze activitatea noastra sau cel putin 

profita de scandalurile permanente. Era o bataie de joc generala fata de proiectele 

municipale si fata de activitatea primariei. In aceasta situatie de presiune extrema,  

de debandada generala, scopul subsemnatului era a tempera situatia, de limita si 

preveni abuzurile in activitatea curenta, de a implementa proiectele deja aprobate. 

Evident, toate acestea erau inscenate de regimul mafiot condus de Plahotniuc 

pentru a pregati terenul rafuielii politice, arestarii ilegale a subsemnatului si 

preluarii controlului si asupra Primariei Chisinau - singura institutie necapturata 

de Plahotniuc si regimul sau pana la 25 mai 2017. Sau trebuie sa intelegem ca 
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Plahotniuc se ocupa cu capturarea Republicii Moldova peste tot, cu exceptia 

Chisinaului, unde, el si cu regimul sau mafiot se ocupau cu "aplicarea legii", si 

anume, la Primaria Chisinau? Care este atunci sensul Declaratiei Parlamentului 

din 8 iunie 2019 cu privire la statul capturat? Doar cele mai mari interese 

imobiliare, de afaceri ale mafiotilor erau la Chisinau.  

 Dar faptul ca Nistor Grozavu, dupa ce a depus declaratii calomnioase in 

adresa mea a fost pus, de regimul mafot al lui Plahotniuc, in mod abuziv si 

neautorizat, primar interimar in locul subsemnatului, nu trezeste semne de 

intrebare procurorilor? Dar faptul ca N. Grozavu a semnat totate documentele 

necesare constructiilor ilegale ale lui Plahotniuc in Chisinau - turnul de la conacul 

rascanu-Derojinschi, autorizatia de demoare pentru cafeneaua "Guguta", 

complexul de cladiri de 25 de nivele de la Ciocana, bd. Mircea cel Batrn 11-13 - 

tocmai pentru ca nu mai era oprit de dispozitia subsemnatului 633-d din 24 iulie 

2015, nu este o problema? Dar faptul ca Grozavu, fiind primar interimar, a numit-

o pe 6 noiembrie 2017, pe Silvia Radu, de la PD-ul lui Plahotniuc, viceprimar,  

pentru ca apoi, tot el "sa se retraga" si sa-i ofere locul de primar interimar? Dar 

faptul ca Silvia Radu a participat sustinuta de PD  pe vremea statului capturat la 

alegerile din iunie 2018, provocate de subsemnatul, despre care am anuntat 

instanta si procuratura, in februarie 2018 ca acestea nu vor avea loc si care, 

intradevar au fost anulate de Plahotniuc cu Dodon si Ceban pe 19 iunie 2018, prin 

hotarare judecatoreasca, aceste fapte nu spun nimic procuraturii? 

   In acest context complicat si dramatic pentru Chisinau, atunci in anii 2015 

- 2017, atat timp cat proiectele de baza, pincipale cu finantare externa erau 

blocate si nu treceau de CMC, PPP-ul parcarilor cu plata nu se vedea pentru 

subsemnatul, nici la macar la un orizont previzibil si nu era prioritar. Exista si o 

pricina civila cu privire la anularea rezultatelor licitatiei, si, deci, nici nu se punea 

problema pentru mine sa fie propus spre dezbatere, sa insist cu acest proect, in 

fata CMC etc. Ce fel de parcari pe marginea drumurilor, daca noi nu puteam face 

drumurile, nu doar in proiectele mari europene, dar nici reparatia curenta a lor sau 

aplicarea marcajului??? 

  In mod abuziv, fortat si fals, procuratura a gasit de cuviinta sa puna acest 

proiect in "centrul" activitatii subsemnatului, acuzandu-ma de ilegalitati. 

Procuratura insinueaza ca as fi avun interes in ceea ce priiveste acest proiect prin: 

"acceptarea de catre Dorin Chirtoaca a 26% din capitalul social al companiei care 

urma a fi desemnată cîștigătoare, în schimbul inițierii și ulterior susținerii 

proiectului." sau "Dorin Chirtoacă și-a asumat responsabilitatea de inițiere și 

ulterior de promovare a contractului de parteneriat public-privat" 

 Fara aprobarea contractului de CMC acesta nu avea nicio valoare. Cea mai 

importanta promovare a acestui contract insemna obtinerea votului, obtinerea 

aprobarii CMC. Compenenta legala de promovare a proeictelor in cadrul CMC 

estte anume a subsemnatului, a primarului general care este ajutat de subalterni in 

acest   sens, carora le este delegata raportarea proiectelor de decizie in fata CMC. 

Este vorba despre relatia dintre cele doua autoritati publice a Administratiei 

Publice Locale (APL):  primarul – autoritate reprezentativă şi executivă, pe de o 

parte, si consiliul local – autoritate reprezentativă şi deliberativă (art. 1 din Legea 

nr. 436/2006 privind APL). 

 In cazul de fata, a avut loc vreo promovare in CMC a acestui proiect? 

Acuzatia procuraturii ca as fi avut vreun interes in acest proiect ar fi avut suport 
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daca as fi avut discutii cu cei din CMC pentru a gasi o solutie in vederea votarii si 

aprobarii contractului, daca as fi incercat sa fac vreun "troc", cum se face de 

multe ori in CMC, daca ar fi ramas pe ordinea de zi si as fi acuzat CMC ca 

blocheaza proiectul, daca il includeam in fiecare luna, la fie care sedinta a CMC, 

pe ordinea de zi. Nimic din toate acestea nu au avut loc. Nu am discutat niciodaca 

cu niciun consilier municipal din CMC acest proiect, nu m-am adresat nimanui 

pentru a-l promova si aproba. Acest lucru este demonstrat in cadrul procesului. 

 Dimpotriva, in cadrul audientei din 4 iulie 2016 a reprezentantilor din 

Ungaria si Austria, prezumati de buna credinta, ai celor de la "EME Parkleitsytem 

GMBH" la subsemnatul in birou, ei exprimau nemultumiri privind intarzierea 

proiectului, lipsa aprobarii proiectului in CMC etc La aceasta intalnire, 

problemele abordate de subsemnatul au fost: de ce anume prin PPP urmeaza fi 

derulat acest proiect, de ce redeventa pentru primarie este de numai 10% din cifra 

de afaceri, care urmeaza a fi investia partenerului privat al PPP-ului etc Am 

subliniat faptul ca tarifele propuse pentru parcare sunt prea mari in comparatie cu 

veniturile poputaltiei etc Conform actelor prezentate la dosar de partea apararii, 

nimeni, nici Comisia de Licitatie, nici Agentia Proprietatii Publice (APP) nu a 

ridicat asemenea probleme in fata partenerului privat. In plus, APP a trimis o 

scrisoare 7 noiembrie 2016 catre "EME Parkleitsystem", prin care s-a expus ca 

semnarea proeictului de cotnract s-a facut conform Legii PPP 179/2008. Dupa 

cum se vede mai multi actori, inclusiv insitutii de stat promovau acest proiect, 

mai putin subsemnatul. 

 O dovada in plus a faptului ca promovarea proiectului nu a avut loc este 

cererea de chemare in judecata, depusa la primaria Chisinau de catre "EME 

Parkleitsystem", pe 13 decembrie 2016  pentru faptul ca nu erau incluse pe 

ordinea de zi a CMC, chestiunile privind aprobarea contractului parcarilor cu 

plata si aprobarea Regulamentului privind functionarea parcarilor si parcajelor 

din Chisinau.  

 Atat de "bine" mi-am indeplinit "angajamentele" de a promova proiectul 

parcarilor, incat compania in care, din spusele procuraturii "as avea o cota parte", 

a ajuns sa inainteze actiuni in judecata pentru nepromovarea proiectului si  

neindeplinrea "angajamentelor"?! Este logica sau absurda acuzatia procuraturii? 

 Poate este vorba totusi despre alte persoane care au avut angajamente, 

incepand de la cei cau au adoptat avizul in Comisia Juridica a CMC, apoi altii 

care au substituit documentatia de licitatie si au fost adusi in proces ca "martori", 

care, asa cum spun ei, au discutat de mai multe ori cu consilierii municipali 

socialisti pentru a-i convinge sa voteze acest proiect. Aceste lucruri nu trezesc 

semne de intrebare din partea procuraturii? 

 Trebuie amintit faptul ca potrivit actelor anexate de partea apararii la dosar, 

atat Grozavu cat si Gamretchi care au fost implicati in substituirea documentatiei 

de licitatie si in toate celelalte fraude derulate incepand cu primavara - vara anului 

2015, cunosteau incepand cu octombrie -decembrie 2015 ca procuratura a deschis 

un dosar penal cu privire la licitatia PPP-ului parcarilor cu plata. Ei au semnat 

corespondenta de intrare si iesire, cu procuratura, le-au transmis acte pentru 

ancheta etc. Despre existenta dosarului penal ei nu mi-au comunicat, mai mult 

decat atat, ei stiind ca au fost implicati in ilegalitati, au continuat sa actioneze 

interesul companiei castigatoare, semnand 2 acorduri aditionale, prin care au 
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extins atat suprafata spre concesiune cat si termenii de lucru etc.  Atunci insa 

cand au fost arestati, au gasit "solutia" comoda - sa arunce vina pe subsemnatul. 

 3. Cat tine de certificatele de urbanism - nu am emis eu, primarul niciun 

certificat de urbanism in toti anii de mandat, nici nu am cerut intocmirea lor, nici 

nu am rugat, nici insistat, nici nimic. Aceste lucruri au fost demonstrate pe 

parcurusul procesului. Primarul nu emite asemenea certificate. Au fost intocmite 

in regim obisnuit de lucru, la solicitarea Directiei Transport, de catre Directia 

Arhitectura si emise tot de aceasta directie. Certificatele de urbanism nu 

permiteau implementarea proiectului, ci doar pregatirea sa. Castigatorii licitatiei 

erau prezumati de buna credinta la fel ca intreg proiectul. Pregatirea acestuia era 

considerat un lucru firesc Certificatele, fiind solicitate de Directia Transport - o 

subdiviziune municipala la fel ca toate celelalte, nu au trezit niciun dubiu. Toti cei 

care au facut declaratii in dosar au spus ca aceste certificate au fost intocmite in 

mod legal. Niciun fel de lucrari nu puteau fi facute si nici nu au fost facute, nici 

atunci, si nici pana astazi. Fara aprobarea CMC, chiar si semnat, acel document 

ramane a fi proiect de contract, asa spune Legea 179/2008 si HG 476/2012.  

 Doar este evident, dupa dovezile prezentate de noi de-a lungul acestor 5 

ani, ca problema nu a fost in semnarea contractului si in certificatele de urbanism, 

ci in substituirea documentatiei de licitatie pentru favorizarea companiei "EME 

Parkleitsystem", pentru ca astfel sa castige licitatia aranjata pentru ei. Daca exista 

o frauda, aceasta a inceput de la avizul dubios al Comisiei Juridice a CMC, din 

iunie 2014, apoi votul din CMC octombrie 2014, dupa care Comisia de Licitatie a 

substituit documentatia de licitatie pe 11 mai 2015. Acestea sunt faptele si 

ordinea lor, licitatia si restul mergand, cum am mai spus, ca pe banda rulanta.  

   

- De asemenea, prin nota de serviciu nr. 495 din 21.09.2016 a cet. Diana Gurschi 

pe care este rezoluția ,,la control,, și semnătura Primarului General, se confirmă 

că acesta a fost informat despre semnarea contractului de către părți și trebuie 

propus pentru aprobare  la CMC!  FALS! Cum am declarat de mai multe ori in 

instanta, in ultimii ani - rezolutia de pe acea nota informativa nu-mi apartine. 

Acel scris nu este scrisul meu si am cerut de mai multe ori sa fie facuta expertiza, 

lucru care a fost refuzat.   

- În conținutul certificatelor de urbanism pentru proiectare este indicat - contractul 

de parteneriat public privat a fost încheiat la 03.12.2015 între Primăria și 

compania EME Parkleitsystem, iar la ele fiind anexă și copia contractului 

nominalizat, fapt ce confirmă că, la semnarea acestora, Primarul General cunoștea 

despre faptul că contractul a fost încheiat! INSINUARE! Am explicat mai sus 

deja de cateva ori -  certificatele, care nu se refereau la constructii cu multe 

nivele, precum cele de fata, se semnau ca act de procedura pentru inregistrare, 

fara examinare. Chiar si la certificatele referitoare la constructii multietajate, 

examinarea din partea subsemnatului se referea doar la regimul de inaltime, la 

gradul de ocupare al terenului, nu si la celalalte aspecte. Aceste lucruri nu erau de 

competenta subsemnatului, dar a Directiei Arhitectura. Avizarea de catre 

subsemnatul a certificatelor, a fost inclusa in procedura, prin dispozitia din  633-d 

din 24 iulie 2015, anume din motivul legislatiei vagi in ceea ce priveste gradul de 

ocupare al terenurilor si regimul de inaltime al cladirilor multietajate - POT si 

CUT. Daca certificatele erau intocmite de Directia Arhitectura inseamna ca aveau 

baza legala, in acest sens, fiind transmise, dupa intocmire spre semnare sefului 
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directiei, viceprimarului si secretarului consiliului. Daca nu aveau baza legala, 

solicitantul, primea lo scrsioare de raspuns privind refuzul eliberarii certificatului. 

Un proiect municipal, cu privire la parcari, cu un castigator prezumat de buna 

credinta, cu un contract aflat pe rolul CMC pentru a fi aprobat, nu a suscitat 

semne de intrebare din partea Directiiei Arhitectura, in ceea ce priveste legalitatea 

si legimitatea solicitarii din partea Directiei Transport a unor certificate de 

urmabism pentru pregatirea proiectului. 

 

- Conform proceselor verbale nr. 6 din 24.11.2016 și nr. 4 din 10.12.2015 și 

extrasele stenogramelor ședințelor Consiliului Municipal Chișinău – de către 

Gamrețchi și Primarul General  a fost propus spre aprobare contractul care deja 

era semnat! Demonstrare a combaterii teoriei livrate de inculpat reprezintă 

înregistrarea conferinței din 04.05.2017, unde s-a declarat că Primarul General a 

aflat despre  semnarea contractului nominalizat abia la depunerea contestației.  

 

 FALS! 1. Este o afirmatie goala, mincinoasa si neprobata. Cele doua stenograme 

si procese verbale nu contin asemenea informatii. Asemenea documente nici nu sunt la 

dosar, insa chiar si in aceste conditii le-am verificat si nu exista afirmatii in acestea 

despre vreun contract semnat. Si procuratura, daca doreste poate verifica si se va 

convinge de acest lucru. 

 

 2. Evidenta proiectelor de decizie si a contractelor anexate la acestea nu se face 

prin stenograme si procese verbale, dar prin registrul proiectelor de decizie inaintate 

CMC-ului pentru examinare, registru aflat in Sectia de coordonare a activitatii CMC. 

Asa cum a fost depus proiectul de decizie cu contractul nesemnat in sectie\a respectiva 

pe 20 noiembrie 2015, asa a ramas acolo, in aceeasi forma, pana astazi.  

  

 3. Nu am livrat nicio "teorie" in conferinta de presa din 04 mai 2017, am 

comunicat faptele asa cum le stiam. Imi mentin 100% declaratiile din acea conferinta. 

Cativa ani in urma, atunci cand vizualizat in sedinta de judecata conferinta, procurorul 

Robu nu a avut nicio replica. Eu am intrebat de cateva ori, care era problema cu aceasta 

conferinta, dar asa si nu am primit raspuns.  

 

 

- De asemenea, despre etapele de derulare a licitației și procesul de încheiere a 

contractului, iar ulterior de implimentare a acestuia, Dorin Chirtoacă cunoștea și 

era informat din note informative, scrisori, anexate în calitate de probatoriu la 

cauza penală. Astfel, invocarea faptului că era aplicat faximilul și nu cunoștea 

conținutul actelor, vine în contradicție cu noțiunea și efectul juridic al faximilului. 

Astfel, prin Decizia Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ 

lărgit al Curții Supreme de Justiție din 24 iunie 2020, fiind abordată problema 

faximilului – fiind formulat că, legislația în vigoare nu conține prevederi exprese 

referitor la regimul juridic și modul de utilizare a semnăturii faximil, apreciind 

că fiecare entitate se conduce de regulamentul intern în privința aplicării 

acesteia. Legislația în vigoare nu conține nici o reglementare expresă sau cel 

puțin o definiție referitoare la acest gen de semnături, cu excepția celor 

electronice. Însă explicația acestei noțiuni se regăsește în dicționarele explicative 

(DEX) conform cărora faximilul reprezintă o reproducere exactă a unui text a 
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unei semnături, a unui desen sau a unei picturi cu ajutorul fotografiei, al 

fotocopiei, prin copiere manuală etc. De aici se poate de concluzionat că 

facsimilul este o reproducere (copie) a semnăturii realizate cu ajutorul unor 

mijloace tehnice, cum ar fi clișeul (fotocopia) parte a unei ștampile sau 

imprimantă fotocopiată direct pe actul juridic.   Articolul 210. Forma scrisă a 

actului juridic -   (3) Utilizarea mijloacelor tehnice la semnarea actului juridic este 

permisă în cazul şi în modul stabilit de lege ori prin acordul părţilor. (redacția în 

vigoare pînă la 2019).  

Din textul normei de drept citate se prezumă că, pentru utilizarea mijloacelor 

tehnice la semnarea actului juridic   este necesar cel puțin ca, în regulamentele cu privire 

la organizarea și funcționarea anumitor agenții, organizații, instituții etc. să fie specificat 

expres acest fapt, în sens, că semnăturile pe actele oficiale ale acestora pot fi aplicate de 

director,ș.a.a persoane împuternicite, în următoarele forme: semnătură personală 

olografă, facsimil, semnătură electronică. De asemenea, din text se observă că utilizarea 

semnăturii facsimil poate fi stabilită prin acordul părților, adică, în cazul contractelor, 

acordurilor, convențiilor, părțile pot conveni asupra utilizării facsimilului la încheierea 

acestora. Prin urmare cele de mai sus permit de a conchide că, echilibrul caracterul 

rezonabil și avantajul aplicării facsimilului implică urgentarea semnării actului de către 

deținătorul acestuia, de regulă, în situația în care persoana autorizată trebuie să semneze 

foarte multe acte însă avînd în vedere faptul că facsimilul este doar o copie identică a 

semnăturii persoanei care autorizează sau certifică producerea evenimentului, utilizarea 

acesteia impune și securizarea la maxim, pentru a exclude folosirea neautorizată a 

acesteia. 

FALS SI INSINUARE!  1. Ce fel de propozitie este asta: "Astfel, invocarea 

faptului că era aplicat faximilul și nu cunoștea conținutul actelor, vine în contradicție cu 

noțiunea și efectul juridic al faximilului" ? Ce pot avea in comun fapte obiective cu 

notiuni generale?  Procuratura cerceteaza fapte sau notiuni? Instanta va judeca fapte sau 

notiuni din DEX? Ori abordarea procuraturii este urmatoarea: chiar daca nu a cunoscut 

continutul actului pentru ca folosea faximil, el trebuia sa-l cunoasca, pentru ca noi sa-l 

putem acuza! 

In replica va pot spune urmatoarele - faptele si actiunile procuraturii care fabrica 

dosare, falsifica fapte si inverseaza date, sunt similare practicilor mafiei, ale lumii 

interlope si vin in contradictie cu notiunea din lege cu privire la institutia procuraturii, 

cu privire la justitie, statul de drept, democratie si drepturi ale omului. Ce este 

procutatura si cine sunt procurorii intro asemenea situatie?  

2. Faximilul a fost introdus din cauza volumului de sute de documente si 

corespondenta pe zi, ceea ce facea imposibila examinarea lor. Faximilul a fost folosit in 

perioada anilor 2009 - 2017.  

3. Insinuarea despre presupusa aducere mie la cunostinta de catre asistenta din 

anticamera, a continutului documentelor semnate cu faximil, ar fi insemnat un necesar 

de timp si mai mare, dublu fata de cel necesar pentru a semna fara faximil. Omul mai 

repede citeste cu ochii sau mai repede vorbeste dupa ce citeste? Care ar mai fi fost 

sensul introducerii faximilului? 

4. Hotararea CSJ, pe care procuratura vrea sa mi-o faca opozabila, este din anul 

2020.  Faximilul a fost folosit in perioada anilor 2009 - 2017. Cum as fi putut sti din 

anul 2009 pana 2017, despre ceea ce va hotara CSJ in 2020, chiar daca acolo nu este 

nimic negativ, precum si despre cum va fi interpretat acest lucru de catre procuratura 
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pentru a ma incrimina? La noi, in RM, normele, in cazul dat - precedentul judiciar, 

dispun nu numai pentru viitor, dar au inceput sa dispuna si pentru trecut?  

 

 Conform celor analizate, precum și declarațiilor participanților la proces, 

martorilor, se identifică că, persoana a dat acordul aplicării facsimilului său, totodată 

fiind informat despre conținutul actelor semnate de către persoanele investite cu 

deținerea și aplicarea facsimilului. 

FALS! Minciuna grosolana! Asistenta din anticamera, Dina Frunze, precum si 

consiliera Natalia Lipca, care au depus declaratii in instanta de judecata in acest dosar, 

au afirmat clar  - corespondenta pe care se aplica faximilul nu era adusa in biroul de 

primar, nu-mi era adusa la cunostinta, dar era transmisa dupa aplicarea faximilului, 

direct in Directia Petitii si Audienta, pentru repartizare in subdiviziuni. De ce isi permite 

procuratura sa intoarca lucrurile pe dos? 

 

In ansamblu, prin aceasta "cronologie" procuratura a fabricat si mai multe 

dosarul, adaugand si mai multa manipulare la rechizitoriul de acum 5 ani, 

mergand pana la inversarea evenimentelor, incriminarea unor notiuni din DEX, 

invocarea unei rezolutii falsificate si inversarea declaratiilor martorilor. Am 

rezumat inca o data cronologie incorecta prezentata de procuratura in concluziile 

sale: 
- discuții între Grozavu  si Pincevschi, despre proiect;   

- discuția dintre Pincevschi și Gamrețki Igor despre selectarea partenerului privat - 

firma EME Parkleitsystem; 

- discuția între Gamrețchi și Chirtoacă despre 26%, cota parte; 

- infiintarea in prima parte a anului 2015, a firmei cipriote Desonia Investment ce a  

obținut 26%  

- indicația lui Chirtoacă către Nistor Grozavu despre inițierea concursului de 

selectare a PPP-ului 

- 31.07.2015 - anunțată licitației in Monitorul oficial pe - de către Direcția lui 

Gamrețki; 

- majorarea nemotivata a cerințelor obligatorii prin adăugarea de cerință: 6 mln 

tranzacții de parcare în ultimii 3 ani și demonstrarea prestării serviciilor de 

parcare auto cu plată prin intermediul tehnologiei moderne de plată electronice 

în nu mai puțin de 5 orașe în ultimii 2 ani. Aceasta a fost realizat în Anexa la 

Decizia 6/5 și nu în conținutul Deciziei propriu zise! 

- procurarea caietului de sarcini a fost procurat de 16 participanți dar, au depus 

numai 2: "EME Parkleitsystem" și rezidenta SRL,,Sizif-L" care si aceasta, a 

procurat caietul de sarcini la indicația lui Pincevschii; 

- 25.08.2015 - fondarea "EME Parkleitsystem" de către "EME Holding"; 

- 25.09.2015  - efectuarea modificărilor necesare în lista asociaților "EME 

Parkleitsystem", includerea  "Desonia Investment LTD" cu 26%; 

- 29.09.2015 -  deschiderea ofertelor depuse în cadrul licitatiei; 

- 06.10.2015 - declararea "EME Parkleitsystem"  ca fiind castigatoare; . 

- 03.12.2015 Conform Deciziei din 2014 și ,,Legii cu privire la parteneriatul 

public privat,, se statuează că, după desemnarea ofertantului cîștigător, se 

negociază clauzele contractuale și doar după se transmite proiectul spre aprobare 

și semnare către autoritatea publică abilitată, Consiliul Municipal Chișinău. 



32 

 

Contrar prevederilor date, la, Nistor Grozavu a acționat la indicația primarului 

General, a semnat contractul în lipsa aprobării de CMC. 

- avizarea de catre Dorin Chirtoaca 6 certificate de urbanism pentru proiectare, cu 

toate că, la acestea era anexată copia contractului!  

- emiterea dispozitiilor nr. 4 CMC din 04.12.2015 și 7 CMC  din 18.11.2016 prin 

care a dispus convocarea ședințelor ordinare pentru a discuta aprobarea 

contractului,  

- nota de serviciu nr. 495 din 21.09.2016, conținutul certificatelor de urbanism 

pentru proiectare, copia contractului nominalizat, procesele verbale nr. 6 din 

24.11.2016 și nr. 4 din 10.12.2015, faximilul si notiunea acestuia din DEX  - 

fapte ce confirma că Primarul General cunoștea despre faptul că contractul a fost 

încheiat! 

-  combaterea teoriei livrate de inculpat reprezintă înregistrarea conferinței din 

04.05.2017, unde s-a declarat că Primarul General a aflat despre  semnarea 

contractului nominalizat abia la depunerea contestației. 

 

Cum se poate numi institutia data, procuratura care actioneaza in baza legii, daca 

aceasta isi permite sa denatureze faptele si  sa inverseze totul, pana si caledarul, pentru a 

fabrica acuzatia si dosarul in intregime?  

 

Ca urmare a eforturilor si a investigatiilor facute de partea apararii, in lipsa 

unei anchete complete si eficiente din partea procuraturii, in lipsa accesului la 

toate materialele cauzei penale, am stabilit urmatoarea ordine cronologica a 

faptelor,  toate dovedite prin documente, anexate la dosar. Aceasta informatie a 

fost depusa la dosar si, de asemenea publicata pe internet, inca in anul 2019: 

 
anul 2011 -  elaborarea termenilor de referinta pentru proiectul „Drumuri Urbane   

                    Chisinau” si strategia de parcare . Documentul prevede elaborarea de  

                    catre consultant inclusiv a documentatiei de licitatie (autor BERD); 

 

25 012012 –  formarea grupului de lucru pentru selectarea consultantului pentru    

                      elaborarea strategiei de parcare si supervizarea proiectului drumuri   

                       urbane Chisinau , presedinte N. Grozavu, membri - V. Herta,  A.   

                       Boldurescu s.a (dispozitia subsemnatului, in calitate de primar); 

 

23 02 2012 -  selectarea, prin licitatie internationala, din 5 participanti a   

                      consultantului pentru strategia de parcare, si din 15 a consultantului  

                      pentru supervizarea proiectului de drumuri (proces-verbal);  

 

03 04 2012 – scrisoare de informare a companiei "WSP-UK Limited" ca a castigat  

  licitatia si urmeaza a  fi semnat contractul de consultanta in valoare  

  de 200 000  Euro pentru strategia de parcare  (scrisoare semnata de N. 

  Grozavu);  

 

11 05 2012 – scrisoare a companiei "WSP-UK  Limited" de propunere a scopului        

                      contractului de consultanta: una din mentiiuni: toti banii urmeaza a fi   

                      platiti direct Consiliului (municipalitatii), iar contractorul va fi platit pe 

   baza de facturi pentru serviciile prestate), un viitor contract de servicii   
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                      publce ;   

 

30 05 2012 – negocieri intre grupul de lucru si WSP-UK, in vederea semnarii 

                      contractului de consultanta, mentiune la p.7: termenii de referinta,   

                      scrisoarea WSP din 11 05 2012 si contractul agreat intre parti,    

                     formeaza pachetul contractual pentru proiect; 

 

2012 - 2013 - programul de lucru al consultantului si tragerea platilor: mobilizare,   

                      analiza lacunelor, ghid de proiectare etc) 

 

2012 - 2013 - prezentarea de rapoarte intermediare:  22 06 2012, 11 02 2013, 14 03  

                      2013, inclusiv documentatia de licitatie pentru proeictuluiparcarilor 

                      cu plata si proiectul contractului cu partenerul privat; 

 

31 05 2013 – transmiterea de WSP-UK a raportului final privind strategia de      

                      parcare pentru Chisinau (circa 400 pagini): inclusiv caiet de sarcini,   

                      instructiuni privind organizarea licitatiei, proiect de contract, criterii  

                      de evaluare etc; 

 

18 09 2013 – prezentarea in fata PMC si CMC a studiului de fezabilitate final,   

                      elaborat de WSP-UK privind stategia de parcare; 

 

26 02 2014 – proiect de decizie al Directiei Transport depus la CMC pentru  

                      aprobarea Studiului de fezabilizate final privind strategia de parcare care 

    (circa 400 pagini), inclusiv caiet de sarcini, instructiuni privind   

    organizarea licitatiei, proiect de contract, criterii de evaluare etc; 

 

27 06 2014 – aviz  al Comisiei juridice a CMC prin care se propune o comisie de  

                      licitatie pentru licitatie (N. Grozavu, Gh. Ivasceno, Iu. Topala, Gh.  

    S. Zavorotico, V. Bulat,  V. Butucel si un reprezentant al APP) si se  

                      propun alte conditii ale proiectului parcarilor cu plata - banii sa nu mai fie 

    colectati de municipalitate, ci de privat,  iar primaria sa primeasca o   

    redeventa de 5% din cifra de afaceri); 

 

02 10 2014 – decizia CMC nr. 6/5, de aprobare a Studiului de fezabilitate final privind  

  strategia de parcare cu avizul Comisiei juridice din 27 06 2014, aprobarea              

                     componentei grupului de lucru respectiv si a conditiilor modificate ale  

                     proiectului, asa cum au  fost propuse de Comisie prin aviz; 

 

2014 -2015 – sedinte ale comisiei de licitatie  in componenta mentionata mai sus; 

 

2014 -2015 - intalniri dintre Grozavu si Pincevschi cu privire la proiectul parcarilor, 

  inclusiv cu partenerii sai din Ungaria; 

 

2015 (prima parte a anului) - prima intalnire dintre Pincevschi si Gamretchi, tatonare 

  reciproca in problema proiectului parcarilor; 

 

28 04 2015 – solicitare de catreprimarie a avizului APP pentru  studiului elaborat  
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                      de "WSP-UK Limited" si aprobat de CMC, in vederea  organizarii  

  licitatie (scrisoare semnata de Grozavu); 

 

11 05 2015 – APP avizeaza pozitiv proiectul si comunica despre surtinereainitierii 

                     acestuia; 

 

11 05 2015 – sedinta Comisiei de licitatie si proces-verbal nr.2 prin care se substituie   

   documentati de licitatie si se aproba un alt caiet de sarcini pentru PPP-ul   

                     parcarilor, decat cel elaborat de WSP-UK Limited. De asemenea este     

  decisa anuntarea licitatiei in Monitorul Oficial abrobat si comunicatul in 

  acest sens, pentru 12 mai 2015. Noul caitet de sarcini:  

- contine un alt proiect de contract decat cel elaborat de WSP-UK; 

- prevede semnarea contractului in termen de 30 zile de la anuntarea 

castigatorului licitatiei (in grafic la pag. 19 si la cap. 8.10 – p. 8.10.2,  

pag. 33); 

- prevede semnarea contractului de catre viceprimar (pag.52); 

 

13 05 2015 – degrevarea subsemnatului din functia de primar, pentru participarea in    

                      alegerile locale din 14 -28 iunie 2015 si pentru a candida la un nou mandat 

  de primar.  

 

09 07 2015, 20 07 2015  - intalniri dintre Gamretchi si Pincevschi la "Touche Cafe" din     

                   mall-ul Grad Hall, unde discuta despre repartizarea cotelor parti intre ei, ale 

          companei austriece "EME Parkleytsistem" - cele 26% (declaratiile celor doi 

  si rapoartele de urmarire vizuala ale CNA); 

 

31 07 2015  - publicarea in Monitorul Oficial a anuntului pentru desfasurarea 

  licitatiei; 

 

iulie –septembrie 2015 – procurarea  caietului de sarcini de catre potentialii ofertanti  

  (15 agenti economici) ; 

 

10 08 2015 - are loc inregistrarea in Cipru a companiei "DESONIA INVESTMENT 

   LTD" ; 

 

25 09 2015 - procurarea la notar in Viena, Austria, a cotei parti de 26% de la  

  "EME Parkleytsistem" de catre "DESONIA INVESTMENT  LTD";  

 

25 09 2015 – deschiderea dosarului penal de catre CNA si PA pe faptul ca  

  urma sa se produca falsificarea licitatiei in proiectul parcarilor; 

 

29 09 2015 – desfasurarea licitatiei, constatarea prezentarii a doua oferte: „EME  

           Parkleitsytem” GMBH si „Sizif-L” SRL;  

 

06 10 2015 – proces- verbal al comisiei de licitatie cu privire la stabilirea  

           castigatorului licitatiei -  „EME Parkleitsytem” GMBH (semnat de  

            toti membrii Comisiei de licitiatie); 
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08 10 2015 – scrisoare de informare a „EME Parkleitsytem” GMBH cu privire la  

  castigarea licitatiei  (semnat de N. Grozavu); 

 

03 11 2015 – proces – verbal sedintei Comisiei de licitatie cu privire la aprobarea  

                     proiectului contractului si transmiterea acestuia companiei private    

                     pentru negociere; 

 

03 11 2015 – scrisori de transmitere  contractului catre partenerul privat pentru  

                     negociere  (semnate de N. Grozavu si I. Gamretchi); 

 

04 11 2015 – scrisoare de raspuns de partenerul privat prin care comunica lipsa   

                     obiectiilor si exprima consimtamantul de a-l semna in forma propusa; 

 

10 11 2015 – scrisoare Directia Trasport catre Comisia de licitatie cu privire la data  

                     semnarii contractului, rezolutie aplicata de N. Grozavu pe 12 11 2015:  

  „pentru informarea solicitantului dupa semnarea contractului”; 

 

20 11 2015 – Directia transport prezinta CMC proiectul de decizie privind    

                     aprobarea contractului PPP privind parcarile cu plata, contractul  

                     anexat la proiectul de decizie este anexat; 

 

25 11 2015 – scrisoare „EME Parkleitsytem” GMBH prin care cer sa fie informati 

                     despre data si locul semnarii contractului, avand in vedere ca pe 4  

  decembrie 2015, exprira termenul limita, de 30 de zile ; 

 

01 12 2015 – invitatie expediata de Directia Transport, din numele comisiei de  

  Licitatie pentru semnarea contractului pe data de 03 decembrie 2015,   

  la Primaria Chisinau (semnata de I. Gamretchi); 

 

03 12 2015 – semnarea  contractului PPP cu  „EME  Parkleitsytem” GMBH 

                       (semnatari Nistor Grozavu si Pal Ivancsics); 

 

03 12 2015 -  inregistrarea neautorizata de catre I. Gamretchi, a contractului in registrul 

  sectiei proces verbal a Primariei Chisinau; 

 

04 12 2015 – solicitarea de publicarea in Monitorul Oficial a rezultatelor concursului; 

 

10 12 2015 – examinarea in CMC a proiectului de decizie depus la CMC pe  20 11 2015 

  cu privire la aprobarea contractului parcarilor cu plata, retragerea de catre 

  subsemnatul de pe ordinea de zi a proiectului de decizie, motive: nu exista 

  disponibilitatea CMC de a examina si aproba proiectul, nu exista claritate 

  in prininta conditiilor PPP-ului - tarife, redeventa, nu era prioritar; 

 

21 12 2015 - scrisori de invitatie din partea Directiei Transport catre fractiunile CMC 

           pentru a veni la si discuta la o sedinta de lucru pe 22 decembrie subiectul 

           aprobarii contractului parcarilor cu plata, retras de pe ordinea de zi din data 

           de 10 12 2015. (scrisori semnate de I. Gamretchi);  
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31 12 2015 – scrisoare a lui N. Grozavu in adresa lui ministrului Filip in care cere acces 

  la baza de date  a CRIS „Registru” si solicita sprijin pentru buna  

  implementare a proiectului; 

 

2016 - 2017 - formarea unui grup de lucru la Directia Transport, corespondenta cu  

  diferite institutii ale statului, procese verbale de lucru in ceea ce privese 

  proiectul parcarilor cu plata, solicitarea certificatelor de urbanism,  

  pregatirea unor acorduri aditionale etc; 

 

19 01 2016 - scrisoare I. Gamretchi catre "EME Parkeitsystem" prin care informeaza ca 

  includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind aprobarea Contractrului 

  parcarilor cu plata la urmatoarea sedinta a CMC, pe data de 28 ianuarie    

                    2016. (mentionez ca o asemenea chestiune pe ordinea de zi nu a figutat la   

                    acea sedinta si nici nu s-a incercat includerea pe ordinea de zi a acestui 

  proiect); 

 

15 02 2016 – scrisoare Grozavu in adresa APP prin care solicita inregistrarea 

                     contractului in Registrul Patrimoniului Public; 

 

31 03 2016 – semnare Acord aditional nr.1, Grozavu – Ivancsics: extinderea suprafetei 

  concesionate pentru parcari din centrul istoric in toate sectoarele orasului, 

  a numarului de locuri de la 2500 la nu mai putin de 25000 locuri de parcare 

  si, respectiv, extinderea termenelor cu 12 luni de la semnarea acordului, 

  plus 54 de saptamani; 

 

04 07 2016 – audienta EME Parkleitsytem GMBH la subsemnatul, Dorin Chirtoaca, 

  probleme abordate din partea EME Parkleisystem: nemultumiri legate de  

  intarzierea proiectului, eliberarea de certificate de urbanism, neaprobarea 

  contractului, etc Pe de alta parte, problemele abordate de subsemnatul au 

  fost: de ce anume prin PPP?, tarifele propuse pentru parcare sunt  

  prea mari, in raport cu veniturile cetatenilor  etc (din partea primariei) de ce 

  doar 10%  redeventa pentru primarie? etc; 

 

18.11.2016 - sedinta CMC unde a figurat pe ordinea de zi pentru a doua oara proiectul 

  de decizie pentru aprobarea contractului parcarilor cu plata, retras de catre  

                     subsemnatul de pe ordinea de zi, motive - nu exista disponibiliatea CMC 

  de a examina si aproba, era un proces in instanta privind rezultatele  

  licitatiei, nu era prioritar; 

 

13 12 2016  - cerere prealabila din partea EME Parkleitsystem, pentru actionare in  

  judecata depusa la Primaria Chisinau, impotriva a Directiei Transport si a 

  CMC pentru faptul ca nu erau incluse pe ordinea de zi chestiunile privind 

  aprobarea contractului parcarilor cu plata si aprobarea Regulamentului 

  privind functionarea parcarilor si parcajelor din Chisinau; 

 

29 03 2017 – semnarea Acord aditional nr.2, Grozavu – Ivancsics: extinderea suprafetei 

  concesionate pentru parcaridin centru istoric in toate sectoarele orasului si 

  a numarului de locuri de la 2500 la nu mai putin de 25000 locuri de parcare 
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  si, respectiv, modificarea termenelor - 26 saptamani de la aprobarea de  

  catre CMC a Regulamentului parcarilor cu plata, plus alte 52 de saptamani; 

 

aprilie – mai 2017 – arestari; 

 

Astfel prin compararea celod doua cronologii - cea prezentata de procuratura 

versus cea prezentata de subsemnatul constatam: 

 1. Manipularea faptelor si inversarea evenimentelor de catre procuratura, in 

scopul fabricarii acuzatiei. Imi era imposibil sa am un scop infractional, si din acest 

motiv sa dau ordine lui Nistor Grozavu sa initieze procedura de organizare a 

concursului PPP-ului parcarilor cu plata (fapt care s-a produs pe 11 mai 2015), intrucat 

o licitatie putea sa aiba loc in termen de minim  60 - 90 zile din momentul anuntarii 

acesteia, ia eu eram in campanie electorala pentru alegerile locale din 14 iunie si nu 

aveam de unde sa stiu daca le voi castiga si voi mai fi primar. Pretinsul "scop 

infractional" De asemenea, putea sa apara numai dupa datele de 9-20 iulie 2015, cand 

Gamretchi si Pincevschi s-au inteles asupra cotei parti de 26%, pretins destinate si 

subsemnatului.  

 Insa atunci  cum "primind" oferta lui Pincevschi in iulie 2015 as fi putut da ordine 

lui Grozavu sa initieze licitatia, lucru pe care acesta l-a facut deja, impreuna cu comisia 

de licitatie, pe 11 mai 2015?   

 Pentru a putea mentine acuzatia fabricata procuratura a insinuat in cronologia 

conlcuziilor sale, ca firma cipriota Desonia, cu cele 26 %, a fost creata in prima partea 

anului 2015. In realitate, conform actelor prezentate de parteea apararii la dosar, aceasta 

a fost creata pe 10 august 2015 si nu in prima parte a anului 2015 sau pana la initierea 

licitatiei de catre comisie - 11 mai 2015. 

 Acelasi tip de manipulare si insinuari sunt folosite in ceea ce priveste pretinsa 

"obligare" a lui N. Grozavu sa semneze contractul, modificarile conditiilor proiectului, 

avizarea certificatelor de urbanism, convocarea sedintelor CMC, nota de serviciu cu 

rezolutia falsificata, folosirea faximilului, conferinta de presa si toaate celelalte. 

 
2. Intrucat prin declaratiile date, in primavara acestui an, in fata instantei de 

juedcata (care se gassesc si in acest document incepand cu pag. 47-62, am demontat 

acuzatiile din rechizitoriul manipulator intocmit de procurorul Robu, in anul 2017 , 

acum procuroarea Gladcov a recurs la modificarea acuzatiilor din rechizitoriu, a adaugat 

acuzatii noi si a procedat la o manipulare si mai mare a faptelor, mergand pana si la 

inversarea datelor calendaristice, astfel incat sa poate mentine si amplifica fabricarea 

dosarului. 

 

Conform învinuirii, realizarea elementelor infracțiunii prevăzute de art. 42 

alin. (2), 326 alin. 3) lit.a) Cod penal: 

 Obiectul juridic special- relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a 

activității de serviciu în sfera publică, ce este incompatibilă cu bănuiala că persoana cu 

demnitate publică poate fi influențată în exercitarea atribuțiilor. În cazul dat a Comisiei 

de selectare a partenerului privat, în următoarea componență: președintele Comisiei-

viceprimarul Nistor Grozavu, consilierii municipali Ghenadie Ivașcenco, Iurie Topală, 

Serghei Zavorotco și Veaceslav Bulat, precum și Vitalie Butucel, șef adjunct al Direcției 

Generale transport public și căi de comunicație, și un reprezentant al Agenției 

Proprietății Publice. Precum și în special pe Nistor Grozavu în vederea semnării 
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contractului. De asemenea, încheierea unui contract cu conținutul clauzelor contractuale 

în detrimentul municipiului Chișinău, acestea fiind avantajoase doar companiei 

,,cîștigătoare,, în latura ce ține de redevență! Fapt ce a fost realizat, deci a fost 

desemnată drept cîștigătoare EME Parkleitsystem, iar contractul a fost accceptat cel ce 

avantaja compania în detrimentul statului și a Studiului de fezabilitate realizat de 

Consultantul ,,WSP UK Limited,, a produsului final în cadrul proiectului de consultanță, 

Strategiei pe termen lung de parcare în mun. Chișinău. 

FALS, MANIPULARE SI INSINUARE! Acuzatiile procuraturii au inceput sa fie de 

"cauciuc"? Pe baza carei legi, a carei norme de drept pneal, procuratura isi extinde 

invinuirile fata de rechizitoriul, din anul 2017? In rechizitoriul respectiv nu exista o 

asemenea invinuire de a fi influentat comisia de licitatie. 

 Instanta de judecata este martor al situatiei - pe parcursul audierii lui Nistor 

Grozavu, adresandu-i personal intrebari legate de provenienta proeictului contractului 

PPP-ului parcarilor, nu am primit raspunsuri clare. Acest lucru m-a facut sa inteleg ca 

este o problema mai adanca.  

 Facand investigatii pe cont propriu, am descoperit toamna anului 2018, ca acel 

proiect de contract continut in Caietul de sarcini aprobat pe 11 mai 2015, de Comisia de 

licitatie condusa de Grozavu, venea in contradictie cu Studiul de Fezabilitate elaborat de 

compania "WSP-UK Limited". Mai mult decat atat am aflat astfel ca SF-ul continea o 

cu totul alta documentatie de licitatie si un cu totul alt proiect de contract, bazat pe un 

alt concept - conceptul clasic al prestarilor de servicii, fara redeventa si cu colectarea 

banilor achitati pentru parcari direct in bugetul municipal.   

 Am ridicat imediat aceasta in instanta, aceasta problema a activitatii frauduloase a 

Comisiei de licitatie prin substituirea documentatiei de licitatie si falsificarea astfel a 

caietului de sarcini, a contractului, a proiectului in ansamblu. Am cerut continuu 

instantei si procuraturii sa ia masuri in acest sens, sa desfasoare o acheta, sa audieze 

membrii comsiei etc. Toate cererile noastre au fost ignorate.  

Acum, in mod cinic, in stil mafiot si banditesc, procuratura indrazneste sa 

insinueze, precum ca eu as fi fost  acela care i-as fi influentat pe membrii comisiei, nu 

doar pe N. Grozavu, dar pe toti membrii comisiei pentru ca ei sa promoveze un conract 

pe baza de redeventa. 

Pana si N. Grozavu in declaratiile sale depuse in instanta pe data de 04 decembrie 

2018, fiind intrebat daca in perioada 02 octombrie 2014 (cand a fost adoptata decizia 

CMC 6/5) - 11 mai 2015 (data aprobarii caietului de sarcini si initierea licitatiei),  

activitatea Comisiei de Licitatie a fost influentata de cineva din CMC sau de 

subsemnatul, a raspuns, citez: "Prin intermediul meu - nu." 

Asadat cel "influentat" spune ca nu a fost influentat si nici comisia pe care o 

conducea nu a fost influentata prin intermediul sau. Care este baza noii acuzatii a 

procuraturii aparute acum in aceste conclcuzii? 

Dincolo de acest nihilism juridic al acuzatiilor de "cauciuc" care apar si se extind, 

la 5 ani dupa prezentarea rechizitoriului, care totusi este temeiul lor? 

Daca procuratura, pentru fabricarea in continuare a dosarului, considera a ma acuza 

acum si de influentarea Comisiei de licitatie, care sunt probele? In dosar nu exista 

niciun cuvant, nicio propozitie, nicio audiere si niciun act anexat din partea procuraturii 

cu privire la activitatea Comisiei de licitatie si vreo relatie cu subsemnatul, de orice fel. 

Pe baza a ce este atunci descris mai sus pretinsul "Obiectul juridic special", al 

infractiunilor invocate de procuratura?  
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Obiectul material sau imaterial-reprezintă remunerația ilicită, în învinuire 

fiind indicat ,, alte bunuri,, . În cazul dat reprezentînd 26% din capitalul social al 

companiei ce urma a fi desemnată cîștigătoare, în schimbul inițierii și ulterior susținerii 

proiectului. Pentru aceasta Pincevschii Alexandr a dat indicații angajatei sale Său 

Tatiana, iar aceasta l-a ajutat pe Gamrețki Igor să înregistreze în Cipru, compania 

Desonia Investment LTD, pe numele persoanei interpuse a lui Gamrețki Igor, cetățean 

al Germaniei, Oigan (Eugen) Pîrciu. După care, actele de fondare a companiei au fost 

expediate reprezentanților companiei EME Parkleitsystem GmbH, care la 25.09.2015 

au efectuat modificările necesare în lista asociaților companiei  EME Parkleitsystem 

GmbH (cu capitalul social în sumă de 35 000 euro) astfel că, EME Holding a rămas cu 

cota de 29,6 % (10 360 euro), WCA H olding Company LTD-44,40 % (15540 euro) și 

compania cipriotă Desonia Investment LTD, a obținut cele 26% (9 100 euro), stabilite 

anterior în cadrul întîlnirilor dintre Pincevschii Alexandr și Gamrețki Igor, și convenite 

ulterior între Gamrețki Igor cu Dorin Chirtoacă.  

FALS! 1. Este o ipoteze neprobata, bazata pe declaratiile calomnioase ale lui 

Gamretchi, declaratii care sunt contazise de Pincevschi in cadrul confruntarii dintre cei 

doi la procuratura pe data de 5 si 12 mai 2017,  (Vol. II al dosarului, pag. 129 -134), 

unde Gamretchi a declarat ca, citez: "initiativa de a propune careva avantaje a venit din 

partea lui Pincevschi ... Pincevschi a dorit ca eu sa fiu o punte spre Dorin Chirtoaca, 

pentru a implementa acest proiect... Ulterior discutiei cu Dorin Chirtoac si acceptul 

acestuia cu referire la 26 %, am discutat de mai multe ori cu Alexandr Pincevschi caruia 

i-am comunicat ca din suma de 26%, eu voi beneficia de 13%, iar Dorin Chirtoaca, la 

randul sau, va beneficia de 13%".  

 Pe de alta parte, tot la aceasta confruntare, Alexandr Pincevschi declara, ca nu el 

a i-a propus ceva lui Gamretchi, dar ca a fost invers, citez: "Gamretchi a venit cu 

propunerea sa fie remunerat cu 2.000.000 Euro sau o cota parte de 26 % din compania 

care va castiga concursul. Nu confirm cele declarate de Igor Gamretchi si anume de a fi 

o punte dintre mine si primar . La fel comunic ca Gamretchi Igor nu mi-a comunicat 

niciodata ca cele 26% aau fost divizate si nici cine ar mai fi beneficiar. ... nu mi-a 

comunicat niciodata ca persoana care il va ajuta este Dorin Chirtoaca, ba mai mult 

ultimul taragana de mai multe ori emiterea diferitelor documente." 

Un an mai tarziu, pe 23 si 29 mai 2018, cand Alexandr Pincevschi era audiat in 

instanta de judecata, fiind intrebat de subsemnatul, Dorin Chirtoaca, daca mi-a oferit 

vreodata o cota parte, Alexandr Pincevschi a declarat, citez: "Eu nu am avut cu 

Dumnevoastra nimic comun, nu v-am transmis niciodata nimic, niciun leu, nicio cota 

parte." Aceasta declaratie a fost publicata de mine, inca atunci, in anul 2018: 

https://www.facebook.com/100044205350839/videos/1958761934157606/    

In ceea ce il priveste pe Oigan (Eugen) Pîrciu (nepotul de sora al lui Gamretchi), 

mi-a fost imposibil sa pun la cu acesta, direc sau prin intermediul lui Gamretchi, 

eventuale proiecte sau pretinse afaceri sau cote parti, intrucat l-am vazut ocazional o 

singura data, in anul 2014 (faimoasele poze cu pisica din dosar), cand Gamretchi si 

Pincevschi inca nici nu se cunosteau, si deci, nici nu au vorbit niciodata. 

2. Conform actelor prezentate de partea apararii la dosar cel 26 % au fost procurate 

cu bani in numerar, prin tranzactie la un notar din Viena. Subsemnatul, Dorin Chirtoaca, 

declar inca o data ca nu am fost niciodata la niciun notar din Viena, din Austria sau de 

oriunde in Europa. Daca procuratura detine probe in sens invers, cer sa le prezinte. 

3. Conform actelor prezentate de partea apararii la dosar, compania cipriota 

"DESONIA INVESTMENTS LTD", infiintata pe 10 august 2015, are de atunci, unul si 
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acelasi actionar - firma "D.A SECRETARIAl LIMITED", care la randul sau apartine 

firmei "GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED", actionarul careia este persoana 

fizica Constantinos Antoniou, cu care nu ne-am vazut niciodata si despre care nu cunosc 

cine este. 

Conform Convenției ONU art. 2 lit d) împotriva corupției, adoptate la Ney York la 

31.10.2003, prin bunuri trebuie de înțeles ,, bunurile corporale sau incorporale, mobile 

sau imobile, tangibile sau intangibile, ori actele juridice sau documentele atestînd 

proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea,,. Conform 

prevederilor art.285 Cod civil. Astfel, bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii 

individuale sau colective şi drepturile patrimoniale. Lucrurile sunt obiectele corporale în 

raport cu care pot exista drepturi şi obligaţii civile. Prin urmare, termenul bun se referă 

în egală măsură la lucruri, cît şi la drepturi patrimoniale, care pot fi reale şi 

obligaţionale. Nu are nici o relevanţă la încadrare categoria din care face parte bunul: 

mobil sau imobil, tangibil sau intangibil, divizibil sau indivizibil etc.  

Totodată, pentru a avea calitatea de bun, este absolut obligatoriu ca entitatea 

ce presupune remuneraţia ilicită să aibă o valoare economică şi să fie susceptibilă 

de apropiere, sub forma unor drepturi în compunerea unui patrimoniu. 

O cerință obligatorie este ca persoana să nu fie îndreptățită a le accepta primi, 

precum și aceasta constituie o remunerație pentru intervenția făptuitorului pe lîngă 

persoana publică pentru ca factorul de decizie să îndeplinească și să grăbească 

îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcțiilor, indiferent dacă asemenea acțiuni au 

fost sau nu săvîrșite.  

Conform prevederilor legislației - ,,Proporții deosebi de mari conform art. 126 

CPRM (perioada 2015)- Proporţii deosebit de mari-(1) Se consideră proporţii deosebit 

de mari, valoarea bunurilor dobîndite, primite, care, la momentul săvîrşirii infracţiunii, 

depăşeşte 5000 unităţi convenţionale de amendă (100 000 lei). Iar în anul 2022 - 

articolul 126. Proporţii deosebit de mari, (1
1
) Se consideră proporţii deosebit de mari 

valoarea bunurilor dobîndite, primite, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe 

economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul 

săvîrșirii faptei. La data de 25.09.2015 suma de 9100 euro constituia 206 206 lei, fapt ce 

în perioada anului 2015 (4610,9 lei) iar în 2016 (5084 lei). De asemenea, conform 

Deciziei din 30.01.2018 a Colegiului Penal Lărgit de condamnare a inculpatului 

Gamrețki Igor (coautor al infracțiunii și organizator) este indicat ca argument că 

,,Potrivit lucrărilor dosarului, se atestă că, acțiunile inculpatului Gamrețki Igor au fost 

încadrate în baza art. 326 al.(3) lit.a) CPRM, în cele din urmă fiind justificat 

condamnat pentru săvîrșirea infracțiunii de trafic de influență, cu primirea de bunuri 

sau avantaje în proporții deosebit de mari (9100) euro. 

Latura obiectivă- fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de acceptare sau 

primire, prin mijlocitor de alte bunuri pentru sine și pentru altă persoană. 
Astfel, pentru mijlocitor adică Gamrețki, pe caz fiind sentință de condamnare pe 

art. art. 42 alin. (2),(3) 326 alin. (3) lit.a) CPRM- cauza penală nr. 2017978225, în baza 

art. 326 (3)CPRM! 

De asemenea este emisă și o ordonanță de încetare a urmăririi penale bazată pe 

autodenunțul lui Pincevschii prin ce confirmă că a acceptat solicitarea lui Gamrețki de 

a-i transmite 26 %. 

În privința acestuia este ordonanță de scoatere de sub urmărire penală în baza 

autodenunțului acesta a susținut că a acceptat solicitarea lui Gamrețki și a comis 
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procurarea influienței contra 26% din capital pentru a cîștiga licitația în interesul EME 

Parkleitsystem,,. 

Autorii sunt învinuiții care s-au înțeles din timp înainte de a accepta remunerația 

ilicită! Iar la Chirtoacă Dorin este indicat acceptarea primirea iar la Gamrețki este 

indicat pretinderea acceptarea primirea ! Totodată la Gamrețki este și organizarea, astfel 

încît, coautoratul se realizează în latura acceptării și primirii remunerației ilicite!  

INSINUARE! Nu am pretins si nu am acceptat nicio oferta si nicio cota parte. 

Conform legi si standardelor Curtii Europene a Dreptulor Omului, este inaccpetabil sa 

fie folosita sentinta data unei persoane pentru incriminarea altei persoane. Mai mult 

decat atat, procuratura a manipulat cu calitatea lui Gamretchi in proces, in toate 

modurile posibile: figureaza in dosar initial ca invinuit si complice, apoi ca martor, iar 

acum ca mijlocitor.  

Am aratat mai sus, ca sunt ipoteze neprobate ale procuraturii, bazate pe declaratii 

calomnioase, de catre Gamretchi, date in scopul evitarii raspunderii pentru faptele sale. 

 

Infracțiunea poartă un caracter formal, pe caz se consumă din momentul 

acceptării, primirii în întregime a remunerației ilicite!!! Astfel, cota parte din companie 

și beneficiul acestuia a fost înscrisă pe numele persoanei de încredere indicate de către 

inculpat și anume Eugen Pîrciu. 

FALS! Nu am indicat nimeni sa fie beneficiar nicaieri, iar conform actelor 

prezentate de partea apararii la dosar, compania cipriota "DESONIA INVESTMENTS 

LTD", infiintata pe 10 august 2015, are de atunci, unul si acelasi actionar - firma "D.A 

SECRETARIAl LIMITED", care la randul sau apartine firmei "GLOBALSERVE 

CONSULTANTS LIMITED", actionarul careia este persoana fizica Constantinos 

Antoniou, despre care nu cunosc cine este si cu care nu ne-am vazut niciodata. 

 

Latura subiectivă- motivul infracțiunii constă în interesul material sau în năzuința 

de a obține unele avantaje nepatrimoniale. Scopul este unul special - să îndeplinească 

și să grăbească îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcțiilor, indiferent dacă 

asemenea acțiuni au fost sau nu săvîrșite.  

Pentru existența infracțiunii este necesar ca acțiunile pentru care se promite 

intervenția să fie realizată de către persoana publică în exercitarea funcției sale. Se are 

în vedere că acțiunile în cauză țin de sfera atribuțiilor de serviciu sau de competența 

respectivului factor de decizie.  

În speță avem : În aceste circumstanțe, contrar cerințelor stabilite supra, expuse în 

Decizia enunțată și a prevederilor Legii nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la 

parteneriatul public privat, la 03.12.2015, viceprimarul mun. Chișinău, Nistor Grozavu, 

acționînd la indicația nemijlocită a Primarului General al mun. Chișinău, Dorin 

Chirtoacă, a semnat contractul de parteneriat public-privat dintre Primăria mun. 

Chișinău și nerezidenta EME Parkleitsystem GmbH, în lipsa aprobării proiectului de 

contract de către Consiliul Municipal Chișinău, fiind cauzate urmări grave 

administrației publice locale, exprimate prin încheierea unui contract cu conținutul 

clauzelor contractuale în detrimentul municipiului Chișinău, acestea fiind avantajoase 

doar companiei ,,cîștigătoare,,. Este important a stabili că Nistor Grozavu avea 

împuternicirea de a semna contractul fiind responsabil, atît conform atribuțiilor de 

serviciu precum și prin Decizia 6/5 din 02.10.2014 acesta fiind desemnat președinte. 

De asemenea, este important de a stabili că, termenul influență este puterea de a 

modifica comportamentul factorului de decizie în sensul dorit și să nu fie bazate pe 
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raporturi de subordonare, în cazul investigat fiind bazat pe raporturi de relații politice 

dintre Nistor Grozavu și Dorin Chirtoacă!  

Influența trebuie să fie posibilă și credibilă, pe caz Chirtoacă Dorin exercita  

funcția de Primar General al municipiului Chișinău, fiind conform prevederilor art. 123 

alin. (3) Cod Penal persoană cu funcție de demnitate publică, avînd în virtutea acestei 

funcții permanent drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor autorității 

publice, avînd obligația conform prevederilor art. 56 din Constituția Republicii 

Moldova, să îndeplinească cu credință obligațiile ce îi revin, art. 14 alin. (1) lit. g) din 

Legea nr. 90 din 25.04.2008, cu privire la prevenirea și combaterea corupției, în care 

este stipulat că, autoritățile administrației publice locale exercită atribuții de prevenire 

și combatere a corupției prin realizarea politicilor și practicilor în domeniu, în limitele 

componenței stabilite de legislație, acceptînd benevol restricțiile impuse de actele 

normative pentru a nu fi comise acțiuni ce pot conduce la folosirea situației de serviciu 

și a autorității sale în interese personale, de grup și în alte interese decît cele de 

serviciu; contrar prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 

privind statutul alesului local, conform căreia alesul local este dator să fie demn de 

încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorității 

administrației publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligațiilor civice, 

asigurarea ordinii publice și la respectarea legislației;  

Conform Hotărîrii CSJ nr. 11 din 22.12.2014- termenul “influenţă”, în sensul 

art.326 CP, este folosit în sens de aptitudine de a modifica comportamentul factorului de 

decizie în sensul dorit, respectiv, de al determina să facă o favoare sau să ia o decizie 

favorabilă. În acelaşi timp, este absolut important ca influenţa respectivă să izvorască 

din alte raporturi decît raporturile legale de subordonare, de control, supraveghere etc., 

prevăzute de lege sau în baza legii. Influenţa imprimată art.326 CP trebuie să izvorască, 

bunăoară, din raporturile de rudenie, afinitate sau prietenie, raporturile comerciale, 

relaţiile infracţionale, relaţiile politice etc. Astfel, Comisia a fost creată prin Decizia 

Consiliului, iar Nistor Grozavu era din același partid fiind legați cu relații politice, 

acesta nefiind în subordonare în cazul dat ci ca președinte a Comisiei! 

FALS! Dupa cum am aratat mai sus - Pe 11 mai 2015, cand a fost substituita 

documentatia de licitatie si aprobat proiectul de contract, in text deja era prevazut 

ca acesta urmeaza a fi semnat, de catre, citez: "Primaria Municipiului Chisinau, 

reprezentata de viceprimarul municipiului Chisinau, in calitate de Partener 

public" (este prima propozitie din proiectul de contract, parte componenta a 

caietului de sarcini, pag. 51 a acestuia). 

 Pe 3 noiembrie 2015, Nistor Grozavu, nu ca viceprimar, dar ca presedinte 

al Comisiei de licitatie, expediaza o scrisoare, sub antetul CMC, catre EME 

Parleytsistem prin care le transmite anexat proiectul contractului PPP (21 file) 

pentru negocieri. Anume in aceasta variata a proiectului de contract apare deja 

expres si numele semnatarului - Nistor Grozavu si adresa sa de e-mail 

nistor.grozavu@pmc.md.  

 Acest proiect de contract trimis spre negociere a fost ridicat pe data de 22 

decembrie 2015, asa cum se mentioneaza in Procesul  verbal de ridicare al CNA 

la pag. 86-87 , Vol. I,  din dosarul subsemnatului. Insa, documentul nu este in 

prezentul dosar, fiind tinut doar in dosarul initial, de baza, la care nu avem acces 

ca urmare a disjungerii ilegale facute de procurorul Robu, pe 12 iulie 2017. 

 Ascunderea de catre procuratura a acestui document si refuzul de a aduce 

toate materialele cauzei in instanta, ne incalca dreptul la aparare, dar si 
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compromite acuzatia procuraturii ca eu l-as fi impus pe Grozavu sa semneze 

contractul, precum si declaratia lui Grozavu precum ca nu stie de ce numele sau 

figura in contract, pentru ca este absurd sa impui sa semneze pe cineva ceva, din 

moment ce el, impreuna cu comisia pe care o conduce, substituie documentatia de 

licitatie cu alta (unde la semnatar scrie - viceprimarul municipiului Chisinau), 

desfasoara licitatia, selecteaza castigatorul favorit si ii trimite pe 3 noiembrie 

2015, spre negociere contractul unde figureaza expres numele sau, iar pe 12 

noiembrie 2015, aplica pe o scrisoare cu privire la data semnarii contractului, 

rezolutia "pentru informarea solicitantului, dupa semnarea contractului".  

 In ceea ce priveste negocierea contractului PPP-ului parcariilor - nicio 

negociere a proeictului de contract, de fapt nu a avut loc. Totul a fost simulat si 

"negocierea" a constat intrun schimb de scrisori fara obiectii care avut loc in mai 

putin de 24 ore, intre 3 si 4 noiembrie 2015 (scrisorile, dovezile sunt anexate de 

partea apararii, la dosar). In ceea ce priveste semnarea - am mentionat mai sus ca 

s-a decis la Comisia de Licitatie pe 11 mai 2015, cine si cand va semna - si 

anume ca viceprimarul va semna contractul, in maxim 30 de zile de la anuntarea 

companiei castigatoare. Acest lucru este scris expres in proiectul de contract 

aprobat in acea zi de Comisia de Licitatie. 

 Pe langa aceasta, Grozavu afirma ca a mai semnat o data proiectul de 

contract pe data de 03 decembrie, in sala rotunda a Primariei Chisinau, unde din 

nou, de asemenea, era deja trecut numele sau, in calitate de semnatar. 

 Asadar, faptul ca acest proiect de contract urma sa fie semnat de viceprimar 

figura in textul contractului incepand cu 11 mai 2015, iar dupa 6 octombrie 2015, 

cand a fost anuntat castigatorul licitatiei - cel tarziu pe 3 noiembre 2015 apare, 

cum am spus mai sus, numele si prenumle semnatarului - Nistor Grozavu si 

adresa sa de e-mail nistor.grozavu@pmc.md 

 Mai multe am putea afla si din corespondenta electronica a Unitatii de 

Implementare de la Directia Transport cu cei de la Parkleisystem, Parkleistsystem 

cu Pincevschi, da si si aceste materiale sunt ascunse de procuratura de 5 ani, 

gasindu-se in dosarul de baza, la care nu avem acces. O asemenea corespondenta 

exista si este in posesia procuraturii, care a refuzat sa execute incheierea instantei 

din 09 februarie 2018 prin care a fost obligata sa aduca toate materialele cauzei.  

 In concluzie, actele anexate la dosar de partea apararii spun urmatoarele: 

comisia condusa de Nistor Grozavu a substitutit documentatia de licitatie, a 

aprobat un caiet de sarcini contrar SF-ul pregatit in acest scop, un caiet de sarcini 

contrar si legii care nu reprezenta partenerul public. In text ii este trecuta, de la 

bun inceput, functia de viceprimar, iar mai tarziu numele, prenumele si adresa de 

email, comisia a simulat negocierea contractului in mai putin de 24 ore, pentru ca 

dumnealui sa spuna in 2017 si 2018, aici in dosar, ca s-a intrebat in noiembrie - 

decembrie 2015 ce cauta numele sau acolo, ca de fapt trebuia sa fie numele meu, 

si sa afirme ca eu l-as fi obligat sa semneze ceea ce el insusi s-a angajat sa 

semneze incepand cu 11 mai 2015. Acest lucru este o absurditate. Asemenea 

discutii nu am avut cu Grozavu si asemenea ordine nu am dat. 

 

Subiectul infracțiunii-persoană fizică responsabilă.   

 

Conform episodului incriminat de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 

324 alin. (3) lit. a) b) Cod Penal: 
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Obiect juridic special- relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității 

de serviciu în sfera publică, care presupune respectarea de către persoanele publice a 

obligației de a pretinde, accepta sau primi remunerația în strictă conformitate cu legea. 

Obiectul material sau imaterial- al acestei infracțiuni îl reprezintă remunerația 

ilicită. În cazul dat aceasta fiind exprimată în alte bunuri precum - 26% din capitalul 

social al companiei care urma a fi desemnată cîștigătoare, în schimbul inițierii și ulterior 

susținerii proiectului. Pentru aceasta Pincevschii Alexandr a dat indicații angajatei sale 

Său Tatiana l-a ajutat pe Gamrețki Igor să înregistreze în Cipru, compania Desonia 

Investment LTD, pe numele persoanei interpuse a lui Gamrețki Igor, cetățean al 

Germaniei, Oigan (Eugen) Pîrciu. După care, actele de fondare a companiei au fost 

expediate reprezentanților companiei EME Parkleitsystem GmbH, care la 25.09.2015 

au efectuat modificările necesare în lista asociaților companiei  EME Parkleitsystem 

GmbH (cu capitalul social în sumă de 35 000 euro) astel că, EME Holding a rămas cu 

cota de 29,6 % (10 360 euro), WCA H olding Company LTD-44,40 % (15540 euro) și 

compania cipriotă Desonia Investment LTD, a obținut cele 26% (9 100 euro), stabilite 

anterior în cadrul întîlnirilor dintre Pincevschii Alexandr și Gamrețki Igor, și convenite 

ulterior între Gamrețki Igor cu Dorin Chirtoacă.  

Conform Convenției ONU art.2 lit d) împotriva corupției, adoptate la Ney York la 

31.10.2003, prin bunuri trebuie de înțeles ,, bunurile corporale sau incorporale, mobile 

sau imobile, tangibile sau intangibile, ori actele juridice sau documentele atestînd 

proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea,,. Astfel, bunuri sunt 

toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile 

patrimoniale. Lucrurile sunt obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi şi 

obligaţii civile. Prin urmare, termenul bun se referă în egală măsură la lucruri, cît şi la 

drepturi patrimoniale,care pot fi reale şi obligaţionale. 

 Nu are nici o relevanţă la încadrare categoria din care face parte bunul: mobil sau 

imobil, tangibil sau intangibil, divizibil sau indivizibil etc. De asemenea, nu contează la 

încadrare dacă bunul ce constituie remuneraţia ilicită face parte din categoria de bunuri 

care se află în circuitul civil general sau este supus unui regim special de circulaţie.  

Totodată, pentru a avea calitatea de bun, este absolut obligatoriu ca entitatea 

ce presupune remuneraţia ilicită să aibă o valoare economică şi să fie susceptibilă 

de apropiere, sub forma unor drepturi în compunerea unui patrimoniu. 

FALS! Conform actelor prezentate de partea apararii la dosar, cota de 26 % a 

companiei "EME Parkleitsystem" a fost vanduta de compania austriaca "EME Holding" 

companiei cipriote "DESONIA INVESTMENTS LTD". Astfel, "DESONIA 

INVESTMENTS LTD",  a procurat cu bani in numerar, prin tranzactie de vânzare 

cumpărare, avuta loc in fata notarului Robert Aeschinger, cota de 26%, pe data de 25 

septembrie 2015. Compania "EME Parkleitsystem", la randul ei, a fost infiintat de 

"EME Holding", pe 25 august 2015. Subsemnatul, Dorin Chirtoaca, declar inca o data 

ca nu am fost niciodata la niciun notar din Viena, din Austria sau de oriunde in Europa.  

De asemenea, conform actelor prezentate de partea apararii la dosar, compania 

infiintata pe 10 august 2015, are de atunci, unul si acelasi actionar - firma "D.A 

SECRETARIAl LIMITED", care la randul sau apartine firmei "GLOBALSERVE 

CONSULTANTS LIMITED", actionarul careia este persoana fizica Constantinos 

Antoniou, cu care nu ne-am vazut niciodata si despre care nu cunosc cine este. 

 

Latura obiectivă a infracțiunii constă în fapta prejudiciabilă exprimată în 
acțiunea de acceptare sau primire, prin mijlocitor – acceptarea fiind realizată prin 
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consimțirea dării de către corupător prin mijlocitor, aceasta fiind rezultat din anumite 

manifestări care relevă neîndoielnic acordul persoanei publice de a primi remunerația 

ilicită. Acceptarea presupunînd și nerespingerea remunerației ilicite.  

În modalitatea de primire este exprimată în luarea în posesiune, obținerea, 

încasarea de bunuri sub orice formă ce nu i se cuvin persoanei publice. Primirea poate fi 

realizată chiar și prin lăsarea unei asemenea remunerații în locul indicat de către 

persoana coruptă, astfel încît aceasta să o poată prelua oricînd, să poată să dispună de 

ea.  

Astfel, etapa de pretindere trebuie să fie înainte de acțiunea de a face și a grăbi, 

pentru ce și se oferă remunerația ilicită. 

Infracțiunea specificată este formală și se consideră consumată din momentul 

acceptării, primirii remunerației ilicite.  

FALS SI INSINUARE! Initial, in rechizitoriul din 2017, procuratura m-a acuzat de 

acceptarea ofertei din partea lui Pincevschi si primirea unei cote parti de 13 sau 26 %  

(lucru neclar pana in prezent). 

Noi, partea apararii am prezentat dovezi ca cele 26 % ale companiei "EME 

Parkleitsystem" pentru compania cipriota "DESONIA INVESTMENTS LTD", au fost 

procurate cu bani in numerar, prin tranzactie de vânzare cumpărare, avuta loc in fata 

notarului Robert Aeschinger, pe data de 25 septembrie 2015. Subsemnatul, Dorin 

Chirtoaca, declar inca o data ca nu am fost niciodata la niciun notar din Viena.  

 De asemenea, conform actelor prezentate de partea apararii la dosar, compania 

infiintata pe 10 august 2015, are de atunci, unul si acelasi actionar - firma "D.A 

SECRETARIAl LIMITED", care la randul sau apartine firmei "GLOBALSERVE 

CONSULTANTS LIMITED", actionarul careia este persoana fizica Constantinos 

Antoniou, cu care nu ne-am vazut niciodata si despre care nu cunosc cine este. 

In acelasi timp, in luna mai a anului 2018, cand Alexandr Pincevschi era audiat in 

instanta de judecata, fiind intrebat de subsemnatul, Dorin Chirtoaca, daca mi-a oferit 

vreodata o cota parte, Alexandr Pincevschi a declarat, citez: "Eu nu am avut cu 

Dumnevoastra nimic comun, nu v-am transmis niciodata nimic, niciun leu, nicio cota 

parte." Aceasta declaratie a fost publicata de mine, inca atunci, in anul 2018: 

https://www.facebook.com/100044205350839/videos/1958761934157606/    

Astfel, pentru ca au fost demontate acuzatiile procuraturii din rechizitoriul din 

2017, acum procuratura a recurs la insinuarea ca, bunurile necuvenite, mi-ar fi fost 

lasate undeva pe planeta pentru a le ridica atunci cand voi crede de cuviinta, citez: 

"Primirea poate fi realizată chiar și prin lăsarea unei asemenea remunerații în locul 

indicat de către persoana coruptă, astfel încît aceasta să o poată prelua oricînd, să poată 

să dispună de ea." 

"Folosirea faximilului nu corespunde cu notiunea de faximil", "primirea de bunuri 

poate avea loc prin lasarea lor undeva" , exista o limita a absurbsului la care recurge 

procuratura, sau aceasta este infinita? 

 

Latura subiectivă- intenție directă, iar motivul este interesul material; scopul: 

scopul îndeplinirii în interesul corupătorului sau a persoanelor pe care le reprezintă- de 

către persoana publică a unei acțiuni în exercitarea funcției sale sau contrar funcției în 

cauză precum și în scopul grăbirii îndeplinirii în interesul corupătorului a unei acțiuni în 

exercitarea funcției sau contrar funcției în cauză, ,,dispunînd nemijlocit de 

împuternicirea avizării certificatelor de urbanism pentru proiectare conform 

Dispoziției sale nr. 633-d din 24.07.2015, care prevede că,, Se interzice înregistrarea 
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și eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare, certificatelor de urbanism 

informative, autorizațiilor de construire, ceritficatelor de desființare, autorizațiilor de 

schimbare a destinației, fără avizul Primarului general al mun. Chișinău,, în 

perioada lunilor iulie-decembrie 2016 și februarie 2017, a avizat pozitiv șase 

certificate de urbanism pentru proiectare a parcărilor conform contractului de 

parteneriat public-privat menționat supra, și anume: certificatele de urbanism 

pentru proiectare nr. 452/16 din 14.07.2016; nr. 742/16 din 20.12.2016; nr. 743/16 

din 20.12.2016;  nr. 744/16 din 20.12.2016; nr. 745/16 din 20.12.2016;   nr. 55/17 din 

08.02.2017;.   

INSIUARE! In ceea ce priveste avizarea celor 6 certificate de urbanism am 

explicat acest lucru in declaratiile facute in instanta - certificatele au venit in regim de 

lucru obisnuit, fiind solicitate de o subdivizune municipala - Directia Transport, apoi 

elaborate si eliberate de Directia Arhitectura, fiind semnate de toti responsabilii, si 

intrucat nu se refereau la constructiile problematice cu multe nivele, nu necesitau a fi 

examinate si nu au fost examinate de subsemnatul, fiind avizate ca act de procedura 

pentru a putea merge spre inregistrare in registrul de iesire. Aceste declaratii au fost 

confirmate si de martorii apararii. Niciodata in toti anii de activitate la primarie, la 

niciun fel de certificate de urbanism nici nu am vazut si nu am cautat contracte sau alte 

acte. Buna credinta a personalului din subdiviziuni este prezumata. Singurele chestiuni 

examinate la nivelul subsemnatului erau POT-ul si CUT-ul constructiei, din motivul 

legislatiei vagi a presiunii permanente in domeniul imobiliar, problema existenta in 

toate orasele mari ale lumii. Toate celelalte aspecte erau de competenta Directiei 

Arhitectura, in procesul de intocmire a certificatului. In procesul elaborarii certificatelor 

de urbanism de catre Directia Arhitectura, a ridicat cineva vreo problema, a invocat 

vreun obstacol, pentru ca eu sa insist ca acestea sa fie elaborate, semnate, si eliberate? 

Nu, asemenea situatii nu au fost. Explicatiile detaliate sunt in declaratiile date in 

instanta care se gasesc si in acest document la pag 47-62. 

Procurorii au intors lucrurile pe dos, au fabricat dosarul si au venit cu  insinuarea, 

precum ca acestea sunt "probe" ale  pretinselor "interese" ale mele in PPP-ul parcarilor. 

Sa folosesti efortul meu ca primar de a tempera poftele dezvoltatorilor imobiliari si in 

apeta a mafiotului Plahotniuc, impotriva subsemnatului,  este un abuz si o sfidare a 

legii, este de fapt o complicitate a procutaturii cu cei care au construit in ultimii 5 ani, 

turnuri de 16 sau 25 de nivele in locuri nepermise, fiindu-le imposibil sa o faca atunci 

cand eram la primarie. 

 

Subiectul infracțiunii - subiectul trebuie să aibă calitate specială-  o persoană cu 

funcție de demnitate publică! Conform anexei la legea cu privire la statutul persoanelor 

cu funcții de demnitate publică – Primarul General al Chișinăului este funcție de 

demnitate publică. 

       Conform Legii nr. 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică – art. 5 ,,Drepturile de bază în exercitarea mandatului,, -În exercitarea 

mandatului, persoana cu funcţie de demnitate publică are următoarele drepturi de 

bază: h) să delege dreptul de a efectua în numele său acte, de a semna documente pe 

perioada absenţei sale, dacă legile speciale ce reglementează activitatea demnitarului 

sau domeniul de activitate al acestuia nu prevăd altfel. (în legătură cu faximilul). 

     Articolul 6. Ocuparea funcţiei de demnitate publică 

            (1) Ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin alegeri sau prin numire, 

în condiţiile legii. 
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            (2) În cazul în care ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin alegeri, 

temeiul legal al apariţiei raportului de exercitare a funcţiei este validarea mandatului 

de către autoritatea competentă, dacă legea specială nu prevede altfel. 

            (3) În cazul în care ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin numire, 

temeiul legal al apariţiei raportului de exercitare a funcţiei este actul de numire. 

            (4) Pentru ocuparea unor funcţii de demnitate publică prin numire se 

organizează concurs în condiţiile legii. 

    Articolul 8. Împuternicirile de reprezentare 

            (1) Demnitarul conducător al autorităţii publice este în drept, fără un mandat 

special, să o reprezinte sau să-şi exercite prerogativele faţă de celelalte autorităţi 

publice, faţă de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din 

străinătate, inclusiv să reprezinte autoritatea publică în instanţele judecătoreşti. 

            (2) Demnitarul care îşi exercită mandatul în cadrul unei autorităţi publice, 

nefiind conducătorul acesteia, poate să reprezinte, fără un mandat special, autoritatea 

publică respectivă faţă de celelalte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice 

de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, inclusiv în instanţele 

judecătoreşti, în limita prerogativelor funcţiei de demnitate publică. 

            Astfel, Primarul General Dorin Chirtoacă, fiind conform prevederilor art. 123 

3) Cod Penal persoană cu funcție de demnitate publică, intenționat, din interes 

material, a acceptat oferta parvenită de la Pincevschii Alexandr, prin intermediul lui 

Gamrețki Igor, de primire a 26% din capitalul social al companiei EME Parkleitsystem 

GmbH care urma a fi desemnată cîștigătoare a concursului de selectare a partenerului 

public-privat privind gestionarea parcărilor cu plată din mun. Chișinău, precum și a 

primit oferta menționată exprimată prin includerea la 25.09.2015, în lista asociaților 

companiei EME Parkleitsystem GmbH(cu capitalul social în sumă de 35 000 euro), 

compania cipriotă Desonia Investment LTD, cu cota parte de 26%, înregistrată pe 

persoana interpusă, cetățeanul Germaniei Oigan (Eugen) Pîrciu, în schimbul 

îndeplinirii atribuțiilor ce-i reveneau conform funcției deținute de Primar General al 

mun. Chișinău stipulate în prevederile art. 15 alin. (1) pct.2) lit. c) din Legea nr. 136 

din 17.06.2016, privind statutul municipiului Chișinău, potrivit cărora Primarul 

General asigură monitorizarea și controlul realizării proiectelor de parteneriat public-

privat în care autoritatea administrației publice municipale participă în calitate de 

partener public. 

FALS! 1. Nu am acceptat nicio oferta din partea lui Pincevschi, nici direct nici prin 

intermediul lui Gamrețchi. Este o insinuare neprobata, bazata pe declaratiile 

calomnioase ale lui Gamretchi, declaratii care sunt contazise de Pincevschi in cadrul 

confruntarii dintre cei doi la procuratura pe data de 5 si 12 mai 2017,  (Vol. II al 

dosarului, pag. 129 -134), unde Gamretchi a declarat ca, citez: "initiativa de a propune 

careva avantaje a venit din partea lui Pincevschi ... Pincevschi a dorit ca eu sa fiu o 

punte spre Dorin Chirtoaca, pentru a implementa acest proiect... Ulterior discutiei cu 

Dorin Chirtoac si acceptul acestuia cu referire la 26 %, am discutat de mai multe ori cu 

Alexandr Pincevschi caruia i-am comunicat ca din suma de 26%, eu voi beneficia de 

13%, iar Dorin Chirtoaca, la randul sau, va beneficia de 13%".  

 Pe de alta parte, tot la aceasta confruntare, Alexandr Pincevschi declara, ca nu el 

a i-a propus ceva lui Gamretchi, dar ca a fost invers, citez: "Gamretchi a venit cu 

propunerea sa fie remunerat cu 2.000.000 Euro sau o cota parte de 26 % din compania 

care va castiga concursul. Nu confirm cele declarate de Igor Gamretchi si anume de a fi 

o punte dintre mine si primar . La fel comunic ca Gamretchi Igor nu mi-a comunicat 
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niciodata ca cele 26% au fost divizate si nici cine ar mai fi beneficiar. ... nu mi-a 

comunicat niciodata ca persoana care il va ajuta este Dorin Chirtoaca, ba mai mult 

ultimul taragana de mai multe ori emiterea diferitelor documente." 

Un an mai tarziu, pe 23 si 29 mai 2018, cand Alexandr Pincevschi era audiat in 

instanta de judecata, fiind intrebat de subsemnatul, Dorin Chirtoaca, daca mi-a oferit 

vreodata o cota parte, Alexandr Pincevschi a declarat, citez: "Eu nu am avut cu 

Dumnevoastra nimic comun, nu v-am transmis niciodata nimic, niciun leu, nicio cota 

parte." Aceasta declaratie a fost publicata de mine, inca atunci, in anul 2018: 

https://www.facebook.com/100044205350839/videos/1958761934157606/    

2. Conform actelor prezentate de partea apararii la dosar cota de 26 % a companiei 

"EME Parkleitsystem" pentru compania cipriota "DESONIA INVESTMENTS LTD", 

au fost procurate cu bani in numerar, prin tranzactie de vânzare cumpărare, avuta loc in 

fata notarului Robert Aeschinger, pe data de 25 septembrie 2015. Subsemnatul, Dorin 

Chirtoaca, declar inca o data ca nu am fost niciodata la niciun notar din Viena.  

 De asemenea, conform actelor prezentate de partea apararii la dosar, compania 

infiintata pe 10 august 2015, are de atunci, unul si acelasi actionar - firma "D.A 

SECRETARIAl LIMITED", care la randul sau apartine firmei "GLOBALSERVE 

CONSULTANTS LIMITED", actionarul careia este persoana fizica Constantinos 

Antoniou, cu care nu ne-am vazut niciodata si despre care nu cunosc cine este. 

3. Nu am indicat pe Oigan (Eugen) Pîrciu (nepotul de sora al lui Gamretchi), sa fie 

beneficiar. Mi-a fost imposibil sa planific cu acesta, direct sau prin intermediul lui 

Gamretchi, eventuale proiecte sau pretinse afaceri sau cote parti, intrucat l-am vazut 

ocazional o singura data, in anul 2014 (faimoasele poze cu pisica, din dosar), cand 

Gamretchi si Pincevschi inca nici nu se cunosteau, si deci, nici nu au vorbit niciodata. 

4. In ceea ce priveste pretinsa incalcare a art. 15 alin. (1) pct.2) lit. c) din Legea nr. 

136 din 17.06.2016 - monitorizarea si controlul PPP-urilor, am mentionat mai sus - un 

PPP aprobat de CMC nu exista, motiv pentru care nu aveam ce controla si monitoriza, 

proiectul nefiind de competenta subsemnatului. In plus am aratat ca, tocmai pentru a-mi 

fabrica dosarul, "laboratorul legislativ", de fapt criminal, al lui Plahotniuc din faimosul 

sediu GBC, de pe strada Cantemir, a inventat si a introdus in Legea 136/2016  notiunea 

de partener public pentru primar si notiunea de autoritate mixta, citez: "autoritate a 

administraţiei publice municipale în calitate de partener public". Astfel mai tarziu, in 

2017 acest lucru a permis fabricarea acuzatiei pe baza noii legi, iar procurorul Robu a 

invocat faptul precum ca mi-as fi indeplinit "atributia" de citez: "monitorizare și control 

al realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administrației 

publice municipale participă în calitate de partener public." 

 

Atribuțiile primarului General- prevederile art. 15 alin. (1) pct.2) lit. c) din 

Legea nr. 136 din 17.06.2016: 
a) asigură executarea deciziilor adoptate de consiliul municipal; în cazul în care 

consideră motivat că decizia consiliului municipal este ilegală, primarul general 

sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios 

administrativ; 

b) numește, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă, 

în condițiile legii, cu conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale 

(direcții generale, stabilește atribuțiile de bază ale acestora; conduce şi controlează 

activitatea acestora, contribuie la formarea profesională continuă – fapt ce confirmă că, 

avea pîrghii de a acționa asupra lui Pincevschii despre care pretinde că era în relații 
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ostile, iar unul din martori a menționat că invers, Chirtoacă l-a promovat pe Gamrețki 

pentru a se angaja în funcția dată !! 

FALS SI INSINUARE! Este o insinuare neclara - nu am pretins niciodata ca ar fi 

in relatii ostile cu Pincevschi. Nu l-am cunoscut anterior niciodata pe Pincevchi, prima 

data l-am vazut in instanta de judecata la audieri si aici ne-am cunoscut. Nu am fost si 

nu sunt in niciun fel de relatii cu Pincevschi. In ceea ce priveste angajarea lui Gamretchi 

- am expliccat atat mai sus, cat si in declaratiile date in fata instantei, pag. 47-62. 

c) stabileşte și deleagă atribuţii viceprimarilor; 

d) propune consiliului municipal schema de organizare şi condiţiile de prestare a 

serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a 

serviciilor respective; 

e) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice municipale, 

asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare; coordonează şi 

controlează activitatea entităților economice fondate prin decizia consiliului municipal, 

a instituțiilor publice municipale; audiază rapoartele şi informaţiile conducătorilor 

acestora şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii lor; 

 

         Conform faptelor incriminate și circumstanțelor cauzei penale, Chirtoacă Dorin a 

oferit următoarele declarații: 

 
!!! In continuare, de asemenea , cu culoare rosie, sunt declaratiile, incluse de 

procuratura in aceste concluzii, declaratii date de subsemnatul de-a lungul celor 5 ani de 

proces, pe care le mentin, integral. Din motive neclare pentur mine, declaratiile mele au 

fost trecute in aceste document ca o relatare la persoana a treia, cu falsuri si insinuari  

introduse in textul declaratiilor !!!:  

 

Conform celor declarate de către bănuit/învinuit la etapa de urmărire penală:  

La data de 25.05.2017, fiind recunoscut şi audiat în calitate de bănuit în prezenţa 

apărătorului ales Iovu Tatiana, Chirtoacă Dorin Ion, vinovăţia sa în săvârşirea 

infracţiunii prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) Cod Penal ce i-a fost incriminată nu a 

recunoscut-o şi a declarat că: proiectul cu privire la parcările controlate din mun. 

Chişinău, urma să se desfăşoare prin licitaţie publică. Consiliul municipal Chişinău a 

format un grup de lucru în acest sens, la propunerea consilierilor municipali, format din 

viceprimar Nistor Grozavu, consilieri municipali şi funcţionari de la Direcţia Transport. 

Grupul de lucru a desfăşurat procedura de licitaţii. La formarea grupului de lucru 

prin decizia CMC a manifestat anumite obiecţii, întrucît de regulă grupurile de lucru 

erau formate prin dispoziţie de către executiv (primărie). Acest aspect nu mai prezintă 

relevanţă în prezent. 

Licitaţia a fost desfăşurată în octombrie 2015, ulterior alte proceduri conform 

deciziei CMC, iar în luna decembrie 2015, s-au mai tîrziu deja în 2016 în audienţă s-au 

prezentat 2-3 persoane din Austria, Ungaria reprezentanţi ai companiei EME 

Parkleitsystem cu prezentarea proiectului. Anterior acestei întîlniri cu reprezentanţii 

companiei EME Parkleitsystem nu a avut nici un fel de întîlniri sau discuţii, nici cu ei 

nici cu viceprimarul Grozavu, nici cu şeful direcţiei transport Igor Gamreţki, nici cu alte 

persoane cu privire la eventuale înţelegeri, cesiuni de procente din capitalul social al 

vreunei întreprinderi, alte foloase, etc.  
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fapt ce este infirmat prin proba declarațiilor martorilor care confirmă că orice 

direcție de activitate, proiecte erau coordinate cu Primarul General după fiecare 

ședință, și nici o decizie nu era primită fără coordonarea pe etape cu acesta. 

Confirmare reprezintă și Dispoziției sale nr. 633-d din 24.07.2015, care prevede că,, Se 

interzice înregistrarea și eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare, 

certificatelor de urbanism informative, autorizațiilor de construire, certificatelor de 

desființare, autorizațiilor de schimbare a destinației, fără avizul Primarului general al 

mun. Chișinău! 

 

FALS! Este o insinuare a procuraturii introdusa, abuziv, in textul declaratiilor 

subsemnatului. Am explicat mai sus deja de cateva ori -  avizarea de catre subsemnatul 

a certificatelor, a fost inclusa in procedura, prin dispozitia din  633-d din 24 iulie 2015, 

anume din motivul legislatiei vagi in ceea ce priveste gradul de ocupare al terenurilor 

si regimul de inaltime al cladirilor multietajate - POT si CUT. Deci, chiar si la 

certificatele referitoare la constructii multietajate, examinarea din partea 

subsemnatului se referea doar la regimul de inaltime, la gradul de ocupare al terenului, 

nu si la celalalte aspecte. Aceste lucruri nu erau de competenta subsemnatului, dar a 

Directiei Arhitectura. Certificatele, care nu se refereau la constructii cu multe nivele, 

precum cele de fata, se semnau ca act de procedura pentru inregistrare, fara 

examinare.  

 

 În noiembrie-decembrie 2015, Direcţia Transport a prezentat la CMC un proiect 

de decizie cu privire la aprobarea parteneriatului public privat cu privire la parcări, 

contractul fiind anexat. În acel dosar contractul nu era semnat. 

Proiectul de decizie a fost pus de mai multe ori pe ordinea de zi a CMC, fiind 

respins, trimis la reexaminare sau retras de subsemnatul, după caz din motivul 

contestării acestuia în instanţa de judecată, nedorinţei CMC de examinare, etc. 

Despre faptul că vice-primarul Nistor Grozavu a semnat contractul, a aflat după 

reţinerea acestuia pe data de 25.04.2017, examinînd mai multe materiale cu privire la 

caz: corespondenţă, cereri, răspunsuri de la diferite subdiviziuni. Respectiv indicaţii d- 

lui Grozavu să semneze contractul, nu a dat şi nici nu a avut cum să dea de vreme ce 

nici nu a ştiut, că a semnat contractul respective  

 

- fapt ce este combătut atît prin declarațiile oferite de inculpat ulterior, cît și prin 

declarațiile martorilor, conferința de presă la care a participat inculpatul, precum și 

prin probe precum certificatele de urbanism, acestea fiind semnate de către Primarul 

General la ele fiind anexată copia contractului semnat de Nistor Grozavu! 

 

FALS! Din nou sunt minciuni ale procuraturii introdusa, abuziv, in textul 

declaratiilor subsemnatului. Nu am dat niciodata alte declaratii din care sa rezulte ca 

as fi stiut despre semnarea contractului. Declaratiile persoanelor numite de 

procuratura "martori" sunte declaratii calomnioase, date in arest, pentru a evita 

raspunderea pentru substituirea documentatiei de licitatie si a altor aranjamente facute. 

Invocarea conferintei de presa de catre procuratura este o ineptie. Imi mentin 100% 

declratiile din conferinta. Cu privire la certificatele de urbanism am explicat de mai 

multe ori, mai sus. 
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Avînd în vedere că din noiembrie 2015 exista proiectul de decizie CMC cu privire 

la PPP, a considerat că nici nu este necesară semnarea pînă la aprobarea de CMC. 

În acelaşi timp studiind legislaţia, în special după reţinerea d-lui Grozavu a văzut 

că o Hotărîre de Guvern nr.763 prevede obligaţia semnării contractului PPP de 

partenerul public în termen de 30 zile de la negocieri, de aceea se poate considera că 

semnarea contractului este un fel de parafare, contrasemnare care necesită în continuare 

aprobarea CMC. În activitatea sa a avut de asemenea contracte semnate înainte de 

aprobare de CMC, cu menţiunea că intrau în vigoare după aprobarea de CMC. Deci este 

vorba despre o contradicţie în legislaţie, hotărîre de Guvern şi legea PPP. 

În perioada 2015-2017, conform informaţiei pe care o posedă s-a derulat şi se 

derulează un proces în instanţele de judecată cu privire la acest proiect, în prezent acesta 

fiind la Curtea Supremă de Justiţie. 

Tot în acestă perioadă au fost autorizate certificate de urbanism în vederea 

pregătirii implementării proiectului. Certificatul de urbanism este un document care 

permite proiectarea şi stabileşte cadrul normativ de proiectare, document care trebuie 

confirmat după aceea prin proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie. Asemenea 

documente nu au fost eliberate tocmai pentru că exista procesul în judecată. 

Certificatele de urbanism au fost eliberat pentru că a existat cel puţin o hotărîre a 

Curţii de Apel, despre posibilitatea continuării proiectului. În cadrul audienţelor la care 

au fost cei din Austria şi Ungaria le-a comunicat că există şi dificultăţi legale de 

contestare a proiectului, tarife, nedorinţa aprobării de către CMC, alte aspecte şi că nu 

exclude că la un moment dat nici nu va fi posibilă continuarea proiectului. 

Prin urmare consideră că acuzaţiile aduse de organul de urmărire penală sunt 

neîntemeiate. 

 

Conform celor declarate de către incuplat: 
Conform celor comunicate s-a reiterat de către acesta că, în anul 2012, pe agenda 

Primăriei și a sa ca primar avea 5 proiecte pornite de dezvoltare urbană, transportul 

drumurile, apa, canalizarea stația de epurare managementul deșeurilor, eficiența 

energetică. La unul din aceste proiecte, BERD a venit cu propunerea să fie amenajate 

parcări cu placă, în condițiile în care nu reparăm drumurile. Reparația drumului trebuia 

să rezolve și problema cu traficul. Respectiv, în acest sens s-a propus organizarea unui 

studiu de fezabiliate cu finanțare de la BERD  de către un consultant internațional. A 

emis o Dispozție, s-a format grup de lucru, s-a selectat compania WSP din Marea 

Britanie. Dispoziție 35d din 25.01.2012. Finanțarea acestui studiu urma să fie făcută cu 

suma de 200 mii euro. Din acel moment, și în continuare la nivelul consemnat a ajuns 

următoarele informații:  ,, s-au făcut prezentări periodice, după aceea prezentare finală a 

acestui studiu a fost în anul 2012-2013, a participat doar la una din aceste prezentări, 

după care în anul 2014, a fost aprobată dispoziția 6/5 și format acel grup de lucru. 

Aceste evenimente au avut loc în perioada a celui de al doilea mandat al său 2011-2015. 

După alegerile din 2015 în al treilea mandat, de care a fost lipsit ilegal, la o ședință 

operativă din septembrie 2015, a fost publicată informația de la Direcția Transport, 

Gamrețchi a făcut publică informația că urmează să aibă loc licitația în baza 

documentelor menționate. Ulterior în octombrie 2015, că licitația a avut loc, și este o 

firmă din Austria Ungaria, care a câștigat licitația. Ulterior în decembrie 2015, a fost 

discuție la Consiliul Municipal cu privire la aprobarea rezultatelor licitației, și respectiv 

a contractului. La acea ședință a fost un schimb de păreri între el și câțiva consilieri 

municipali, până la începerea ședinței. În acea ședință era ridicată problema despre 
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redevență, alte probleme, erau întrebări care el le-a pus personal reprezentaților 

companiei, ulterior în 2016, fapt ce a determinat și scoaterea de pe ordinea de zi a 

acestui proiect, situație care nu a fost nici prima nici ultima, în cazul proiectului dat. În 

ianuarie 2016 când a avut loc  explozia din Piața Centrală de la loculul ,, La Soacra”, a 

apărut informația că acest proiect este contestat în instanță de către socialiști și alte 

persoane. Pe parcursul anului 2016-2017 au avut loc  2, 3 audiențe cu reprezentanții 

companiei. În anul 2017 în aprilie aproximativ, a aflat că este și un dosar penal. Tot în 

aceeași perioadă a avut loc arestări respectiv cu Grozavu Gamrețchi, și cu Chirinciuc. 

Asta s-a întâmplat la sfârșit de aprilie 2017. Atunci el a cerut acte cu privire la 

chestiunile respective, a început să studieze documente.  A organizat o conferință de 

presă, ea este la dosar. După care a avut loc arestul. De atunci a început să facă o 

anchetă la tot ceea ce se întâmplă. Acestea sunt informații de care el dispunea la 

momentul reținerii. Acesta e nivelul firesc a primarului unei localități de un 1 milion. 

Dar nu era nici în competențele sale, să intre în aceste detalii,, pentru că Primăria nu 

este 5 oameni. Primăria este o situație complexă, și are 135 angajați- secretariatul. Sunt 

subdiviziuni unde sunt alte câțiva mii de angajați. Ulterior sunt alte instituții care sunt 

deja alte 10 mii de angajați. Din toate aceste subdiviziuni,  sunt diferite probleme, unele 

ce apar pe neprins de veste, unele ajunse la nivelul primarului, acestea se întâmplă  

concomitent. Este imposibil să se afirme că el de dimineață până seară se ocupa de 

parcări. Pe lingă cele menționate există și repartizarea competențelor în cadrul 

primăriei. În ceea ce privește viceprimarii este o dispoziție în care se stabilesc atribuțiile 

competențele lor, iar ceea ce ține de direcție și insituții  subordonate sunt regulamente, 

hotărâri, legi. 

Faptul că în activitatea primăriei, s-a încercat reducerea complexității la nivelul 

unor mârșăvii făcute de câteva persoane, dacă acesta este nivelul de gândire și 

competență, înseamnă că este o problemă de percepere a realității sau rea voință, și 

comandă. Dacă lucrurile ar sta obiectiv altfel, decât a relatat în această introducere 

atunci despre asta ar vorbi faptele, actele, și ceea ce a reușit să acumuleze, și de acolo ar 

rezulta altceva. Nici din fapte nici din acte, nu rezultă că ar fi fost o activitate a sa, a fost 

o activitate a altor persoane responsabile. O anchetă obiectivă corectă, legală ar trebui să 

se ia în calcul din prima zi de când a apărut chestiunea asta din 2012, și până astăzi. Prin 

urmare a apărut întrebarea de unde și cum a apărut niște lucruri ce nu sunt clare până 

astăzi, ce nu au legătură cu activitatea sa la primărie, trebuie să fie ceva logic. Concluzia 

la care a ajuns, făcând un efort memorie, la tot ceea se întâmpla, și s-a întâmplat în jurul 

său este că acest dosar și celelalte dosare au fost fabricate de către Plahotniuc, Dodon,  

și ceilalți aflați în jurul lor, ca urmare a refuzului de a intra în vreo schemă cu ei, ca 

urmare a confruntării în urma revenirii sale în anul 2003 de la studii, ca urmare a 

poziției publice cu privire la hoțiile care le-a comis. A refuzului de a accepta prostii 

precum privatizarea insulelor din parcul La Izvor, privatizarea terenului de pământ din 

Parcul al Izvor, privatizarea cafenelei Guguță din grădina publică Ștefan cel Mare, 

privatizarea hotelului Codru Național, Cojusna Vin, Hotelul Chișinău, Grădina 

Moldovei 10h, Aeroportul, Banca de Economii, furtul miliardului. A scris nenumărate 

adresări la Procuratură, atitudini publice, str. Ciocârlia de ex, câteva h de pământ 

preluate de către Voronin, și construite niște hectare pe acolo, și pusă pe stradă barieră 

pusă ilegal. Confruntarea sa cu acest sistem banditist a fost continuă și permanentă, și 

încă o să fie.  
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Studiu de fezabilitate, documentul de bază pentru proiectul parcărilor cu plată, 

pentru el s-au plătit 200 mii euro, grant din partea BERD. Ceea ce declară acum cu 

referire la parcările cu plată este pe baza cunoștințelor după 25 mai 2017. 

Deci, este vorba de o cheltuială bugetară de 200 000 euro, conform anchetei care a 

făcut-o, acest studiu de fezabilitate a fost aruncat la coșul de gunoi, în perioada 

octombrie 2014 – iulie 2015. Astfel, s-a creat un prejudiciu de 200 000 euro pentru 

bugetul din Chișinău. Este un fapt clar, dincolo de orice declarații, orice poziție, un grup 

de lucru a falsificat documentele de licitație, a creat un prejudiciu de cel puțin 4 

milioane de lei, de ce nu sunt anchetați, și de ce nu este scos un verdict sută la sută clar. 

În ceea ce privește studiu propriu – zis s-a încercat să spună precum că, ceea ce a fost 

aprobat de comisia de licitație corespunde studiului de fezabilitate, dar nu este așa, și 

demonstrează acest lucru, studiu nu a fost făcut dintr-o dată, dintr-o bucată. S-a făcut pe 

etape, după ce erau agreate propunerile și selectată o anumită opțiune de lucru, se trecea 

la următoare etapă a studiului, la fel și plățile erau făcute pe etape, mă refer la acei 

200 000 euro. S-au făcut procese verbale de negocieri, cu întrebări răspunsuri opinii, ele 

au fost dacă nu greșesc anexate. Studiu de fezabilitate are următoarele capitole: 1- 

Introducere, 2- Raport de inițiere, 3- Analiza Lacunelor, 4- document de politici în 

domeniul parcărilor, 5- Ghid de proiectare pentru parcări, 6- Pachet de achiziție, 7- 

Strategia de achiziție. După ce s-a prezentat capitole 2, 3, 4, studiu a trecut din faza 

generală în faza concretă, pentru că după analiza lacunelor, și prezentarea politicilor în 

domeniul parcărilor, trebuia aleasă o opțiune, pentru că altfel nu puteau fi elaborate 

capitolele următoare. Ex din pag. 32 ,, Consultantul trebuie să pregătească un set 

complet de documentație de licitație cu privire la parcări ”. La pag.107, document 

prezentat în data de 09.08.2012, sunt prezentate 3 opțiuni cu privire la proiect, în ceea 

ce privește împărțirea riscurilor, la fiecare opțiune dacă este recomandată sau dacă nu 

este recomandată. La pag.113-114 sunt opțiuni cu privire la plata, cum să se plătească., 

sunt iarăși 4 opțiuni, una din opțiuni este redevența. Este opțiunea 3 sub 9 rânduri de 

text, și la urmă este scris ,, Nu este recomandat”. Din tot studiu de fezabilitate cu 400 

pagini, referitor la redevență sunt doar 9 rânduri cu mențiunea că nu este recomandată. 

În mod straniu anume acestea a fost luată ca bază de către grupul de lucru. De fapt, nici 

așa nu putea fi folosită la adoptarea documentației de licitație, chiar dacă sunt rânduri, 

nu dacă nu a fost recomandată de consultant, de fapt, pentru faptul că de la 144-190, 

studiu se referă doar la opțiunea 4 – contracte bazate pe o listă de părți. Primăria și 

consiliu a acceptat această opțiune, pentru că dacă nu ar fi acceptat, consultantul nu 

putea să facă încă 250 pagini de studiu de fezabilitate în abstract, trebuia să facă pe altă 

din cele 4 opțiuni, asta derivând și din logica studiului. Contractul de achiziție trebuia 

făcut pe o soluție concretă, aceasta se referă la anul 2012. În studiu este documentația de 

licitație pe 250 foi, este singura documentație de licitație ce putea fi folosită pentru 

solicitarea unui partener, altă documentație de licitație nu putea fi folosită. Aici avem 

proiectul de contract, caietul de sarcini, specificațiile contractului, modul de efectuare a 

evaluării, totul până în cele mai  mici detalii. 

De exemplu, la capitolul plată, ce este prevăzută în contractul care trebuie să fie: 

Nu că antreprenorul oferă o redevență primăriei, dar invers primăria achită o plată 

lunară antreprenorului pe baza unei liste de prețuri în funcție de serviciile prestate 

verificate de ofițerul autorizat. În ceea ce privește colectarea banilor, toți banii urmau să 

fie acumulați pe conturile primăriei, inclusiv cash-ul scos din aparatele din parcometre, 

ori în caietul de sarcini falsificat este invers. Pag. 304 a studiului de fezabilitate ,,Toate 

plățile voi fi virate, direct pe contul bancar indicat de mun. Chișinău, în ziua efectuării 
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plății, sau în ziua următoare”, numerarul pag. 307 ,, Antreprenorul este responsabil de 

colectarea numerarului și transportarea securizată a acestuia la banca indicată de mun. 

Chișinău, pentru recepționarea și depozitarea pe cont.” Studiu de fezabilitate este cu 

mult mai detaliat și precis, în ceea ce privește documentația de licitație decât falsul  

adoptat de către Comisia de Licitație a Consiliului Municipal din 2014. Au fost mai 

multe prezentări, el a participat la una dintre ele, prezentarea a fost timp de oră, ca 

document ele au fost transmise la primărie, făcute copii în mai multe exemplare, un 

exemplar a ajuns la el,  la consilierii, în varianta electronică la Direcția Transport, fizic 

printat se dădea o prezentare. Informația prezentată în ședințele intermediare sau ședința 

finală, nu era în asemenea detalii, așa cum a spus și la ședința precedentă din memorie, 

parcări cu plată, plus minus sistemul ca în vest. Dacă a fost publicată pe internet nu știe. 

Inițial era document de lucru, din momentul emiterii Decizie 6/5 în anul 2014 a devenit 

document oficial al primăriei și consiliului, tot atunci el a fost dat într-o parte prin 

această Decizie. La general despre conceptul de parcări că va fi ca în Occident, era clar 

din reprezentările ce le-a făcut reprezentații, cu parcometri. Detalii cu ofițerul autorizat, 

cu plățile, țineau deja de grupul de lucru, și pornirea proiectului grupului pe baza 

studiului de fezabilitate. Aceste detalii ce le-a relatat astăzi nu le știa în acel moment, și 

nu le știa nici un om, care nu era direct și nemijlocit implicat în proiect.  Dacă buna 

credință este regula de bază, atunci când Consiliu Municipal aprobă un studiu de 

fezabilitate și împuternicește o Comisie, să deruleze să semneze  studiul, nu au temeiuri 

de suspiciuni și presupuneri că lucrurile vor fi inversate și falsificate. 

 Acest studiu de fezabilitate făcea parte din ansamblu de documente strategice ce 

au fost elaborate pe parcursul mandatului de la primărie, de exemplu strategia 

transportului public, planul de acțiuni pentru energie durabilă, planul de acțiuni de 

mediu, studiu cu privire la eficiența energetică, și altele. Încă în anul 2011, la 

prezentarea raportului de activitate pentru primul mandat, a prezentat și public, studii, 

ce le avea în acel moment, câte un exemplar din aceste studii încerca să aibă chiar în 

birou, întrucât avea piese de mobilier unde acumula informații necesare activității sale 

la primărie, de exemplu, cărți, legislație, studii, și altele. Acolo fizic se găseau studiu de 

fezabilitate cu privire la partea aceasta. Era un fel de bibliotecă, sau arhivă la birou. 

Propriu zis de punerea în aplicare a acestor documente strategice  erau subdiviziunile de 

profil. În cazul de față, a existat primul grup de lucru format în 2012, prin dispoziție, 

care a stabilit împreună cu consultantul din Marea Britanie, graficul de lucru, etapele de 

elaborare a studiului de fezabilitate, ședințele și prezentările necesare, urma să fie 

prezentat consiliului municipal spre aprobare, cu toate celelalte studii ce le-a menționat 

mai devreme. Apoi sarcina a trecut la cel de al doilea grup de lucru. Cum a explicat și 

data trecută, structura studiului de fezabilitate arată în mod indubitabil, că nu se putea 

trece la capitolul II, fără să fie soluționat capitolul I din studiu, nu se putea trece la 

capitolul III, fără să fie rezolvat capitolul II, Și tot așa..., pentru că doar acceptând 

anumite soluții propuse de către consultant la nivelul grupului de lucru, cu prezentările 

de rigoare, se putea trece în etapa următoare a studiului de fezabilitate. Ultima 

prezentare din partea consultantului cu studiul complet, singurul care putea fi, a fost 

făcută pe 18 septembrie 2013 în cadrul ședinței consiliului municipal. Anterior o 

prezentare similară,  pe 31 mai 2015, dar nu într-un cadru oficial, cum e ședința 

consiliului, dar într-un cadru de lucru. Evident că toți cei care au fost la prezentări, care 

au fost consultați, nu era nevoie să cunoască detalii din studiu, inclusiv subsemnatul. 

Odată cu finalizarea de către consultant a SF, municipalitatea a primit la cheie, 

documentația de licitație, pentru care s-a achitat 4 milioane de lei, din finanțare de 
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guvern. Cei care erau la curent cu SF era membri grupului de lucru care au lucrat cu 

consultantul timp de 2 ani de zile , asta era situația la data de 18 septembrie 2013. Peste 

un an la 02.1.02014 , CM aprobă acest studiu, și formează comisia de licitație, și dacă 

până la această etapă grupul de lucru era format, și activitatea era coordonată din cadrul 

primăriei, odată cu Decizia 6/5, proiectul a  trecut integral la CM, sau cel puțin fără 

subsemnatul, asta a fost voința consiliului. Al doilea grup de lucru (Comisia de 

Licitație) format de consiliu, avea în componența sa 7 persoane, dintre care viceprimarul 

de ramură, 5 consilieri municipali, și un reprezentant al APP.  Acest grup de lucru a 

lucrat timp de 8 luni de zile, din octombrie 2014, până în mai 2015, cu SF elaborat de 

consultantul din Marea Britanie WSP- UK.  

Pe 28.04.2015, din partea grupului de lucru, viceprimarul de ramură, cere avizarea 

acestui SF la Agenția Proprietății Publice.  

Pe 11 mai 2015 APP, avizează pozitiv spune că nu are obiecții, și susține seria 

parteneriatului public privat. În aceeași zi de 11.05, conform procesului verbal al 

comisiei de licitație, în loc de SF de 400 pagini, la care a făcut referire, care l-a anexat la 

materialele cauze, apare un fals ce se numește caiet de sarcini pentru PPP parcărilor cu 

plată din 82 de pagini, care nu are nici o legătură și este contrar documentației de 

licitație, elaborat de consultantul englez WSP-UK. Apare întrebarea logică și firească : 

Apariția acestui fals pe masa grupului de lucru, era o greșeală sau era altceva?!  

        În mai 2015, era în toi campania electorală pentru alegerile locale, aceste zile 

11.12.13, erau ultimele zile de activitate în funcția sa de primar. Preocupările și grijile 

erau cu totul altele, și s-a profitat de asta pentru a se face substituirea în cauză. Este 

evident că nu a știut, și că acest lucru s-a făcut intenționat pe ascuns, nu a știut despre 

aceasta nici în anii următori 2015-2018, abia în anul 2018 septembrie, după atâtea 

investigații făcute cu dnii avocați, a reușit să afle despre acest fals ce s-a produs la 

11.05.2011. A aflat despre această circumstanță prin studierea minuțioasă a tuturor 

materialelor, și orice avea pe subiectul parcărilor cu plată. El nici nu a știut că au loc 

ședințele grupului de lucru . Dovadă este că pe 13.05 adoptase el o dispoziție pentru 

formarea unei comisii de licitație pe proiectul parcărilor cu plată. Cu două zile înainte 

avusese loc falsul. Pentru că primul grup de lucru tot prin dispoziție era făcut. Toate 

grupurile de lucru se făceau prin dispoziție.  

     Activitatea viceprimarului de ramură are loc prin dispoziție de repartizare de lucru. 

Dispoziția e de prin 2007 sau 2008, așa și a rămas. Relații de muncă se desfășurau pe 

baza Dispoziției de repartizare a atribuțiilor de lucru. Acestea au loc pe baza de  

încredere, și presupun buna credință. Cu atât mai mult nu poate avea loc verificare unei 

comisii formate de CMC, care este conform legii o altă ramură a  autorității publice 

locală.  Orice intervenție a primarului în comisie este considerat abuz și imixtiune. Și 

reprezentații CMC, nu odată, îi reproșau precum că ar fi avut inteția să se implice în 

activitatea dlor. Nici primarul nici un alt funcționar nu poate interveni la comisia 

formată de CMC.  

La ședința din 11.05.2015 toți membri comisiei au votat pentru substituirea unui 

document fals în SF, nu a avut nimeni nici o obiecție, nici reprezentantul APP, nu a avut 

nimic de obiectat că la APP s-a prezentat una, dar la comisie cu totul alta. După ce a fost 

prezentat SF în CMC pentru aprobare pe 26.02.2014, peste 4 luni, în 27 iunie 2014, a 

fost desfășurată ședința Comisiei Juridice a Consiliului, care aprobă un aviz prin care 

propune Comisia de Licitație, și cu totul alte condiții pentru proiectul parcărilor cu 

plată. Pe partea de colectare a banilor - colectarea acestora de către operatori și nu de 

către municipalitate așa cum era inițial în SF.  Decizia 6/5 , oficializează aceste 
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propuneri din partea comisiei juridice, și grupul de lucru , și noile condiții.  Au loc 

ședințele comisiei de licitație, nimeni nu are nici o obiecție, are loc substituirea 

documentației cu cea falsă. Nimeni nu are obiecții în sensul de a constata că este 

imposibil să promovezi spre licitație acel caiet de sarcini. Ori, Comisia de Licitație din 

momentul în care nu putea promova SF, nu poate să elaboreze și să propună altceva, 

pentru licitație. Acest lucru era imposibil. În afară de ce era în studiu nu se putea 

propune nimic, dar  31 iulie este publicat anunțul cu privire la licitație în baza caietului 

de sarcini fals. În acel caiet de sarcini este prevăzut semnarea lui în termen de 30 zile de 

la stabilirea câștigătorului, și tot în acest proiect de contract este prevăzut că semnarea 

urma să aibă loc de către viceprimarul de ramură. În  29 septembrie 2015, are loc 

licitația, pe 6 octombrie se stabilește câștigătorul, negocieri legate de contract pe 

parcursul unei luni de zile nu au loc, așa cum este prevăzut. Pe 03.12 dnilor semnează 

contractul. Acum să admitem ipoteza așa cum este spus în declarațiile în ceea ce îl 

privește, precum că el le-ar fi spus să semneze contractul. 

 

 Admițînd că vin pretinșii martori din dosar, și solicită permisiunea să semneze. Ce 

aș fi făcut eu în această situație?, Aș fi cerut proiectul de contract, aș fi cerut legislația - 

Hotărârea Guvernului, aș fi constatat că în Hotărâre scrie că se semneze în timp de 30 

zile de la anunțarea câștigătorului. Aș fi spus că e firesc să semnați, așa prevede legea, 

așa scrie și în proiectul de contract, dar se știe că intrarea în vigoare doar după 

aprobarea Consiliului, cum a  fost în altele 5 sau 6 cazuri. Spre exemplu contractul de 

împrumut  din 2011 și altele și al doilea cu BEI semnat pe 06.12..2016, și aprobat în 

09.03.2017.  

 

Aprobările la aceste contracte a venit cu vreo jumătate de an sau chiar una an decât 

data semnării. Cu semnarea contractului nu era o problemă, în cazul în care s-ar fi 

discutat subiectul cu el. Problema nu a fost în semnarea acestui contract, problema a fost 

falsificarea acestui contract, ceea ce a depistat. După semnarea din 03.12.2015  a avut 

,,loc” la ordinul său , are loc înregistrarea contractului și publicarea contractului în 

Monitorul Oficial. Înregistrarea la secția proces verbal nu putea avea loc fără aprobarea 

consiliului, în acest contrat în varianta nesemnată era prezentat începând cu 20.11.2015, 

și care a rămas în formă nesemnată pentru consiliul până azi. Variantă semnată așa și nu 

a fost transmisă, contrar legii a fost înregistrat. 

 Viceprimarul ramurii care este și președintele comisei și s-a adresat la APP, pentru 

înregistrarea contractului la Registru Patrimoniului Public. Aceste două înregistrări sunt 

ilegale, fără aprobarea consiliului.  Pe lângă acestea mai sunt două acorduri adiționale. 

Prin acel acord adițional este extinsă suprafața concesionată, de la 2500 locuri de 

parcare, până la nu mai puțin de 25 de mii, adică nelimitat - adică tot teritoriul mun. 

Chișinău. Nu exista nici o necesitate de extindere, cât timp nu era negociat cu consiliu, 

și respectiv aprobat contractul inițial.  

Se vede clar că din partea partenerului privat exista un interes de a primi în 

concesiune, spații de parcare, la început 2500 locuri, după acesta tot orașul. Acesta este 

dovedit prin falsificarea documentației, renunțării la studiu, contractul în cauză și 

acordurile adiționale. De la scopul inițial de a nu avea vehicule pe stradă, care să nu 

blocheze traficul, pe străzile reparate în centrul istoric, și de a avea un operator ca să 

presteze servicii, banii urmând să fie încasați de municipalitate, s-a ajuns în extrema 

cealaltă, în care un privat să poată primi în concesiune tot Chișinăul, spațiile de parcare 

de pe stradă, prin fraudă.  
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        Cu privire la contractul inițial a decis grupul de lucru format din CMC, pe data de 

11.05.2015 când a fost aprobat caietul de sarcini ce conținea și acest contract. Tot acolo 

era prevăzut termenul de 30 zile, și viceprimarul de ramură ca semnatar. În ceea ce 

privește acordurile adiționale, a decis un grup de lucru format de direcția transport. 

       Proiectul contractului în formă nesemnată l-a văzut în 10.12.2015, atunci când s-a 

purtat prima discuție la CMC, chiar până la ședința. El a cerut retragerea din proiectul 

ordinii de zile .Ce au făcut și cum au probat, a aflat ulterior.  Până atunci a mizat pe 

bună credința a comisiei de licitații, și a considerat că au făcut conform legii și baza 

împuternicilor primite de CMC. Nu a știut despre ce fel de caiet de sarcini, cine urma să 

îl semneze, când, și așa mai departe. Nici nu intra în competențele sale. Verificarea 

activității comisei intra în competența CMC. Despre contractele adiționale a aflat după 

arestările aprilie 2017. De acest proiect totul ținea de CMC. Proiectul de decizie care 

conținea și proiectul de contract a fost prezentat spre aprobare CMC-ului  pe 

20.11.2015, asta însemna că comisia de licitație asistată de subdiviziuni și-a făcut 

activitatea. Urma CMC să facă evaluarea rezultatelor licitației, condițiile contractului, 

etc. De la trimiterea unui proiect de decizie spre aprobare Consiliului, primăria nu mai 

are activitate pe acest segment.  

Nu cunoștea că este semnat. La Consiliul a fost prezentată varianta nesemnată a 

contractului și discuțiile ce le avea cu consilierii în acea zi, se refereau la contractul 

nesemnat. Discuțiile erau pe marginea condițiilor, tarifele, prețul și alte aspecte. Aceasta 

erau valabile dacă avea în față un contract nesemnat. În caz contrar consilierii aveau să 

formuleze reproșuri, referitor la faptul că avea un contract semnat defavorabil primăriei 

ori altfel de reproșuri nu au fost. De la audiența din 2016, care au cerut-o reprezentanții 

partenerului privat, el a ridicat aspecte ce țin de condițiile contractului. Cât urmează să 

fie tariful, cât tariful propus este prea mare comparativ cu veniturile, ce este cu 

redevența propusă cu 10 la sută, și o serie de alte întrebări. Nici la acea audiență, 

partenerul privat nu a prezentat un proiect semnat, și nu au spus că nu avea despre ce 

discuta pe partea de condiție a contractului. Pornind de la atitudinea firească ce trebuie 

să aibă un primar, punea întrebări de apărare a intereselor orașului fără a ști că la mijloc 

este un fals. Nici acolo nu s-a invocat un contract final, bătut în cuie. Despre contractul 

semnat a aflat în aprilie mai 2017, după arestarea lui Gamrețchi și Grozavu.  

S-a referit la aceste aspecte la primele declarații ce le-a făcut. La ședințele 

operative a primăriei de luni dimineața, în luna septembrie, octombrie 2015, a fost 

prezentată informația precum că a avut loc licitația și a fost selectat un partener privat. 

În afară de acele informații și discuții, alte discuții nu au avut loc. Proiectul de decizie 

pentru CMC ce prevedea aprobarea proiectului de contract a venit în luna noiembrie în 

varianta nesemnată. Din momentul când acest proiect a fost transmis Consiliului spre 

aprobare, nu mai aveau rost alte discuții. Au existat numai acele discuții cu consilierii în 

CMC din 10.12. Doar atât. În rest exista un proces de judecată, unde era contestat întreg 

acest proiect, și rămânea în atenția CMC. Din moment în care nu au fost discuții, astfel 

de indicații nici nu puteau fi. Acest subiect nu exista pe agenda subsemnatului ca 

primar, din momentul în care grupul de lucru format de consiliu și-a desfășurat  

activitatea  și a prezentat spre aprobare proiectul de Decizia nr. 1140 din 25.11.2015, 

care conținea și contractul varianta nesemnată. În ceea ce privește acordurile adiționale, 

au fost prezentate după ce a cerut materialele pe acest proiect, și după arestările din 

aprilie mai 2017.  

Contrar scopului din SF, a ajuns la concesionarea parcărilor cu plată din Chișinău, 

fără aprobarea din partea CM, lucru s-a făcut metodic timp de cel puțin 3 ani, din 2014 
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până în 2017 când s-a semnat al doilea  acord adițional, cu extinderea termenelor și 

suprafețelor de parcare. Cum de acest lucru s-a produs în asemenea mod metodic, și 

dacă este vorba să fi avut el vreun rol în acest sens, atunci rolul subsemnatului trebuie să 

apară de la începutul și până la sfârșitul fraudării.  

Este interesant următorul aspect: în 18  ianuarie 2016, CNA,  transmite o scrisoare 

prin care vorbește despre condițiile dezavantajoase cu privire la PPP, și informează că 

este vorba de un dosar, unde se examinează subiectul cu parcările. Scrisoarea a mers la 

dnul Grozavu și DT, și apare semnătura dnului Grozavu și a dnului Gamrețchi. La 

cunoștința dlor a ajuns faptul că este un dosar penal pornit pe parcările cu plată. Nu a 

venit să ceară o ședință unde să fie discutat aceasta, să aducă la cunoștință că este doar 

penal, să expună probele indicate în scrisoare, dar au mers cu înregistrarea la APP, și cu 

elaborarea semnarea acelor două acorduri adiționale, prin care crește suprafața 

concesionată de cel puțin 10 ori, fiind conștienți de faptul că au substituit documentația 

de licitație, ceea ce a prezentat mai devreme.  

Ordonanța de disjungere din 12 iulie 2017, se regăsește în rechizitoriu, în 

ordonanță e indicat că în vara anului 2015, aș fi acceptat câteva procente, după care, 

citez, ,, întru realizarea scopului infracțional, și a obligațiunilor asumate privind inițierea 

proiectului, Dorin Chirtoacă a dat indicații lui Nistor Grozavu, președintelui de 

selectare, să inițieze procedura de organizare a concursului cu privire la parcările cu 

plată”. În rechizitoriu la pag.3 este exact același text, cuvânt în cuvânt, iar la pag.4 tot în 

rechizitoriu, citez: ,,tot el Chirtoacă Dorin în vara anului 2015, exercitând funcția de 

primar, a acceptat oferta parvenită de la Pincevschi Alexandr, de primire a 26% din 

capitalul companiei ș.a.m.d.” Logica procuraturii este clară: negocieri cu privire la 

procente, ordine, comisii de licitații, viceprimarul de ramură să inițieze procedura etc. 

Negocierile cu procente, din spusele așa numiților martori, cu declarații făcute în 

instanță, și la UP, ar fi avut loc în vara anului 2015. În volumul II al dosarului este 

prezentat drept probă procesele verbale de urmărire vizuală a dnului Gamrețchi și 

Pincevschi. Conform acestor documentele dlor s-a întâlnit pe data de 7,8,9 iulie 2015, și 

după care 20,21 iulie 2015. Întreprinderea cu procentele în cauză a fost înregistrată în 

Austria, după documentele din dosar, dar a verificat, în Registrul de stat  a Austriei a 

fost înregistrată pe 25 septembrie. Procentele s-ar fi discutat în iulie, compania 

înregistrată în septembrie. Prin urmare în mod logic și cronologic, orice discuție cu 

subsemnatul cu privire la eventualele interese sub formă de procente, putea să aibă loc 

după 22 iulie, și până la 25 septembrie. Sau după 7 iulie. Acestea sunt lucruri care le-au 

spus și ei aici, nu e vorba despre interpretări ale noastre. Abia după aceasta putea să 

apără așa numitul scop infracțional și ,,obligațiuni” de inițiere a proiectului pentru a da 

așa numite indicații, viceprimarului Grozavu - președintele comisiei a licitației, să 

inițieze licitația, cum scrie procuratura.   

Problema este că pe baza documentelor prezentate de către apărare la dosar, 

ședința comisiei de licitație în care a avut loc inițierea concursului de selectare a 

partenerului privat, adică a licitației, această ședință a avut loc, la data de 11 mai 2015.  

 

Pun întrebarea către procuratură, și către instanță: În ce mod, mi-ar fi fost posibil în 

iulie , să dau ordine pentru  11 mai 2015, iar  pe 11 mai 2015 să cunosc despre ce vor 

face așa numiții martori, în iulie 2015, în septembrie ș.a.m.d. În primul rând cum aș fi 

putut ști în mai, ceea ce va avea loc în iulie? Dacă este să mergem pe logica 

procuraturii, asta înseamnă că eu și alegerile locale , le-am aranjat, și aveam câștigat al 3 

mandat de primar. După care  ,,am făcut”  așa cum descriu dlor. Este aceeași ședința a 
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comisiei de licitație (11 mai), când a fost substituit documentația de licitație, în favoarea 

companiilor așa numiților martori, de către comisia de licitație. Dacă ei ar fi fost de 

bună credință, ei ar fi avizat la Agenția Proprietății publice, acel caiet de sarcini, chiar 

dacă era favorabil companiei martorilor câștigătoare din septembrie. Dacă ești de bună 

credință, aprobi acel caiet de sarcini pe care îl avizezi la APP, nu poți să avizezi la APP 

un document, după care să-l arunci la gunoi și să aprobi altceva. Asta a fost punctul 1  

ședinței respective. Punctul 2 – examinarea publicatului informativ, privind 

desfășurarea licitației, cu privire la parcări. Punctul 3 - transmiterea publicatului spre 

publicare în Monitorul Oficial. Au votat toți 7 membri ai comisiei, unanim. Conform 

logicii procuraturii, ,, primind” niște procente în lunile iulie-august, eu aș fi dat ordine 

lui Nistor Grozavu să inițieze licitația pe 11 mai, adică potrivit lor luna mai este după 

lunile iulie și august. Luna mai este după luna iunie și august. Acest lucru este unul 

absurd și arată reaua credință a procuraturii. 

 

 În ordonanța precedentă  acele 26% , procuratura spune că i-ar fi fost propuse, în 

ordonanța asta - lui Gamrețchi, în rechizitoriu se vorbește despre împărțire de procente. 

Este o neclaritate. Procuratura nu se poate hotărî ce este cu procentele astea și le pune 

peste tot dintr-o parte în alta.  A verificat în Registrul Întreprinderilor de Stat din 

Austria. Pe 25 septembrie 2015, a avut loc o tranzacție de vânzare cumpărare în fața 

unui notar pe nume Robert Aeschinger, în care s-au tranzacționat, cote din capitalul 

social, al companiei respective. Se poate verifica că el nu a fost niciodată la un notar în 

Austria, nici o persoană împuternicită sau neîmputernicită nu a  fost în Austria la un 

notar. Pentru a putea vorbi despre interesele materiale în ceea ce îl privește.  

Monitorizarea și controlul unui PPP, are loc după aprobarea PPP-ului respectiv de 

CMC, la fel ca bugetul etc. Ori a arătat că în perioada anilor 2012-2013, primăria și 

consultantul britanic a elaborat SF-ul. Acesta a fost transmis CMC în februarie 2014, 

CMC-ul a format comisia de licitație. Comisia de licitație a făcut toată procedura, și 

abia după aprobarea PPP-ul de către CMC, proiectul se întoarce la primărie. Și acolo 

intervine prevederea legală menționată mai sus, pentru primar. Membrii comisiei de 

licitație și cei ce i-au asistat, au activat în subordinea CMC. În această ordonanță este 

invocată cu privire la certificate de urbanism. Din nou realitatea este întoarsă pe dos de 

către procuratură.  

Despre poze din telefonul lui Gamrețchi menționează că, este vorba despre 

faimoasa poză cu pisică și alte poze dintr-un lot  grădină. Pisică care aparținea lui Eugen 

Pîrciu nepot de soră a lui Gamrețchi Igor, poze care au fost făcute în anul 2014. În 

momentul reținerii pe 25 mai 2017, în birou la primărie, dna Iovu și dnul Malic erau 

prezenți.  

   Cu privire la o notă informativă și o copie xerox din 18.12.0215 de la Direcția 

transport către subestimatul, unde se vorbește despre etapele concursului cu privire la 

parcări, de la SF până la semnare și anunțarea rezultatele concursului. Nici pe raport nu 

există nici pe rezoluție/însemnări făcute de subsemnat.  Documentul nu este înregistrat 

în cancelaria primăriei. Asemenea rapoarte merg conform competențelor, viceprimarii 

de ramură, de regulă toate documentele care sunt transmise la primărie este pus numele 

primarului. Asta nu înseamnă că ele ajung la primar. Nu este nici o mențiune a 

subsemnatului. Acest document nu a ajuns în biroul său. Dna Dina, asistenta din 

anticamera a explicat cum este corespondența, când a fost invitată aici.  
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Dispoziție de convocare a CMC  - asemenea dispoziții la dosar sunt mai multe. În 

rechizitoriu se spune că asta ar fi probă în ceea ce privește realizarea scopurilor 

infracționale.  

În septembrie 2016 încă nu era aprobată Decizia 5/6, martori încă nu s-au cunoscut 

între ei, iar el deja avea ,,scopuri infracționale”.  Convocarea CMC, este unul din 

atribuțiile primarului. 

       În toată activitatea sa a urmărit doar scopuri legale, și inclusiv în ceea ce privește 

proiecte de decizie spre aprobare la CMC. În toți anii cu mici excepții, relații dintre 

subsemnatul și CMC, a fost conflictuale și tensionate, tocmai pentru faptul, că încerca 

prin mijloacele ce le avea la dispoziție să nu admită ilegalități, fraude și alte lucruri 

nefavorabile pentru oraș care ușor puteau fi trecute și acoperite prin votul colectiv, 

pentru care nu există răspundere.  

Niciodată nu a fost convocat consiliu special pentru acest proiect.  Dacă ar fi fost 

vreo convocare oficială pentru acest scop, ar fi fost convocat CMC-ul cu maxim 10 

subiecte pe zi. S-ar fi insistat pe examinarea a acestui proiect de decizie, și în caz de 

refuz  al CMC i-ar fi atacat că se fac vinovați de blocarea proiectului, înrăutățirea 

situației orașului și etc. A avut asemenea situații când era vorba de bugetul orașului. 

Singura situație când a convocat CMC a fost legată de buget. 

Nici cu dlor, nici cu alții nu a purtat nici un fel de discuții pentru a primi asemenea 

folos, sau oricare altele. Nu a acceptat și nici nu avea cum să accepte să primească ceva, 

din momentul în care nici discuții nu a avut.  

În ceea ce privește apropierea cu dnul Gamrețchi, au fost în aceeași clasă când era 

copii din clasa I- până în clasa VI. După care el a mers la o altă școală. El după clasa VI 

a mers la Iași, nu s-au văzut 20 ani. S-au întâlnit când el era  primar, s-a implicat în 

activitatea partidului, fiind responsabil în r. Cantemir. Manifesta interes să se angajeze 

în subdiviziunile primăriei, din cauza că se poate interpreta că colegialitatea  de pe 

băncile școlii refuza să facă acest lucru. La un moment dat s-a angajat la Parcul Auto a 

Parlamentului în calitate de Director . Eco-urile care veneau de acolo erau pozitive, dar 

când conducerea parlamentului a trecut în subordinea PD-ului, ei au lichidat 

întreprinderea respectivă. Rămânând fără serviciu, fiind vacantă o funcție de consilier în 

cabinetul primarului, a fost angajat.  

Din 13 mai 2015 și până la data 28 iunie, după turul I sau II al alegerilor locale, s-a 

suspendat din funcție din propria inițiativă. La primărie nici nu a fost în această 

perioadă. După aceea a fost 2,3 zile la serviciu, și de la 29 august a fost concediu și a 

fost într-o deplasare în Suedia.  

Nu cunoaște când și cum s-a întrunit grupul de lucru, nu cunoaște ce agendă și-au 

stabilit, au activat independent și separat de subsemnatul. CMC mereu căuta să îl 

ocolească și să facă lucruri pe la spate.  

Nici până la data respectivă și după nu a avut nici un interes. În ceea ce privește 

proiectul în sine el făcea parte din blocul de proiecte pe care îl avea cu primăria și 

consiliul - transportul , drumurile, apa, managementul deșeurile. Acest proiect trebuia să 

fie subsecvent proiectului cu transport și drumurile pentru deblocarea traficului în 

Centrul Istoric, astfel troleibuzele cumpărate și asamblate și drumurile reparate să nu fi 

fost făcute în zadar și să aibă efect pentru oraș. Astfel, cum este în ziua de azi, stau 

mașinile parcate peste tot, orașul se sufocă, este un proiect fără de care nu se va face 

ordine în ceea ce privește traficul.  

        Nu cunoaște câți au procurat caietul de sarcini, și dacă au existat contestații, 

ipotetic maxim ce putea fi,  la una din ședințe să se anunțe când e licitația, câți au 
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procurat caietul de sarcini. El în luna august a fost în concediu, iar în mai-iunie a fost în 

alegeri și campanii. Ceea ce își amintește este că  la o ședință  din septembrie s-a 

anunțat că a fost licitația, și că este un oarecare câștigător. Oricum acestea nu țineau de 

competența sa, deoarece era legată de grupul de lucru, de aceea la el nu putea să ajungă 

nici o contestație.  

       Persoanele Curti Alexei și Său Tatiana nu le-a cunoscut și nu știe cine sunt. Eugen 

Pârciu îl cunoaște, a mai comunicat, l-a cunoscut în cadrul unei vizite private în anul 

2013 sau 2014 fiind într-o deplasare în Germania, fiind înapoi spre drum spre casă,  

când a fost făcută și acea poză cu pisica, care până azi nu e clar ce caută la dosar. Nici 

până nici după nu a vorbit nimic legat despre acest proiect sau altceva, a fost prima și 

singura dată când ne-a văzut.  Scopul acelei vizite a fost să o viziteze pe mama lui care 

este sora lui Gamrețchi, și în consecință a făcut cunoștință și cu copii. 

Până la desfășurarea licitației nici nu știa că există asemenea persoane sau 

companii firmă, după desfășurarea licitației da, de vreo 2 sau 3 ori. Posibil odată în 

decembrie 2015, dar nu își amintește sigur. O dată sigur în iulie 2016, și încă o dată în 

aprilie 2017, data de 21 aprilie, respectiv până la reținerile și arestările și Grozavu și 

ceilalți, iar după rețineri niciodată. Întâlnirile au fost la solicitarea dlor, au fost primiți în 

audiență la solicitarea lor, solicitările au fost făcute prin anticameră , motivele: faptul că 

CMC nu aprobă contractul , faptul că se întârzie proiectul, că ei au nemulțumiri, ș.a.m.d. 

Eu le-am pus întrebări referitor la tarife, redevență, condițiile proiectului etc, neștiind că 

a avut loc substituirea documentației de licitație, că au fost modificate condițiile 

proiectului și că documentul propus spre aprobare la consiliu, era în contradicție 

flagrantă cu SF-ul elaborat anterior de consulatul britanic aprobat de CMC prin Decizia 

6/5, pentru   care primăria a plătit 200 000 euro. Dar întrebările le punea pentru că așa îi 

spunea logica, și datoria de a apăra interesele orașului. Aceleași lucruri au fost discutate 

și înainte de o ședința a CMC-ului. Presupunea, punând aceleași întrebări, că condițiile 

sunt luate din SF.  

Nu cunoaște cine a procurat caietul de sarcini, nu s-a văzut nici cu o companie, 

reprezentanți înainte de desfășurarea licitație. Nu a discutat cu nici o persoana despre 

acest proiect. După licitație a avut loc acele 2-3 audiențe, cu cei din Austria și Ungaria, 

nu știe care, ei vorbeau în engleză, în calitate de reprezentanți a companiei EME 

Parklesystem , fiind câștigătorii licitației, prezumați de bună credință la fel ca și licitația, 

la acel moment.  

Despre semnarea contractului a aflat la reținerile din 2017.  

În anul 2015, proiectul de decizie, care conținea proiectul de contract în variantă 

nesemnată, a fost transmis în mod regulamentar de la Direcția Transport prin primărie 

spre examinare CMC-ului, așa și i-a rămas în memorie, că este un proiect de decizie în 

variantă nesemnată și Consiliul o va examina. Faptul că procuratura pleacă de la 

premise false, este un abuz, precum că la început avut loc semnarea contractului, cu 

cunoștința sa, și abia după urma să fie propus la CMC. Chiar și după datele din dosar - 

depunerea proiectului pentru CMC a avut loc în noiembrie 2015 iar semnarea a fost pe 

data de 03 decembrie 2015.  

Despre certificatele de urbanism, a spus de mai multe ori, chiar la ultimele ședințe. 

Explică încă o dată, certificatele de urbanism erau de două categorii: cele care țineau de 

probleme de urbanism, construcții cu multe etaje, unde era forțată legislația în vigoare, 

aceste certificate erau examinate, chemați funcționari pentru verificare pentru POT, 

CUT. Aceste lucruri le făcea din considerente politice pentru a preveni eventualele 

scandaluri sau pentru a avea argumente că documentul  fost elaborat legal, și scandalul 
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este artificial. Toate celelalte certificate  erau din cealaltă categorie care țineau de rețele 

de apă, drumuri  nu erau examinate.  Cele 6 certificate de urbanism fac parte din a  doua 

categoria, ele și fizic erau sortate în teancuri separate. Mențiunea făcută pe marginea 

foii  avea loc pentru a fi înregistrarea în cancelarie. Semnătura nu are nici un fel de 

valoare juridică. Certificatele nu permiteau nici un fel de lucrări de construcție, și nu 

prezentau nici un fel de risc. Fără aprobarea proiectului de CMC, nu se putea ajunge de 

la certificat de urbanism la autorizația de construcție, aceste lucruri sunt menționate 

expres în certificatul de urbanism. Aceste certificate de urbanism permiteau doar 

pregătiri pe care compania prezumată de bună credință, era și obligată să le facă.  

Despre eventualele nemulțumiri ale consilierilor municipali, sau alte stări de spirit 

ale lor, nu a discutat cu persoanele în cauză și nici cu alții pentru că la Consiliu, s-a 

adresat mereu pentru să  aprobe proiecte necesare mun. Chișinău dar  nu pentru a evalua 

sau măsura dispoziția. Conflicte și tensiuni cu CMC au fost, pentru că ei frânau 

dezvoltarea orașului și asta o știu toți. În  ceea ce privește contestarea în instanța a 

proiectului parcărilor cu plată, informația a apărut în prima parte a anului 2016, și a fost 

comunicată la una din ședințele publice a primăriei, așa numite ședințe operative. 

Formularea procuraturii:  ,,cererii pe numele meu”, este un abuz  pentru că era vizată 

instituia publică locală, nu am fost atacat în instanța ca persoana privată. Erau atacată 

Primăria si Consiliul, și cerută anularea licitației, aceasta era informația care o poseda. 

Asemenea acțiuni în instanța de judecată, erau la fiecare pas cu privire la toate 

proiectele, din partea oponențelor politici și fel de fel de sateliți a lor.  Ceea ce făcea 

parte din planul de hărțuire, denigrare din partea regimului mafiot Plahotniuc-Dodon. 

Informația despre semnarea sau nesemnarea contractului el nu o poseda, de vreme ce i-a 

fost prezentat acel proiect nesemnat din noiembrie 2015 spre aprobare CMC, lucrurile 

rămânând la acel nivel. 

Corespondența care vine în primărie, era triată de către funcționari, conform 

regulamentului și  atribuțiilor de serviciu ale angajaților. Prima triere se face la Direcția 

Petiție și Corespondența, următoarea triere se face la nivelul consilierilor viceprimarilor 

după care mai este o etapă de triere în anticameră. Până în anul 2009 nu a avut faximil. 

Volumul de corespondență era în permanentă creștere, la un moment din 4 de 

viceprimari, au rămas doar 2, volumul de corespondență a crescut din nou. 

Corespondența în mare parte este de același fel, se referă tipul adresărilor.  Pentru a 

simplifica modul de circulație a corespondenței, a făcut o ședință cu colegii din 

anticameră, și respectiv din cabinetul primarului, și a luat atunci în 2009 decizia să 

recurgă la faximil. El a fost confecționat în conformitate cu legea, documentul în cauză 

a fost depus în arhiva primăriei, este anexat și la dosar. Faximul a fost transmis 

personalului din cancelarie, pentru trierea și micșorarea volumului acestuia. Procedura 

de aplicare a faximilului era la discreția personalului din anticameră, la fel ca și trierea 

corespondenței făcută de consilierii viceprimarului sau direcția petiții, conform 

cunoștinței și competențelor, conform corespunderii funcției pe care o aveau. Aplicarea 

faximilului avea loc în mod firesc fără el, uneori se auzea sunetul specific, când el lucra 

în birou. Sau când intra sau ieșea din birou cum se aplică acea ștampila, putea să vadă 

din mers cu coada ochiului.  

Este o insinuare din nou, nu a avut niciun fel de competențe în ceea ce privește 

proiectul dat, toate competențele erau la grupul de lucru. Din nou ajunge la faptul că 

grupul de lucru a comis o mulțime de fapte ilegale în interesul unuia dintre pretinșii 

martori, ei singuri recunoscând aceste lucruri.                       
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La f.d 164 – notă informativă de la Direcția Juridică, este aplicat faximil, acest 

document la el nu a ajuns. Despre substituirea documentației de licitație nu este nici o 

referire în nota informativă.  

La f.d  169 - o rezoluție aplicată de el după arestarea lui Gamrețchi prin care cere 

să fie făcute acțiuni de către primărie în legătură cu arestările care au avut loc. Intrarea 

documentului în primărie este decembrie 2016, însă el a aplicat rezoluția în aprilie 2017, 

fapt confirmat de esența rezoluției.  

În acel moment știa doar despre arestarea celor doi Gamrețchi și Grozavu. A 

început să acumuleze documente pe proiectul dat, tot atunci în aceleași zile, când au 

avut loc arestările, a aflat despre faptul că a fost semnat contractul pe 03.12.2015.  

Certificatele de urbanism anexate la dosar, au fost elaborate de Direcția 

Arhitectură, a fost transmise la viceprimar, și a fost transmise spre avizare, și ele au fost 

emise în conformitate cu legea. Nu el expres a solicitat acele certificate de urbanism, nu 

a făcut trafic de influență în raport cu aceste certificate, au venit ca și celelalte certificate 

de urbanism, nefiind vorba despre construcții de blocuri în aceste certificate de 

urbanism, care ridicau probleme la acel moment, nici nu au fost supuse unei examinări. 

Dispoziția din 2015 viza probleme  legate de construcția blocurilor cu multe etaje.  

Nu, nu era necesar ca pe aceste certificate să fie aplicată semnătura primarului 

general, certificatul este valabil în baza semnăturii celor desemnați de lege să o facă. 

Semnăturile sale pe certificatele de urbanism aplicate din 2015 până la finalul 

mandatului avea drept scop descurajarea abuzurilor din construcții prin forțarea 

prevederilor legale și actelor normative. 

        Semnătura sa se aplica după ce erau aplicate toate celelalte semnături și ștampile. 

Cel puțin în spatele acelor clădiri se găsesc cei care l-au scos. Exemplu Conacul 

Rîșcanu care de la 4 etaje semnate de el într-un certificat de urbanism ajuns la 14 etaje, 

sau un alt exemplu - 2 blocuri cu 25 etaje pe un teritoriu furat unde trebuie să fie Pretura 

sect. Ciocana, alt exemplu este cafeneaua Guguță, autorizată spre demolare în vederea 

construirii unui bloc cu 10 nivele, construcției căreia s-a opus 5 ani de zile.  

  În concluzie, crede că și pentru un om care nu are studii juridice, este evident 

faptul că problema în acest proiect începe de la avizul Comisiei Juridice care a fost 

propus grupul de lucru nominal din acele 7 persoane, modul superficial sau intenționat 

ascuns în care CMC a votat Decizia 6/5, pentru că la consiliu s-a votat studiu de 

fezabilitate și documentația de licitație din studiu, nu lucrurile diametral opuse din aviz, 

care nu puteau fi puse întâmplător acolo având în vedere ceea ce  a făcut grupul de lucru 

în mai 2015 când au falsificat documentația de licitație.  

În general nu știe dacă au mai fost precedente când un grup de lucru să fie propus 

printr-un aviz și să nu fie discutat de grupul de lucru. Promovarea în mod ascuns de 

către Comisia Juridică la Consiliu trezește semne de întrebare. El atunci în acea 

perioada 2014-2015, a aflat că s-a făcut un grup de lucru de către Consiliu, dar era ceva 

ce a mai fost și înainte, era un fel competiție între primărie și consiliu, cu privire la 

formarea grupurilor de lucru,  nici el nu știa atunci că s-a format prin aviz,  grupul de 

lucru.  

Următoarea etapă cu semne de întrebare este ședința din mai 2015 a grupului de 

lucru, când a fost înlocuită documentația  de licitație, având pe masă avizul APP pentru 

studiu de fezabilitate și documentația de licitație din el. După aceea lucrurile au mers în 

regim automat. Nici 2014, nici în 2015 nu a avut nici o tangență cu acest proiect întrucât 

a fost înlăturat prin Decizia 6/5 când a fost format grupul de lucru. Singura implicare a 

fost primirea în audiență a persoanelor din Ungaria și Austria în care a ridicat problema 
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că sunt tarifele sunt prea mari și alte lucruri ce țineau de probleme orașului, comunicând 

că atâta timp cât nu este aprobat de Consiliu, primăria nu are obiect de lucru, iar 

certificatele de urbanism pot facilita pregătirea proiectului, lucru care ei îl cereau și 

aveau drept să-l ceară, fiind prezumați câștigători de bună credință a licitației. Nu s-a 

întâlnit cu consilierii cu acești subiecți ca să-i roage să realizeze careva acțiuni.  

        Pe marginea acelui contract nu a avut niciodată discuții cu dnul Grozavu și nici nu 

a dat careva ordine.  

Nu a primit  de la nimeni nimic, și nici nu a fost vorba ca cineva să îi propună. O 

încercare a lui și dnul Grozavu de a ieși cumva din situația care au creat-o sau au 

nimerit, a se salva făcând un târg cu regimul mafiot, dând vina pe el, ca să îl scoată din 

primărie iar pe ei să-i restabilească așa cum s-a întâmplat cu Grozavu iar lui Gamrețchi 

i-a dat  hotărâre judecătorească de restabilire. Probabil au intrat în aceste târguri fiind 

vulnerabili, iar înlocuirea documentației de licitație a fost cu participarea lor 

nemijlocită. Gamrețchi la o ședință operativă a primăriei a  informat că este câștigată 

licitația, doar atât.  

Nu știa că în septembrie 2015 a fost deschisă compania Cipriotă Desonia LTD, și 

că ea este înregistrată pe Pîrciu Eugen, și că aceasta ar fi cumpărat 26% din capitalul 

social a companiei EME Parkleitsystem GMBH. Despre existența acestei companii a 

aflat după arestare, studiind materialele cauzei.  

 

 

Declarațiile martorului Chironda: 
Este un fost membru al PL, care a plecat din partid, iar de atunci este in relatii 

ostile cu partidul si cu subsemnatul. Aceasta persoana nu are nico legatura cu speta. Nu 

a activtat in Primaria Chisinau in acea perioada. Nu am avut niciodata nicio discutie si 

niciun contact cu aceasta persoana cu privire la proiectul parcarilor. Declaratiile sale 

sunt fie fapte eronate, fie judecati de valoare si critici, din cauza relatiilor ostile. 

Chironda estte unul din initiatorii refendumului impotriva subsemnatului. 

 

Acesta a declarat că, în mod normal decizie despre unde se pun parcări, unde nu se 

pun parcări în municipalitate se ia de către departamentul de transport în baza strategiei 

de mobilitate urbană. În Chișinău decizie o ia cel care are dreptul de semnătură și care 

se consideră specialist în toate cele. El nu are relații ostile cu nimeni, aceasta a fost o 

constatare referitor la acțiunile lui Chirtoacă care au dus la anularea licitației privind 

taxarea electronică organizată perfect legal. A aflat din presă despre existența unei 

presupuse falsificări în caietul de sarcini în cadrul proiectului parcărilor cu plată, dar nu 

a văzut nici o decizie finală a instanței în acest sens. A aflat atunci cînd dl Gamrețchi a 

recunoscut vina, presa a publicat o serie de articole la acest subiect, unde s-a menționat 

inclusiv că a fost falsificat caietul de sarcini. Este membru al grupului de lucru proiectul 

respectiv cu tichetarea. Nu a avut calitate de expert, investigator sub acoperire, procuror, 

organ de constatare, alte persoane strict care au dreptul să efectueze acțiuni procesuale 

într-o cauză penală, în perioada 2015-2017. Pe chestiunea respectivă, ce ține de dosar, el 

a fost citat să depună declarații în 2017, cînd era în Viena, atunci nu a putut să se 

prezinte. Pe dl Chirtoacă Dorin îl cunoaște, a activat împreună în cadrul PL, începând cu 

anul 2008-2009, ulterior, începând cu anul 2011 el deja nu a activat în PL și cu dl 

Chirtoacă a avut relații doar cetățean-primar, în calitate de activist civic, monitoriza 

politicele autorității publice. În legătură cu acest proiect s-a expus public de mai multe 

ori, a aflat despre el în anul 2016, cînd în luna aprilie a aflat despre faptul că primăria 
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Chișinău a inițiat acest proiect. La 21.04.2016 împreună cu activistul Adrian Filat a 

susținut o conferință de presă. În care a exprimat nedumerirea despre faptul că 

amenajarea parcărilor în cadrul proiectului parcărilor cu plată coincide cu procesul de 

amenajare parcărilor din cadrul proiectului de renovare a străzilor finanțat de BERD. 

După această conferință de presă, primăria a negat orice legătură dintre aceste două 

proiecte, după care, nu ține minte exact data, dar în urma unei emisiuni, Realitatea TV, 

unde a fost și dl Igor Gamrețchi, șeful Direcției Transport pe acea vreme, l-a întrebat în 

discuție privată dacă înțelege gravitatea acțiunilor pe care le face DT în aceste două 

proiecte. Dl i-a spus că citez: ”Știu ce fac” și că nu este treaba noastră să ne expunem pe 

acest subiect. Ulterior în anul 2017, aflîndu-se la Viena  în cadrul studiilor de master, a 

aflat prin internet despre faptul că există o companie care se numește Park&Sistem care 

a fost aleasă să implementeze proiectul parcărilor cu plată în Chișinău. Așa cum a fost 

anunțat că această companie este una ungaro-austriacă, cu sediul în Viena, a decis să 

facă o vizită la această companie, ca să se convingă și să afle mai multe despre 

experiența lor în acest domeniu. Mergînd la sediul acestei companii, indicat pe saitul lor 

și în documentele pe care le-a semnat cu primăria, a mers la adresa M. Hilfelshtraze 21, 

de unde a făcut un video live pe facebook, a înregistrat un video după care l-a încărcat 

pe rețele de socializare, în timp ce filma acest video a mers pe toate etajele clădirii în 

căutare companiei respective. Nicăieri nu era indicat că acolo și-ar avea sediul această 

companie, fapt pe care l-a constatat în video, care este și acum disponibil pe youtube. 

Ulterior pe rețele de socializare și pe blogul său personal a pus întrebarea în public 

despre veridicitatea existenței acestei companii și a rugat să i se comunice unde poate să 

găsească sediul acestei companii, ca să vadă activitatea lor reală. Peste cîteva zile dl 

Chirtoacă și dl Gamrețchi au susținut o conferință de presă în care s-au acuzat de 

propagarea minciunilor, acuzații false și au afirmat cu siguranță că această companie 

există, acești investitori sunt reali și ei urmează să activeze în Chișinău. Mai tîrziu a 

aflat în presă despre reținerile făcute în Chișinău pe acest dosar și existența dosarului 

penal în această privință, iar mai tîrziu a aflat despre faptul că dl Gamrețchi a recunoscut 

că această companie Park&Sistem exista doar pe hîrtie, juridic, în realitate neavând o 

activitate în domeniul dezvoltării și gestiunii parcărilor în plată, nici în Budapesta, nici 

în Viena. Este adevărat că s-a informat că în Budapesta există o companie cu denumire 

similară, însă ei nu gestionează parcări cu plată, ci doar oferă primăriei Budapesta 

servicii de plată online. Ține minte exact conferința de presă, luare de cuvînt a dlui N. 

Grozavu, care a dezmințit acuzațiile și a afirmat că însuși conceptul de elaborare a 

parcărilor cu plată este unul corect care urmează a fi implementat. Nu ține minte exact 

numărul dispoziției, pe blogul său personal atunci a comunicat și a descris despre faptul 

că inițial proiectul de renovare a străzilor Ștefan cel Marte, Negruzzi și V. Alecsandri nu 

prevedea amenajarea parcărilor pe trotuare, pentru că această contravine normelor 

tehnice, însă printr-o dispoziție emisă și semnată de D. Chirtoacă, autorii proiectului, de 

la institutul Chișinău Proiect, subordonat primăriei, au fost impuși, sau li s-a ordonat să 

facă acest proiect și să prevadă organizarea sau construcția parcărilor în paralel pe 

trotuar pe aceste străzi. Prin coincidență, aceste străzi nimereau în zona indicată în 

cadrul proiectului parcărilor cu plată, zona în care după prevederile contractului, 

parcările urmau să fie construite de către companie investitoare, sau partenerul privat. 

Astfel, el a concluzionat că din contul banilor publici, luați din creditul acordat de 

BERD, au fost amenajate parcări, care ulterior trebuia să fie date agentului economic în 

deservire pentru 25 de ani, conform contractului public. Astfel neinvestind nimic, 

agentul economic intra în posesia câtorva mii de locuri de parcare în zona centrală a 
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orașului, unde se prevedea conform proiectului percepția unei taxe de 10 lei pe loc 

pentru parcare. Iar conform clauzelor contractului, 90 din 100 de profit urma să revină 

agentului economic.  

Da, a făcut parte ca membru al grupului de inițiativă, care a inițiat revocarea din 

funcție a dlui Chirtoacă Dorin, chiar a fost ales președintele acestui grup. Nu a declarat 

nici o dată că eu voi fi primar, a scris un articol pe blog, pe care l-a întitulat : ”Ce aș 

face dacă aș fi primar”. Articolul a fost scris cu mult timp înainte de acest eveniment.  

La momentul inițierii grupului de inițiativă privind demiterea primarului, el știa că nu va 

putea participa sub nici o formă la eventualele alegeri noi, așa cum în luna septembrie 

2017 sau 2016, urma să meargă la cursuri de master pentru 2 ani. Grupul așa și nu a fost 

înregistrat, el nu a activat, așa cum a propus, dar inițierea grupului a avut loc în vara 

anului 2016, primăvară-vară. 

        Nu a făcut astfel de sesizări, deoarece știa că există deja o sesizare, un demers în 

instanță pe acest subiect, realizată de Adrian Filat și partidul socialiștilor din consiliul 

municipal. Investigațiile și analizele sale au fost publicate pe blogul personal cu adresa 

victorchironda.eu, sub forma unei serii de articole dedicate acestui subiect. Varianta 

publicată pe saitul primăriei a analizat-o, însă contestațiile sale se refereau nu atît la 

contract, cît la proiect, la conceptul proiectului de amenajare a parcărilor cu plată. A 

făcut un demers la DT în care a solicitat transparența și clarificări referitor la proiectul 

de renovare a străzilor. El a solicitat această informație ca să înțeleagă care a fost 

motivarea amenajării parcărilor pe străzile reparate. Pe proiectul parcărilor cu plată nu a 

făcut astfel de demers. De la dl Chirtoacă a urmărit exercitarea atribuțiilor sale de 

primar general și asigurarea implementării proiectelor respective în interes public al 

cetățenilor. Pînă în momentul perchezițiilor la primărie, dlui respingea orice acuzație 

sau solicitări de clarificare și transparență și afirma despre corectitudinea și legalitatea 

procesului de implementare a proiectului parcărilor cu plată și proiectului de renovare a 

străzilor. Dlui exercita funcția de primar general al mun. Chișinău pe toată perioada 

desfășurării acestor evenimente, eu am avut legală presupunere că dlui poartă 

responsabilitatea pentru buna desfășurare a proiectelor municipale, în plus dlui s-a 

expus în emisiuni și conferințe de presă de mai multe ori, afirmând că toate acuzațiile 

sale sunt false, asta i-a permis să creadă că dlui este la curent cu toate activitățile care se 

întîmplau în aceste proiect și își asumă aceste proiecte, ele nu se întâmplau fără știrea 

dlui, el crede că în calitate de cetățean al orașului Chișinău, este în drept să aștepte de la 

primarul general asigurarea bunei implementări a proiectelor plătite din bani publici. 

Aceasta este presupunerea și convingerea sa că primarul general este responsabil de 

implementarea proiectelor în oraș, fapt prevăzut și în legea privind APL. Cunoaște 

decizia mun. Chișinău nr. 6/5 din 02.10.2014, nu își amintește exact ce prevede, dar știe 

că a permis începerea acestui proiect. Știe că este o practică normală cînd viceprimarul 

de ramură este numit în calitate de persoană însărcinată cu implementarea unui sau altui 

proiect, dar asta nu eliberează primarul general de la obligația sa de monitorizare și 

control a proiectelor de importanță majoră pentru oraș și al subalternilor săi, care este și 

dl Grozavu. Unicul fapt care demonstrează că dl Chirtoacă nu a exercitat atribuțiile în 

acest sens, este că a fost admisă apariția acestei fraude presupuse în cadrul acestui 

proiect. El a văzut în public, în presă faptul că dl Gamrețchi a recunoscut existența unei 

înțelegeri sau unei trucări de licitație cu acea companie, a văzut în presă poziții dlui 

Chirtoacă și dlui Grozavu despre falsificarea acelui caiet de sarcini sau a contractului și 

faptul că s-a ajuns în această situație cred că este și vina primarului general. Nu este 

jurist și nu  folosește cuvântul acuzare în sens de proces de judecată sau activitate 
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juridică, nu știe cum se numește asta. Toate afirmațiile sale cu acest caracter nu sunt 

îndreptate împotriva cetățeanului D. Chirtoacă, ci împotriva primarului general al mun. 

Chișinău, D. Chirtoacă. În clădirea de pe adresa din Viena unde a fost în blocul, scara 

respectivă erau oficii, erau cinci nivele îi pare că, sau patru, el am mers pînă la ultimul 

etaj și a filmat fiecare din ușile respective, a vrut să vadă măcar o urmă de prezența a 

unei astfel companii. Din stradă această clădire are o singură scară. În care el și a intrat, 

în alte scări din preajma erau doar magazine comerciale și nu exista nici un bloc de 

oficii. 

Nu a făcut asemenea interpelări, expres și oficial proprietarul blocului respectiv 

care a spus cu privire la faptul dacă este sau nu firma Park&Sistem în această adresă și 

dacă utilizează careva spațiul dintre acesta pentru că scopul său nu era să caute adresa 

juridică a companiei și sediul unde își desfășoară activitate aceasta companie care 

pretins se ocupă de administrarea parcărilor cu plată în Viena. El a vrut să vadă cîți 

angajați au, ce tehnologie și cum își desfășoară activitate, ca să fie sigur că voi face la 

fel, sau că au experiență necesară pentru a desfășura aceiași activitate în Chișinău, nu a 

urmărit să demonstreze că nu există această companie, intenția sa a fost una bună, a vrut 

să facă cunoștință cu activitatea acestei companii. Nu a făcut astfel de interpelări, însă a 

consultat saitul oficial al primăriei orașului Viena, de unde a aflat că parcările cu plată 

din Viena sunt gestionate de către primăriile de sector și nu de către companii private. 

Precizează, parcările cu plată în stradă, în oraș. În cadrul unei deplasări din Viena în 

Budapesta, a făcut același lucru și în Budapest, cu același rezultat. Astfel nu i-a fost clar 

de unde această companie ar avea experiență de creare și gestionare a locurilor de 

parcare în stradă ca să-și facă același lucru în Chișinău. Își amintește că a existat un 

comunicat de presă al primăriei Chișinău, care a anunțat rezultatele tenderului de 

selectare a companiei. Ulterior de mai multe ori D. Chirtoacă, N. Grozavu și I. 

Gamrețchi au declarat public că au făcut cunoștință cu reprezentanții acestei companii, 

că această companie este una reală și că are experiență în domeniul. În articolele de pe 

blogul msău a făcut referință și la aceste declarații. Sintagmă de firma fantomă s-a 

referit nu la faptul că această companie nu există din punct de vedere juridic, s-a referit 

la faptul că această companie nu își desfășoară activitatea de gestionare, creare a 

parcărilor cu plată în stradă în Viena, Budapesta sau alte orașe și nu are experiența 

necesară pentru a implementa un asemenea sistem în Chișinău, așa cum a fost prevăzut 

în caietul de sarcini și anunțat de primărie. Personal nu a făcut asemenea interpelări 

oficiale la organele de drept din Austria, Ungaria și nici procese verbale, el a lucrat cu 

informație disponibilă în mediul public și datele publicate pe saiturile oficiale ale 

primăriilor acestor orașe. Saitul oficial al primăriei orașului Viena și saitul oficial al 

primăriei orașului Budapest, saitutul oficial al primăriei orașului Chișinău și saiutul 

oficial al companiei Park&Sistem. Acestea sunt saiturile de pe care a preluat informație. 

Nu a făcut expertiză a acestor saituri și nu a făcut nici un proces verbal în acest sens. 

Din cîte cunoaște, acea decizie a CMC nu prevede expres sintagma „înlăturare lui 

D.Chirtoacă de la acest proiect”. Numirea lui N. Grozavu în calitatea de coordonator de 

acel grup, nu eliberează pe D. Chirtoacă de calitatea sa de primar general și care îi revin 

conform funcției. În caz că dlui a fost înlăturat și nu cunoștea nimic despre acest proiect 

putea să comunice din start despre acest lucru și să nu afirme pînă în ultimul moment 

despre perfectă legalitate a acestui proiect. Dlui putea să inițieze o anchetă de serviciu 

pe numele lui N. Grozavu sau I. Gamrețchi dacă considera că ei se ocupă de falsificări 

sau anumite modificări în acest proiect. A făcut în acea perioadă o petiție adresată dlui 

Gamrețchi, o copie din cîte ține minte și la dl Chirotacă, în care a solicitat transparență 
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și claritate în proiectul de renovare a străzilor, pentru că acolo cea mai mare problemă 

era crearea locurilor de parcare, de asemenea a avut o adresare către CMC în cadrul 

ședinței CMC în care a anunțat consiliul despre constatările făcute de el în cadrul 

investigării implementării proiectului de renovare a străzilor și amenajarea locurilor de 

parcare și a solicitat ca CMC să ia măsuri în acest sens. Cele declarate se referă la aceste 

două proiecte care, după părerea sa sunt interconectate, de acea dispoziție a lui D. 

Chirtoacă privind modificarea proiectului și crearea locurilor de parcare. La acea etapă 

nu se cunoștea despre Park&Sistem și despre modificări făcute în contract. Problema 

identificată de el era că aceste locuri de parcare pe străzile principale ale orașului sunt 

create din bani publici, adică din creditul BERD, iar conform conceptului de organizare 

a parcărilor cu plată toate parcările din perimetrul zonei centrale ale orașului urma să fie 

amenajate de către agentul privat în calitate de contribuția sa în proiectul de parteneriat 

public privat. Aceasta este legătură dinte aceste două proiecte. Dl Gamrețchi în acea 

discuție nu a afirmat că această companie este pe hîrtie, după acea conferință de presă 

din 2016 au fost invitați la o emisiune la postul Realitatea TV, unde dl Gamrețchi a 

negat orice afirmație făcută de el referitor la aceste două proiecte și a dat toate 

asigurările că totul este perfect legal. După emisiune la ieșirea din sediul a avut o scurtă 

discuție la care nu au asistat alți martori în care l-a întrebat pe dl Gamrețchi dacă 

înțelege gravitatea acțiunilor sale și impactul asupra dezvoltării orașului a proiectelor 

respective și a problemelor identificate de el. Dlui i-a spus, citez: „noi știm ce facem, nu 

e treaba voastră, voi nu sunteți specialiști”. Asta a fost ceea ce i-a spus dl Gamrețchi și 

nu a acceptat să-i dea clarificări pe fiecare dintre afirmațiile aduse. Ulterior cu dl 

Gamrețchi nu a avut nici o discuție. 

        El a studiat această problemă, practicile internaționale, recomandările și practicele 

orașelor europene în acest sens și a discutat acest aspect cu arhitecții din RM, inclusiv 

cu arhitecți de la Chișinău Proiect, care i-au confirmat aceste lucruri.  

        Consideră că decizia a fost una legală, nu a fost anulată de cancelarie de stat, a 

intrat în vigoare, că a fost corectă din punct de vedere a proiectului poate să se expună 

specialiștii cu studii tehnice. Selectarea companiei și semnarea contractului a fost prima 

fază de implementare a acestui proiect, ulterior compania trebuia să facă amenajarea 

acestui proiect. Din  declarațiile consilierilor municipali a înțeles că acest contract nu a 

ajuns în CMC. El a fost semnat doar de viceprimar și conform declarațiilor lui 

Gamrețchi din acea perioadă, contractul a devenit valabil, așa cum el anunța că în cazul 

rezilierii contractului, compania respectivă ar putea acționa în instanță și solicita 

despăgubiri, profit ratat în sumă de câteva milioane de euro. 

 

 

Declarațiile martorului Grozavu: 

Aceasta persoana nu poate fi martor, intrucat este unul din cei care a substituit 

documentatia de licitatie, fiind de asemenea unul din cei care, fiind in arest, a facut 

declaratii calomnioase in adresa mea, pentru a se disculpa si pentru a evita raspunderea 

penru substituirea licitatiei. In dosar acesta a figurat initial in calitate de invinuit alaturi 

de subsemnatul, apoi calitatea i-a fost schimbat in "martor". Explicata pe care a gasit de 

cuviinta cu privire la semnarea contractului a fost ca, citez: "nu a realizat in acel 

moment ca comis o ilegalitate". Despre substituirea documentatiei de licitatie si 

celelalte fraude - nici nu este intrebat de organele de urmarire penala. 
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Acesta a comunicat că, acordul îi este cunoscut, scrisoarea DGT nu a trecut prin 

Primărie, nu a văzut-o, scrisoarea care a trecut din partea partenerului privat a trecut 

prin Primăria și a fost remisă DGT, numai fișa de avizare lipsește, fără aceasta n-ar fi 

putut să meargă spre DGT. 

În detalii nu își amintește necesitatea încheierii actului adițional nr.2, dar ca esență 

fiindcă pînă azi nu a văzut decizia instanței referitor la recunoașterea contractului de 

parteneriat public privat ca fiind valabil. În acea perioadă Direcția Juridică l-a informat 

că, prin decizia CA contractul este considerat ca fiind valabil. În asemenea condiții i-au 

spus că vor înainta o notă informativă primarului, DT, pentru a se pune separat pe 

ordinea de zi a consiliului chestiunea cu privire la aprobarea regulamentului de evacuare 

a unităților de transport parcate neregulamentar. Pe verso actului adițional nr.2, 

înregistrat la 29.03.2017 este indicată data de 23.03.2017 și semnătura Nistor Grozavu, 

pe aceasta fiind copia semnăturii sale și data este indicată de asemenea, aceasta 

înseamnă că a aplicat semnătura pe 23.03., iar înregistrarea de către DT a fost făcută 

mai tîrziu, pe 29.  

În primul rînd acordul adițional a fost pregătit de DT și nu de el personal. Desigur, 

dacă nu e indicat în acest acord, nu au fost depistate careva greșeli, încălcări, atunci ei 

trebuiau să-l înregistreze. Verbal a fost dată indicația DJ de a verifica încă o dată dacă 

totul este așa cum s-a raportat. Alte indicații nu au fost date, deoarece orice alți pași 

puteau fi întreprinși numai după ce CM s-ar fi expus pe marginea regulamentului de 

evacuare a unităților de transport parcate neregulamentar.  

A menționat că proiectul de decizie CMC cu contractul de parteneriat public privat 

și proiectul regulamentului de evacuare  a unităților de transport parcate neregulamentar 

a fost contrasemnat inclusiv de Direcția Juridică. Ceea ce a confirmat că DJ este de 

acord cu aceste două documente. Alte solicitări de la DJ nu au fost cerute. Proiectul 

regulamentului a fost întocmit pînă la semnarea contractului nr.3 din 03.12.2015, 

deoarece urma această chestiune să fie examinată de CMC și înainte de a fi examinată 

trebuia să fie avizul fie pozitiv/ negativ cel puțin a unei comisiei de specialitate a 

consiliului. 

 La 19.11.2015 deja proiectul deciziei CMC de aprobare a viitorului contract și 

proiectul regulamentului de evacuare  a unităților de transport parcate neregulamentar 

deja era obiectul examinării în comisie a CMC, iar pentru ședința din data de 10.12, 

acest proiect era inclus în ordinea de zi. Pe data de 19 au fost semnate proiectul de 

decizie, iar cîteva zile mai tîrziu a fost prezentat proiectul însoțit de nota informativă, 

deci aici pot fi două variante: de regulă marea majoritate se prezentau secretarului 

consiliului și crede că așa a fost, ținînd cont de importanța proiectului, care la rîndul său 

transmitea direcției care se ocupă de pregătirea tuturor actelor pentru consiliu, cu 

mențiune la ce comisie ar fi bine să fie examinat. Dar putea să fie prezentat și direct în 

Direcția care pregătește actele pentru ședința consiliului. 

La momentul cînd a semnat actul adițional nr.2, nu a coordonat semnarea acestui 

act cu altcineva decît cu Gamrețchi, deoarece cît lucra Gamrețchi, pînă la 23.03 și încă o 

lună după, nu a avut nici o situație cînd cuvintele lui nu ar fi fost confirmate ulterior. 

Probabil că sunt mai multe momente prin care s-ar putea confirma. 21.04.2017, toți 

cunosc această zi, cînd a căzut din abundență zăpadă, în această zi D-l Gamrețchi 

intenționa să organizeze dezbateri publice pe marginea regulamentului și contractului de 

parteneriat public privat în pretura sectorului Buiucani. Și în momentul cînd a ieșit ca să 

plece în zonele cele mai afectate, Gamrețchi cu o echipă a partenerului privat au intrat la 

d-l primar. Nu cunosc, i-a primit, au discutat sau nu, dar ei nu au venit în alt loc. 
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         La întrebarea dacă, înainte de a semna acest act adițional, a solicitat  acordul sau 

consimțământul d-lui primar, acesta a susținut că nu, acest lucru de fiecare dată îl făcea 

D-l Gamrețchi, el nu avea aceiași greutate. La întrebarea dacă înainte de a semna la 

23.03.2017, acest act adițional nr.2, a comunicat d-lui primar general despre existența 

acestui act și doleanța Dvs de a-l semna, a comunicat că nu a avut nici o doleanță, este 

diametral opus, Gamrețchi primul lucru i-a declarat că este coordonat cu primarul, că 

este decizia CA și în acele condiții asta era suficient. 

La întrebarea dacă a primit împuternicirile d-lui primar la, sau înainte de 23.03 

expres pentru a semna acest act adițional, a menționat că, coordona aceste activități d-l 

Gamrețchi, ca șef al Direcției și nu avea nici un motiv ca să nu-l creadă. Careva 

împuterniciri suplimentare nu a avut și nici nu erau necesare. Din punct de vedere 

juridic nu știe, era dispoziție privind delegarea atribuțiilor și apoi oricum fără consiliul 

municipal, proiectul nu putea merge mai departe, chiar dacă contractul din 03.12.2015 

rămînea a fi valabil, fără regulamentul de evacuare a unităților de transport parcate 

neregulamentar, el rămînea un contract mort. 

Niciodată nu a întrebat de Primarul General despre faptul dacă ceea ce îi comunica 

Gamrețki era adevărat, deoarece de fiece dată se confirma. Nu a dispus niciodată 

ancheta de serviciu pe Gamrețki, fiindcă o suspiciune de faptul că Gamrețchi l-ar induce 

pe el și pe alți colegi în eroare nu a existat nici din partea sa, nici din partea consilierilor 

municipali. 

În privința socialiștilor era din campania electorală că au în vizor mai multe direcții 

generale și desigur pe primul loc în vizorul lor era direcția de transport, mai mult decît 

atît, cunoaște după începutul activității CMC din legislatura actuală, un grup de 

consilieri socialiști s-au adresat în instanța de judecată pe marginea acestui contract, de 

asemenea cunoaște că au fost făcute mai multe interpelări la CNA, Procuratura însă cum 

derulează un dosar sau dosarele respective, nu cunoștea. Da, cunoștea că a fost un dosar, 

i sa spus de la DJ că contractul a fost declarat ca fiind valabil, legal. 

        Cunoștea că a avut loc o ședință a consiliului, unde a fost discutată această 

chestiune foarte aprins, în special de către fracțiunea socialiștilor și unul din cei trei 

reprezentanții ai comuniștilor, dar o decizie foarte clară în urma aceste dezbateri nu a 

văzut. Undeva în noiembrie la una din ședințe iar a fost inclusă în ordinea de zi 

chestiunea dată, de această dată îi pare că a fost exclusă de pe ordinea de zi.  

La întrebarea dacă toate acestea: ridicarea documentelor, conflictul în CMC, 

ședința CMC, întrunirea la negocieri la dvs în birou, ascultarea lui Gamrețchi în cadrul 

ședinței, toate la care v-ați referit,  nu v-au pus în gardă pentru a dispune și a efectua 

anchetă de serviciul înainte de a semna actele adiționale nr.1 și nr.2 pentru a verifica 

dacă Gamrețchi spune adevărul sau nu, a menționat că, în virtutea acelei informații pe 

care o deținea atunci, nu avea acele informații care i-ar fi permis să facă aceste lucruri. 

Socialiștii au declarat că sunt pornite dosare penale și pe alte direcții, pe alte proiecte, 

care ulterior fie că nu s-au adeverit, fie că nu au avut continuitate. 

Cel puțin actul nr.6 din 30.12.2015 îl ține minte, au convenit să facă o întîlnire cu 

fracțiunea socialiștilor separată și la cel moment era o listă de acte pe care din discuția 

lor, partenerul privat nu prea a dorit să le prezinte, nu știe motivul. Dar în urma 

întrunirii separate ei informează că sunt gata să le prezinte pentru vizualizare și au fost 

expediate DT pentru examinare.  

După întîlnirea la biroul fracțiunii socialiștilor din 23.12.2015 partenerul privat 

prin scrisoarea respectivă a acceptat să prezinte spre vizualizare toate compartimentele 

specificate. 
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În calitate de viceprimar a răspuns la întrebarea solicitantului în ceea ce privește că 

dacă partenerul public este gata să-și asume îndeplinirea obligaților contractuale, 

inclusiv eliberarea certificatelor și autorizațiilor pînă la aprobarea contactului și 

regulamentului de către consiliului mun. Chișinău, deci la răspuns la această scrisoare 

principala întrebare pe care a avut-o partenerul privat era: cînd va fi repetat inclus în 

ordinea de zi aprobarea contractului și regulamentul de funcționare  a parcărilor, dar 

partenerul privat a întrebat dacă partenerul public este gata să-și asume și celelate 

obligațiuni, formulare exactă din răspuns nu își amintește, însă toți, și partenerul public 

și privat în acea perioadă erau conștienți că nu pot face nici o acțiune până la aprobarea 

regulamentului de funcționare a parcărilor. Partenerul privat trebuia, pînă la examinarea 

repetată a acestei chestiuni să facă niște prezentări suplimentare fracțiunii partidului 

socialiștilor, unor consilieri independenți, și dacă își amintește corect, și unor altor 

fracțiuni din consiliul. De aceea direcția generală transport, ca beneficiar, certificat de 

urbanizm putea fi eliberat, însă transmiterea terenurilor pentru gestionarea parcărilor și 

autorizațiile de construire a parcărilor din zona pilot, nu puteau fi eliberate ca parte 

componentă a parteneriatului public privat pînă la aprobare de consiliul a chestiunii 

date. 

Le-a comunicat prin scrisoare că, primăria este gata să continue realizarea 

proiectului de parteneriat public privat și unele acte ar putea să fie eliberate. 

        De facto, comisia instituită prin Decizia 6/5 a activat pînă la ședința din 

03.11.2015, cînd a decis să transmită direcției transport funcția de a negocia clauzele 

contractului de parteneriat public privat. După aceasta nu a fost convocată nici o ședința 

a comisiei de selectare a parteneriatului privat. 

        Confirmă că, în baza răspunsului oferit a indicat, în esența primului abzaț că, dacă 

se va tergiversa, va fi un acord adițional pentru modificarea termenului de referință și 

ultima frază că primăria va examina un proiect tehnologic, și dacă acestea vor întruni 

toate condițiile, fraza prima spune că după ce va fi aprobat de consiliul municipal. Și 

dacă careva puncte ar putea fi ocolite cumva legal sau ilegal, atunci fără aprobarea 

regulamentului de funcționare a parcărilor controlate, proiect era lipsit total de sens și 

continuitate. 

Ultima ședință a comisiei create prin decizia 6/5 a avut loc pe 03.11.2015 în care 

funcțiile de negociere a contractului au fost transmise direcției transport. Această eroare 

în proiectul scrisorii sau în scrisoare definitivă, o califică doar că a fost luat dintr-o 

scrisoare anterioară, aceste funcții de negocieri reveneau direcției de transport. Toate 

acordurile adiționale au fost soluționate de direcția de transport și prezentate spre 

soluționare. 

Expres nu este prevăzut prin decizia 6/5  posibilitatea delegării atribuțiilor comisiei 

către direcția de transport public privind negocierea contractului, însă tot timpul caietul 

de sarcini, contractul de parteneriat public sunt pregătite de către direcția responsabilă, 

așa și aici, comisia de selectare a partenerului public privat printr-o decizie protocolară a 

delegat Direcție Transport această funcție. 

 Procesul verbal al ședinței de adoptare a deciziei 6/5 îl face nu președintele, ci 

secretarul. Aceasta a fost cea mai scurtă ședință, deci vizual își amintește că a fost o 

singură pagină, cît privește limitele DGTCC nu au  fost stabilite, au fost abilitați să 

negocieze contactul. Cine a propus nu crede că este specificat în procesul verbal dar 

poate și este. 

         În rezoluție este scris univoc: „rog propuneri pentru contractul adițional”, iar la 

sfîrșitul lunii februarie sau martie 2016, Gamrețchi i-a prezentat proiectul primului 
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acord adițional, spunînd că este coordonat, deoarece el l-a întrebat referitor la termen de 

26 săptămîni, el nu a calculat corect și îi părea că este expirat. Deci, în loc de 26 

săptămîni se propunea să fie 12 luni și nu ține minte formularea, se propunea 

modificarea conform deciziei consiliului perimetru parcărilor controlate, prin 

excluderea zonei PMAN. 

Conform deciziei din 02.10.2014, acolo în timpul ședinței, dacă a citit corect, 

Gurău Victor a propus să fie exclusă PMAN. 

Decizia din octombrie 2014 cu situația din 2016 are legătură, pentru că proiectul 

contractului nu specifica ca din perimetru trebuie să fie exclus perimetrul PMAN. 

Pentru a evita situația cînd partenerul public va insista să organizeze și parcări în piața, 

trebuia inclusă și această prevedere. Fiind întrebat cum să fie exclusă, dacă ea nici nu 

era în contract? Ce atribuție are PMAN cu rezoluția din 25.01.2016? acesta a comunicat 

că, dacă o să examineze contractul nu se face nici o referire la anexa nr.1 la decizia 

consiliului municipal Chișinău, în anexă este scoasă PMAN, de aceea s-a implementat 

acest lucru. La întrebarea dacă contractul l-a semnat în baza deciziei 6/5 sau l-a semnat 

în baza la ceea ce nu era în decizia 6/5, acesta a comunicat că, în baza deciziei, numai că 

în contract nu a găsit referire la anexă la decizie, deci cineva va veni și va  amenaja 

acolo parcări, fără ca să poată să obiecteze. 

 În calitatea de președintele comisiei create prin decizia 6/5 și persoana 

responsabilă de executarea a acesteia decizii, inclusiv persoana responsabilă de 

activitatea Direcției transport Public, acordul adițional în cadrul altor comisii nu s-a 

examinat în nici un fel, cel puțin cu prezența sa. 

         Cunoaște demersul nr.06-110/1036 din 31.12.2015, a comunicat că au fost 

adresări la registru pentru a gestiona informația de către partenerul privat referitor la 

deținătorii de autoturisme, accidente și s-a raportat că partenerul privat ar dori să dețină 

toată informația respectivă pe serverul său. Pentru ca partenerul privat să înțeleagă că 

aceasta este imposibil, ei au făcut acest demers, știind din timp că aceasta este imposibil 

și vor primi un răspuns negativ privind eliberarea acestui gen de informație. Aceste 

discuții nu au fost purtate de el, discuțiile au fost făcute de DT, fie prin conducerea 

direcției fie prin unitatea de complementare. La el ajungeau doar demersurile finale, 

pentru a fi semnate cu număr de ieșire din primărie. A semnat această adresare din 

numele primăriei, discuții cu ministru tehnologiilor informaționale sau un alt 

reprezentant din această instituție nu a avut. 

Este o practică care continuă și nu numai la nivelul primărie mun. Chișinău, 

inclusiv și în mod invers, de la ministere sunt o mulțime de adresări, scrisori în adresa 

primăriei, semnate în trecut de vice miniștrii, azi de secretarul de stat sau de vice 

secretarii de stat din cadrul ministerului corespunzător. Prin dispoziție din iulie 2015 nu 

i-au fost retrase împuternicirile, s-a făcut un control total asupra oricărei semnături 

făcute de el. Nici o scrisoare care a semnat-o din numele primăriei nu au fost remise sau 

contestate ca fiind semnată ilegal. Și această scrisoare nu este unică, este una din 

multiple scrisori semnate de el. Controlul s-a instituit după oricare act semnat de el, se 

ducea la secretar și după se duce în anticamera primarului general. Acest lucru poate fi 

verificat, pînă luna iunie 2014 nu se va observa data pusă personal sub semnătură, iar 

după iunie 2014, toate actele care, în afara de scrisori, este pusă și data semnării actului 

respectiv. 

         De exemplu certificatul de urbanism, primul, care a fost eliberat pentru zona de 

pilot a parcărilor și celelalte cinci pentru fiecare sector, eliberate pentru DGRPCC, toate 

șase sunt contrasemnate și de primarul general. Primul cu întîrziere de peste 70 de zile, 
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după ce le-a semnat el. Din momentul întocmirii Legii nr.163 din 2010, formularele nu 

s-au schimbat nici o dată. S-au schimbat doar lista documentelor necesare pentru 

eliberarea actelor respective.  

Excepția de la acest control au făcut-o pentru o serie de documente, care au fost 

interceptate de la unii consilieri municipali, în perioada companiei electorale din 2015. 

Cînd se duceau de la secretar, deja contrasemnate de secretar sau cînd ajungeau în 

anticameră, exact nu știe acest lucru, erau luate și duse la înregistrare. Presupune că 

acesta este motivul de bază pentru emiterea dispoziției din iulie 2015. În rest, în 

perioada cînd primarul general se afla în concediul, deplasare, compania electorală, 

documentele se acumulau, dar și în această perioadă nu a făcut statistică, dar crede că 

peste o sută de autorizații au fost contrasemnate. 

La întrebarea explicării de ce scrisoarea adresată de către Dvs către Ministerului 

Tehnologiilor informaționale, ASP, toate procesele verbale ale comisiei în care Dvs 

gestionați acestă activitate cu parcările, scrisorile adresate Ministerului de Interne, toată 

comunicarea cu partenerul privat precum acordurile adiționale la contact și contractul 

din 03.12.2015 nu este contra semnătură de control a d-lui Chirtoacă, a explicat că:  

despre semnarea oficială pe data de 03.12.2015, nu a fost programat pentru a participa 

la acest eveniment și doar după ce s-a așteptat cel puțin jumate de oră, în urma unei 

discuții telefonice cu primarul general, a fost delegat să semneze acest contract. Nu a 

avut în acea perioadă nici un dubiu că acest document poate să conțină careva elemente 

ce nu sunt legale, cu atît mai mult, era deja pregătit proiectul deciziei CMC de aprobare 

a acestui proiect. Cei din cadrul primăriei știau că orice contract urmează a fi aprobat în 

mod obligatoriu de către Consiliul Municipal și el a fost prima dată inclus în ordinea de 

zi în ședința din 10.12.2015. 

        Nu întotdeauna, era la curent cu toate lucrările curente, cu acestea da. Lucrările de 

planificare de regulă afla deja rezultatul, cînd a fost adoptată decizie, fie pentru consiliul 

municipal, fie pentru executarea unor lucrări. Primul acord adițional, s-au întîlnit cu 

Gamrețchi, fiind cu dînsul cu acordul în mînă, ieșind de la Dvs  din anticameră și 

imediat Gamrețchi i-a spus că s-a făcut așa o propunere și o acceptă pentru a evita 

aplicarea cărorva sancțiuni din partea partenerului privat. Primul, al doilea și al treilea 

acord adițional nu a fost coordonat cu d-l Chirtoacă. 

A declarat că Gamrețchi i-a spus, așa a declarat și nu a spus că a fost sau nu de 

acord cu dînsu. Asta a fost motivul, așa i-a spus, că acesta este motivul pentru care face 

aceste acorduri adiționale. Dacă este citit atent contractul, proiectul de contract, este 

foarte greu de stabilit univoc, cînd parteneriatul privat nu a demarat sau nu a continuat 

din cauza partenerului public, dar sancțiunile sunt stabilite. 

El nu putea influența nici pro, nici contra, pentru realizarea contractului dat, dar 

contractul la general și primul, al doilea, al treilea acord adițional ca să intre în vigoare, 

trebuia să fie aprobat de către CM, cel puțin la capitolul aprobarea regulamentului de 

evacuare a unităților de transport parcate neregulamentar. 

        În momentul semnării acestui acord, în calitate de reprezentant al autorității publice 

îl semna nu cu intenția ca să producă careva efecte juridice, dar l-a semnat pentru a evita 

careva discuții și în cazul în care era corectă afirmația că scăpau de careva sancțiuni. 

        Al doilea acord era de fapt întocmai ca acesta cu prelungirea termenelor, iar al 

treilea, nu cunoaște exact, ori deja  a existat decizie instanței precum că este valabil. Ori 

al treilea acord adițional, sensul este modificat și prevede că toate acțiunile prevăzute în 

contract din 03.12.2015 vor începe după aprobarea de către CM a regulamentului 

privind evacuarea unităților de transport parcate neregulamentar. Adică aici mai mult s-
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a pus accentul ca să nu fie încercări de a demara parteneriatul public privat fără decizia 

CM, chiar dacă contractul semnat anterior a fost declarat valabil. 

La întrebarea dacă hotărîrea instanței era să obligați consiliul să semneze sau de a-l 

recunoaște valabilitatea contractului respectiv, acesta a menționat că, nu s-a uitat nici o 

dată  personal peste această decizie, lui i s-a spus anume în această formă că prin decizia 

instanței, contractul este considerat valabil. Tot d-l Gamrețchi i-a spus faptul dat. 

Prin ce acord s-a extins numărul locurilor de parcări de la 2500 pînă la 25000, 

aceasta este o prevedere din contractul de bază, care prevede că în 26 săptămîni, 

partenerul urmează să amenajeze 2500 locuri de parcare în zona pilot, iar în faza a doua, 

să amenajeze suplimentar 25000 în 56 de săptămîni. În primul acord adițional este 

prelungit termenul de începere, deoarece era clar că nu se încadrează în cele 26 de 

săptămâna, iar cele 25000 tot urmau în cele 56 de săptămâna și s-a mai adăugat că și la 

faza a doua PMAN nu va face parte din locul de amenajare a lucrurilor, această 

prevedere din start așa au tratat-o. S-a inclus încă o dată această prevedere. 

Contractul pe care l-a semnat pe data de 03.12.2015 nu a produs careva efecte 

juridice în afară de aceste dosare, dar asta este poziția sa. Pentru că nu a fost aprobat de 

consiliul, nu au fost transmise nici un fel de terenuri, locuri de parcare în gestiunea 

partenerului privat. 

El nu a văzut nici un proiect coordonat, verificat și expertizat. Cel puțin să vină la 

arhitectul șef la aprobare și eliberare autorizării de amenajare a acestor parcări. Schiță 

de proiect au fost elaborate. În asemenea condiții nu vede nici un efect juridic al acestor 

certificate. Dar asta este situația ce a văzut-o, nu a verificat nici o dată, dar crede că i s-

ar fi raportat dacă au fost prezentate acte pentru eliberarea autorizațiilor de amenajare a 

parcărilor. Au fost schițe de proiect pentru eliberarea certificatelor de urbanism. 

Autorizarea de construire se eliberează în baza proiectelor de execuție și nu a schițelor 

de proiect. 

        Cel puțin pentru cele cinci sectoare primăria a eliberat careva autorizații de 

construcții în ceea ce privește lucrările și amenajarea parcărilor, unde direct nu a fost 

vizat partenerul privat, și nu au fost eliberate autorizații de amenajare a parcărilor 

controlate pentru zona controlată, pentru primele două faze, pentru cele 2500 din prima 

fază și 25000 la faza a doua, unde certificatul de urbanism a fost vizat direcția de 

transport și partenerul privat, nu își amintește să fi fost eliberată o asemenea autorizație. 

Proiectul parcărilor controlate nu a văzut nici o dată. Parcarea conține în afară că de 

marcajul special, dacă aceasta este pregătită, instalații speciale de achitare a taxei de 

parcare, care trebuie să fie conexate la curent electric și nu își amintește nici un fel de 

coordonări cu furnizorul de energie electrică. 

Acele cinci certificate de urbanism pentru fiecare sector în parte au fost semnate în 

scopul elaborării documentației de proiect pentru amplasarea parcărilor stradale 

controlate și eventual în curțile de bloc, deoarece aici părerile au fost și rămîn a fi 

împărțite la solicitarea DGTPCC, nu vrea să spună că au fost acțiunile în avans, era în 

primul rînd pentru identificarea locurilor unde pot fi construite sau amenajate parcări 

controlate și examinarea situației cu curțile de bloc, acestea fiind diferite de la sector la 

sector dar chiar și în anumite zone ale unui sector. Adică s-au eliberat aceste cinci 

certificate nu pentru a se amenaja parcări, dar pentru a se stabili locul de amplasare a 

acestora. 

La întrebarea dacă în calitate de persoană responsabilă de activitatea DGTPCC ați 

dat oare Dvs indicații scrise sau verbale D-lui Gamrețchi, privind informarea 

partenerului privat despre explicațiile subdiviziunii MTI, acesta a menționat că, verbal 
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la sigur erau date asemenea indicații, la ședința operativă a blocului de urbanism, în 

birou la vice primar, luni după ședința operativă mare, Gamrețchi sau adjunctul său, nu 

ține minte, deoarece la unele ședințe venea adjunctul, dar nu exclude că ar fi putut să fie 

și o scrisoare dar nu își amintește dacă ar fi fost legat cu altceva ar fi putut să nu țină 

minte, dar la acel moment chiar și primăria nu avea toate actele în regulă cu accesul la 

datele cu caracter personal. 

Scrisoarea de înștiințare prin care primăria expediază proiectul acordului adițional, 

este semnătura sa(scrisoare din 16.03.2016 nr.06-111/8632/15). Nu s-a uitat să vadă 

dacă este careva diferență între conținut, însă cu proiectul acordului a fost o singură 

dată, de fapt crede că este ziua cînd este avizul pus de către el, deoarece nu este 

consilierul, este scrisul lui personal. Consecutivele au fost probabil cum este scris acolo 

însă la el Gamrețchi a fost o singură dată cu primul acord adițional. 

Înainte de a semna acest acord adițional l-a citit deoarece nu înțelegea ce le dă, 

pentru că chiar dacă se prelungește termenul de începere amenajării celor 2500 de 

locuri, nu poate fi începută fără decizia Consiliului municipal. A primit răspuns că 

pentru a exclude careva posibilități de sancționare. Și al doilea, el a pus întrebare de ce 

este pus la cele 25000 de locuri, excluderea pieții, el a înțeles-o și înțelege că pentru 

orice fel de parcare PMAN nu poate fi utilizată. Dar, este mai bine să amintescă încă o 

dată. Alte discuții, cum și a spus, probabil că a fost și această scrisoare probabil era, dar 

poate greși, dar nu își amintește cînd l-a semnat dacă era semnătura partenerului privat.  

El crede că chiar mai înainte de 28 martie, partenerului privat probabil s-a expediat 

draftul acordului. Scrisoarea cînd s-a întors de la dînșii pe 28 atunci probabil că era 

semnată, iar pe 31 era data de înregistrat. Înainte de 28 martie, practic 100%. El după 

număr de săptămîni pe care le număra atunci, i-a pus întrebare de ce anume 26 de 

săptămâni. 

În acordul adițional sunt specificate: prima faza 2500 locuri de parcare în zona 

pilot, vor fi amenajate în 12 luni din momentul semnării contractului, iar peste 52 de 

săptămîni, după amenajarea acestora, vor fi amenajate încă 25000.  

Scrisoarea prin care a transmis lui Ivancișin proiectul acordului adițional nr.1 pe 2 

file este din data de 16.03.2016 înregistrat, cel puțin pe el este indicat că a primit 

Andriuța Olga pe 16.03.2016, rezoluția e de pe 28 martie, contractul e din 31 martie. 

Cel puțin este vorba de trei date, însă, acordul adițional, o singură dată a fost la  

Gamrețchi. Partea de înregistrare aparține exclusiv serviciilor respective ale primăriei, 

semne de întrebare față de care nu pot apărea absolut deloc. Fie că DT așa a făcut fie 

unitatea de implementare a proiectului de parteneriat public privat. 

Rezoluția este pusă cu mîina lui, semnătura 28.03.2016, este adevărat indicată. 

Semnătura a fost sau exact pe data de 16 sau cu o zi maxim înainte. Și acest lucru ca în 

aceiași zi să iasă din primăria și să ajungă la destinatarul, este doar dacă după 

înregistrare fie că executorul a dus-o personal la destinatarul fie destinatarul a luat-o de 

la primăria, imediat după înregistrare. Intrările și ieșirile din primăria sunt astfel făcute 

că e imposibil de a le modifica. Pe scrisori nici o dată nu a indicat dată, fiindcă scrisoare 

se înregistrează și acolo se pune data de ieșire, referitor la contract, acolo este scris ” 

contractul este semnat la data de” și respectiv dacă este semnat la această dată și nu altă, 

nu este necesar să aplic data. Cît privește acordul adițional nr.1 a fost folosit același 

model, se indică data semnării. 

        De asemenea menționează că au fost câteva ședințe de acest gen, care au fost 

organizate de DGTPCC, nici la una nu a participat, da, au fost contrasemnate de el după 

ce au fost aprobate de un grup de lucru. Nici nu a fost invitat la nici una din aceste 
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ședințe. Grupul de lucru era format din 3 persoane din partea Direcției și 3 persoane din 

partea partenerului privat. În cadrul acestor ședințe se discutau elementele care ar putea 

da start acestui proiect. Celelalte nu ține minte, dar aici era vorba despre obținerea de 

către partenerul privat a datelor din registru care sunt datele cu caracter personal, și în 

viziunea sa, nici atunci nici acum nu puteau fi transmise partenerului privat. 

       După ce a avut loc aceasta ședință, nu ține minte cine, Gamrețchi sau Butucel a 

venit și i-a explicat ce s-a discutat acolo și în esența celor spuse a semnat procesul 

verbal, pentru ca partenerul să vadă, le trebuiau datele concrete despre unitățile de 

transport, cel puțin asta i s-a spus. În privința că a participat – este greșit, nu a participat, 

însă tot ce s-a discutat aici a avut loc, însă fără participarea sa. Deci procesele verbale, 

chiar dacă nu participă președintele comisiei sunt, dacă nu semnate, atunci avizate. În 

confirmare, ultimul punct scrie foarte clar că partenerul privat va furniza informația 

solicitată și va colabora cu comisia care va investiga procedura de concurs derulată în 

cadrul proiectului imediat ce în acest sens va exista o dispoziție a primarului general, 

dispoziția care nu a văzut-o ulterior, nu cunoaște să fi existat o asemenea dispoziție. 

Chiar la nivelul grupurilor de lucru operative, era cunoscut că trebuie să fie o decizie 

generală, adoptată fie de consiliul municipal, fie de primarul general, pentru ca acest 

proiect să pornească. Pe 23.06.2014 la ședința operativă referința fiind la un alt domeniu 

al său de activitate, a fost dată indicația că practic toate documentele ce vor fi semnate 

de el, să fie transmise spre examinare și contrasemnare de primarul general, lucrul care 

ulterior a fost confirmat printr-o dispoziție din 2015, referința fiind făcută la domeniul 

urbanismului, certificate de urbanism, autorizație de construire desființare, etc, dar orice 

nu ar fi semnat pînă nu era avizat, nu se elibera, multe nici nu le semna pînă ce nu era 

cel puțin un accept verbal, nu mergea mai departe. Dispozițiile la care s-a referit mai sus 

erau a primarului general. 

        O comisie a fost creată de către consiliul municipal la inițiativa fracțiunii partidului 

socialiștilor, nu poate să răspundă la partea cum a fost formată din punct de vedere 

oficial, însă liderul PSRM Ion Ceban, cînd a avut discuții cu reprezentanții companiei 

respective, le-a declarat că va fi instituită o asemenea comisie care va examina toată 

procedura de concurs în cadrul proiectului. În viziunea sa trebuia să fie reprezentanți 

DGTCP în cadrul comisiei date  acest lucru era absolut obligatoriu, cel puțin că comisia 

de selectare a partenerului privat era constituită preponderent din consilieri municipali, 

în primul rînd, și în al doilea rînd, din motivul că anume în cadrul consiliului municipal, 

în special de către comisia juridică, a fost modificat proiectul de decizie înaintat de către 

executiv.  

Comunicare pe tema proiectului parcărilor controlate făcea în exclusivitate d-l 

Gamlețchi, șeful DGTPCC. După semnarea oficială a acestui proiect de parteneriat 

public privat și doar invitarea pentru a discuta cu partenerii la el în birou a fracțiunii 

PSRM, reprezentanților partenerului privat, nu a avut nici o întâlnire de lucru pe această 

temă, nici cu partenerul privat, și nu a fost în interiorul sau pe teritoriul DGTPCC. Toate 

deciziile care au fost adoptate în diverse comisii, au fost făcute fără ca el să fie prezent 

și nici nu a fost invitat la diverse ședințe care au avut loc.  

Conform deciziei 6/5 el a fost președintele comisiei de selectare a partenerului 

privat, funcția s-a finalizat odată cu înaintarea proiectului de aprobare a contractului în 

CMC. În rest, chiar fiind responsabil și de domeniul transportului public, nu i-a revenit 

funcția de a dirija procesul de implimentare a acestui proiect, de realizare a lui. 

 Viceprimarul nu poate da indicații primarului general. Orice document adoptat în 

comisie, dacă primarul nu este de acord, el poate fi revăzut, reexaminat. Acest proces 
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verbal nu reprezintă o decizie, acest proces verbal și cele similare cu acesta căutau 

răspunsuri la problema excluderii tergiversărilor din parte primăriei DGTPCC și nu mai 

mult decît atît. În ultima instanță, dacă aceste propuneri, ar fi putut fi realizate, trebuia 

să fie incluse fie în dispoziție primarului general fie o decizie consiliului municipal. 

Cred că ar fi mai corect să fie decizie a consiliului. Toate aceste procese verbale  nu au 

dus la nici o finalitate. Toată comunicarea pe marginea acestui proiect nu a dus-o el, dar 

d-l Gamrețchi. Este evident că nu a spus-o el direct primarului. 

Un asemenea proiect de dispoziție din numele primarului general pentru a executa 

pct. 5 al deciziei expuse în proces verbal din 29.02.2016 nu a existat, nu a fost dată 

indicația de a-l pregăti și la el nu a ajuns un asemenea proiect de decizie. După ce a fost 

semnat proiectul de contract oficial, nu a participat mai mult la nici o ședință, chiar dacă 

acolo greșit este pus că a participat. Indicații lui D-l Gamrețchi să pregătească un proiect 

de dispoziție nu i-a dat. Precizează că nu își dă seama ce fel de dispoziție urma să fie 

făcută pentru ca proiectul să poată continua în lipsa aprobării de către consiliu. 

      În calitate de viceprimar de ramură a semnat proces verbal din 29.02.2017, ca un 

document absolut intermediar, nu care este final, așa cum viceprimarii și primarii 

semnează o mulțime de alte acte: de confirmarea a p-v sau de aprobare a p-v sau altor 

acte administrative.  În general aceste tipuri de procese verbale pentru a  confirma într-

un fel sau altul că nu ei tergiversează realizarea proiectului, de fapt, acest proces verbal 

avea un singur scop ca să fie o înregistrare la registru ca partenerul privat să aibă 

informație referitor la autoturisme. Aici trebuia să fie înregistrate la registru, partenerul 

privat solicita ca să-i dea informația referitor la automobilele din Chișinău, trebuia să 

existe un răspuns oficial la această chestiune. Momentul startului proiectului parcărilor 

controlate, trebuia să fie momentul cînd printr-un act Primăria mun. Chișinău, transmite 

în gestiune locurile de parcare, terenurile respective și abea după această urmează 

implementare, acesta este start. Orice alte acțiuni sunt preventive. După înaintarea 

deciziei CMC comisia se consideră autodizolvată, pentru că funcțiile ei sunt epuizate și 

a verificat și contractul cu Epamedia și alte contracte, unde nu a fost el președintele, 

chiar de ultima oră, nu a găsit nici un punct prin care consiliul sau primarul general ar 

dizolva comisiile respective. 

În pct.4  a Deciziei expuse în procesul verbal din 29.02.2016, pe care Dvs l-ați 

semnat, înscris este către președintele comisiei, deci la momentul respectiv deja era clar 

că nu se încadrează nici partenerul privat nici primăria, cu cele 26 săptămîni pentru 

amenajarea primelor locuri de parcare și așa au formulat-o la acea comisie, la care ek nu 

a participat. O ședință a unui grup de lucru, poate fi convocată de cîteva ori pe zi. 

Deciziile acestor grupuri nu reprezintă altceva decît propuneri pentru instanțele ierarhic  

superioare sau propuneri pentru anumite servicii să facă ceva,  să găsească soluții, nici 

de cum ședința unui grup de lucru format din cîțiva reprezentanți a unei direcții și 

reprezentanții partenerului privat care încă nu a intrat în drepturi, nu poate fi considerată 

o decizie oficială. Decizii adoptă doar CMC. 

Nu l-a urmărit pe Gamrețchi că s-a dus la primar. Nu o singură dată era situația 

cănd a venit cu un proiect de decizie sau cu contractul, d-l Gamrețchi nu a  spus nici un 

cuvînt, le-a luat și a dus primarului general. Proiectul contractului l-a luat din biroul 

primarului general. 

La întrebarea că din decizia care a semnat-o la 29.02.2016 rezultă că erau necesare 

careva explicații că lucrurile se tergiversează. De ce trebuia ceva de îndeplinit dacă nu 

era decizia de aprobare a CMC privind aprobarea contractului? acesta a menționat că i 



78 

 

s-a explicat că în cazul cînd contractul nu va fi realizat din motivul apariției cărorva 

probleme din partea lor, vor fi aplicate penalități. 

A declarat că, în anii 2012-2013, în baza unei finanţări externe a fost efectuat un 

studiu de fezabilitate referitor la implementarea parcărilor controlate în mun.Chişinău 

de către o companie engleză „WSP UK Limited”, companie care a fost desemnată în 

rezultatul petrecerii licitaţiei publice. 

Iniţial, compania engleză „WSP UK Limited” a stabilit un perimetru pentru primul 

proiect pilot, care cuprindea perimetrul dintre străzile Ismail - Mitropolit Bănulescu 

Bodoni - 31 August 1989 - Constantin Tănase - Ierusalim - Alexandru cel Bun, 

propunând 3 variante de gestionare a perimetrului dat, iar în final acest studiu de 

fezabilitate a fost examinat şi aprobat de CMC prin Decizia nr. 6/5 din 02.10.2014. De 

asemenea, în baza acestei decizii a fost aprobată componenţa comisiei de selectare a 

partenerului privat în următoarea componenţă: el, Nistor Grozavu (preşedinte al 

comsiei), Ivaşcenco Ghenadie (secretar al comsiei), Topală Iurie (membrul comisiei), 

Butucel Vitalie (membrul comisiei), Zavorotco Serghei (membrul comsiei), Bulat 

Veaceslav (membrul comisiei) şi un reprezentant al Agenţiei Proprietăţi Publice, 

Şendilă Maria. De asigurarea controlului îndeplinirii deciziei menţionate supra a fost 

desemnat Nistor Grozavu. Astfel, atribuţiile de elaborarea a caietului de sarcini îi 

reveneau direcţiei vizate, iar în cazul dat i-a revenit Direcţiei Generale Transport Public 

şi Căi de Comunicaţii (în continuare DGTPCC). 

După emiterea deciziei menţionate supra, implementarea proiectului dat a stagnat 

aproximativ 6 luni, în toată această perioadă, la el s-a adresat Pincevschii Alexandr, care 

l-a întrebat din ce motiv nu se organizează concursul privind selectarea partenerului 

privat, precizându-i că doreşte prin intermediul companiilor sale să participe la concurs. 

El i-a explicat că problema nu constă în sine, ci este una de ordin organizatoric, mai 

mult, această problemă depinde de consilierii mun. Chişinău. 

După adresarea lui Pincevschii Alexandr, DGTPCC a prezentat consecutiv 

comisiei mai multe variante a caietului de sarcini, fiecărui membru al comisiei fiindu-i 

prezentat cîte un exemplar, în acest sens implimentarea proiectului a fost reluată. 

Aproximativ peste o lună, Pincesvchii Alexandr, s-a adresat la el repetat, pentru a 

se informa, într-un fel pentru a se convinge, că procedura concursului a demarat, la care 

el i-a explicat că proiectul se află în stadiul de elaborare al caietului de sarcini. 

În final, în primăvara anului 2015, Primarul mun.Chişinău, Dorin Chirtoacă a dat 

indicaţii privind convocarea şedinţei pentru examinarea variantei finale a caietului de 

sarcini. Respectiv după convocarea şedinţei comisiei, a fost aprobată ultima variantă 

prezentată cu toate modificările incluse anterior. 

Ulterior, la 31.07.2015 în Monitorul Oficial a fost publicată invitaţia cu privire la 

petrecerea concursului de selectare a partenerului privat. Caietul de sarcini a fost 

procurat de 16 companii, însă la concurs au depus ofertele doar 2 companii şi anume 

SRL „Sizif-L” şi compania nerezidentă EME PARKLEITSYSTEM GmbPI. 

După aceasta, în sediul DGTPCC a avut loc şedinţa comisiei în cadrul căreia au 

fost deschise ofertele depuse. La această şedinţă au fost prezenţi toţi membrii comisiei 

stipulaţi în decizia menţionată supra şi şeful DGTPCC, Gamreţki Igor. Acesta a 

menţionat, că în cadrul acestei şedinţe a avut loc şi evaluarea ofertelor, deşi conform 

proceselor-verbale de deschidere şi de evaluare, acestea sunt datate cu zile diferite. 

După cum îşi aminteşte, oferta depusă de SRL „Sizif-L” era într-un volum foarte 

mic şi nu conţinea garanţia bancară şi documente confirmative referitoare la experienţa 

similară anterioară. 
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Oferta depusă de EME PARKLEITSYSTEM GmbH, era prezentată într-un volum 

foarte mare, care conţinea toate compartimentele din caietul de sarcini, inclusiv 

informaţia referitoare la experienţa avută anterior în oraşele mari din Ungaria şi Austria. 

În procesul de evaluare al ofertelor, analiza detaliată a fost discutată de către Bulat 

Veaceslav, care s-a expus pozitiv în favoarea ofertei depuse de către EME 

PARKLEITSYSTEM GmbH. La fel, în cadrul acestei şedinţe, Gamreţki Igor a ţinut un 

discurs, prin care a susţinut necesitatea implementării proiectului dat şi importanţa lui 

pentru mun. Chişinău. Alte implicări în cadrul acestei şedinţei el nu a observat. În final, 

potrivit procesului-verbal al şedinţei comisei de concurs de selectare a partenerului 

privat, s-a decis desemnarea în calitate de câştigătoare oferta depusă de EME 

PARKLEITSYSTEM GmbH. 

  Ulterior, DGTPCC a negociat şi pregătit proiectul de contract de parteneriat 

public privat cu EME PARKLEITSYSTEM GmbH, deşi conform Deciziei CMC nr.6/5 

din 02.10.2014, această atribuţie îi revenea comisiei. Nu cunoaşte din ce motiv 

contractul dat a fost negociat de către DGTPCC şi nu cunoaşte persoana care s-a ocupat 

de procesul de negociere. 

Proiectul contractului i-a fost prezentat spre semnare personal de către Gamreţki 

Igor, însă el nu l-a semnat, spunându-i că este necesar să aibă aprobarea primarului. Mai 

mult ca atât, din 23.06.2014, la şedinţa operativă a serviciilor Primăriei mun. Chişinău, 

Dorin Chirtoacă a dat indicaţia verbală ca toate deciziile cu referire la actele permisive 

şi alte acte să fie coordonate şi unele chiar avizate de către acesta. Auzind acestea, 

Gamreţki Igor a luat contractul şi a ieşit din birou, spunându-i că îl va prezenta 

Primarului mun.Chişinău, Dorin Chirtoacă. 

Peste câteva zile, cu exactitate nu-şi aduce aminte, a intrat în biroul primarului din 

interes de serviciu. După ce a discutat probleme de serviciu, primarul mun. Chişinău, 

Chirtoacă Dorin, i-a prezentat în faţă contractul pe care l-a prezentat anterior Gamreţki 

Igor, spunându-i să-l semneze, deaorece expiră termenul limită. Imediat el 1- a întrebat 

ce vor face cu CMC, deaorece conform Deciziei CMC nr. 6/5 din 02.10.2014 ca 

Primăria mun. Chişinău, în calitatea sa de partener public, va prezenta proiectul 

contractului în forma negociată pentru aprobare către CMC, iar după aprobare, Primăria 

mun. Chişinău va semna contractul de parteneriat public privat în forma negociată, la 

care Chirtoacă Dorin, i-a răspuns că el se va clarifica cu CMC. 

Respectiv, el având confirmarea Primarului mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă, a 

semnat contractul dat şi l-a transmis prin asistentă secretarului CMC, Valeriu Didenco 

pentru aplicarea ştampilei. 

Ulterior, acest contract el nu l-a mai văzut, acesta a fost ridicat de la Didenco 

Valeriu de către un reprezntant al DGTPCC. 

După aceasta, DGTPCC a pregătit proiectul de decizie al CMC pentru aprobarea 

contractului dat, însă după mai multe tentative insistente ale lui Gamreţki Igor, acesta nu 

a fost inclus pe ordinea de zi din motivele divergenţelor apărute dintre consilierii mun. 

Chişinău. 

Fiind întrebat de organul de urmărire penală dacă contractul menţionat până a fi 

semnat de către el, era deja semnat de către reprezentantul companiei nerezidente EME 

PARKLEITS YSTEM GmbH, acesta a răspuns că la momentul prezentării contractului 

atât de Gamreţki Igor cât şi de către Primarul general al mun.Chişinu, Dorin Chirtoacă, 

contractul deja era semnat de reprezentantul companiei nerezidente EME 

PARKLEITSYSTEM GmbH. 
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De asemenea la întrebarea organului de urmărire penală, Nistor Grozavu a 

comunicat că, după semnarea contractului cu EME Parkleisystem, peste câteva luni, au 

fost depuse cereri din numele DGTPCC, în interesul companiei PLS Parcare, pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare. Setul de acte pentru eliberarea 

certificatelor de urbanism împreună cu cererea şi schiţa de proiect a fost expediată din 

partea DGTPCC către Primăria mun. Chişinău. Astfel, el a aplicat rezoluţia pe acte şi 

expediate către Direcţia Generală Arhitectură Urbanism şi Relaţii Funciare. 

Prin urmare, persoanele responsabile au perfectat certificatele de urbanism şi le- au 

transmis către semnare arhitectorului-şef, iar ulterior către el. Astfel, el a semnat 

certificatele de urbanism şi le-a transmis secretarului consiliului. Ulterior, secretarul 

CMC, Valeriu Didenco a aplicat semnătura şi ştampila primăriei. După aplicarea 

ştampilei, certificatele au fost duse la primarul general spre avizare, conform dispoziţiei 

primarului general din 2015. Astfel, Dorin Chirtoacă a avizat certificatele de urbanism 

prin aplicarea semnăturii alăturat semnăturii sale. După ce Dorin Chirtoacă a avizat 

certificatele acestea au fost expediate către secretariat pentru a le scoate de la evidenţă 

iar ulterior au fost expediate lui pentru ca şi el să facă aceeaşi procedură. Ulterior, de la 

secretara sa, certificatele au fost ridicate de speliaştii din secţia care le-au pregătit iar 

mai apoi aceştia au întocmit contul şi au dat număr de înregistrare a certificatelor. 

La fel, Nistor Grozavu a menţionat că, nu este posibil ca certificatele de urbanism 

să fie emise fără avizarea Primarului general Dorin Chirtoacă, deoarece conform 

dispoziţiei Primarului general Dorin Chirtoacă menţionat mai sus, direcţia arhitectură nu 

poate elibera certificatele fără avizarea primarului general. 

Suplimentar, Nistor Grozavu a declarat, că dacă primarul general Dorin Chirtoacă 

nu-i indica să semneze contractul cu compania EME Parkleisystem, el nu avea să-l 

semneze. A menţionat, că la acel moment nu a realizat că face o ilegalitate, însă mult 

mai târziu, când au început conflictele pe marginea acestui contract, a studiat Decizia nr. 

6/5 din 02.10.2014 şi legea, astfel că a constatat că contractul a fost semnat contrar 

deciziei menţionate. 

Pe Pincevschi îl cunoaște din anii 1983-1985. Careva relații personale nu a avut. Pe 

Gamrețki îl cunoaște din perioada cînd acesta era student dar mai bine l-a cunoscut cînd 

s-a angajat la DGTPCC și că familia acestuia anterioară era Stoicev. În calitate de 

viceprimar a fost desemnat prin dispoziția primarului general Dorin Chirtoacă. În 

calitatea sa de viceprimar era obligat să se subordoneze deciziilor consiliului dacă 

acestea nu contravin legislației, dacă nu se poate cere opinia direcției juridice. El 

Decizia 6/5 din 2.10.2014 nu a contestat-o deoarece a aflat de aceasta post factum, 

aceasta fiind coordonată doar de redactori și executori și este obligatorie pentru el ca 

viceprimar. Conform dispoziției Chirtoacă nu este nominalizat deoarece, conform 

dispoziției de partajare a funcțiilor 74 d din 02.2008  el, în calitate de viceprimar era 

responsabil pe urbanism, transport, și căi de comunicații.  

DGTPCC - persoană juridică ei sunt coordonatori de buget, supravegherea 

activității acesteia este efectuată de Primarul General, viceprimari, pretori de sector . În 

dispoziția de partajare a funcțiilor nu este o prevedere expresă că primarul general 

supraveghează activitatea Direcției de Transport dar aceasta este o obligație a lui. 

Primarul poate supraveghea direct sau prin intermediul viceprimarilor, pretorilor, și 

șefului de direcție. La angajarea lui Gamrețki în calitate de șef de direcție nu a fost 

realizat concurs. Acesta a fost numit interimar apoi a fost numit prin dispoziție. Anterior 

familia lui Gamrețki era Stoicev, iar în DGTPCC de asemenea activa o doamnă ce se 

ocupa de partea tehnică și documentația proiectului parcărilor cu plată. A auzit și 
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presupunea că aceasta este rudă cu Gamrețki. De asemenea se cunoștea cu tatăl lui 

Gamrețki ce era profesor. 

În primăria Chișinău toate deciziile importante erau coordonate și cu Primarul 

General. Primarul este cel care în ultimă instanță rămîne responsabil de toate.  

Rolul Direcție Generale este de a pregăti pachetul de acte pentru comisia 

respectivă, ori în caz contrar nu are rost convocarea comisiei date. La prima ședință 

acesta a fost absent. Dacă să interpreteze legea, atunci nu trebuia de așteptat parvenirea 

cărorva indicații, referitoare la convocarea ședinței comisiei respective de la Primarul 

General. Din acest motiv nici nu a așteptat. Un ordin sau dispoziție sau indicație de la 

Primarul General nu era și el a întrebat ce face și acesta i-a spus că trebuie de așteptat și 

în urma discuției el a constatat că nu este oportun la acel moment de a continua 

activitatea Comisiei și nu a pus întrebare. Da, aceasta era o indicație a Primarului.  

Elaborarea proiectului contractului a fost pusă în sarcina DGTPCC, iar el personal 

nu a dat indicații să fie creat sau modificat proiectul contractului dat, de asemenea pînă 

la deschiderea ofertelor caietul de sarcini a fost în posesia tuturor, toți membrii l-au 

avut. La ședința comisiei toate punctele au fost examinate. La sfîrșitul lunii aprilie a fost 

încercarea de a convoca de 2 ori ședința comisiei de selectare a partenerului privat, dar 

din lipsă de cvorum nu a putut fi convocată și a fost convocată la 11 mai pentru 

aprobarea caietului de sarcini. Pincevscki i-a comunicat că este interesat de proiect și 

esența discuției a constat din două părți prima jumătate una mai aspră deoarece el credea 

că el este persoana care blochează procesul de implimentare a proiectului iar în a doua 

jumătate, după ce i-a comunicat că nu-i aparține rolul decisiv s-a interesat cine și cum 

poate urgenta. De asemenea acesta a comunicat că a avut loc cîteva discuții cu 

Pincevski, astfel după tentativele din 2015 Pincevscki a mai fost odată în primărie cînd 

a mai pus întrebări că el ar fi blocat activitatea. De asemenea au mai fost companii 

interesate. Despre comportamentul lui Gamrețki în raport cu Pincevschi nu a raportat 

Primarului General. Totodată Pincevski comunica că Gamrețki nu se comportă corect cu 

el deoarece nu îi comunică o dată concretă cînd va fi realizată ședința comisiei, dar 

acesta nu a spus nimic că primul a încercat să-l corupă. Inițiatorul de convocare a 

ședințelor, în final a aparținut DGTPCC unde Gamrețki a propus convocarea, a indicat o 

zi a săptămînii. De asemenea a precizat că este decizie luată de a continua concursul sau 

este pe propria lui răspundere. Gamrețki i-a spus că este această decizie . În total au fost 

5 ședințe, trei pînă la concurs și două după deschiderea plicurilor. 

De asemenea a concretizat că la votarea în comisia creată, președintele nu oferă 

indicații cum trebuie de votat și pe cine. Din punct de vedere al adoptării deciziei 

comisia era una reală, dar din punct de vedere al adoptării documentației era formală ori 

de aceasta se ocupa DGTPCC, iar acțiunile acesteia se coordonau cu Dorin Chirtoacă. 

Conform deciziei 6/5 era stabilită o dată fixă 20.12.2014, ca dată la care trebuia 

finalizată activitatea grupului de lucru și anunțarea concursului. La momentul primei 

ședințe la data de 21.10.2014 DGTPCC deja prezentase prima variantă a caietului de 

sarcini. Nu era pregătit doar textul anunțului. Către următoarea încercare deja era 

pregătită și varianta textului anunțului pentru acel concurs. Fiecare acțiune era 

coordonată cu primarul General așa că după eșuarea convocări ședințelor intra la acesta 

în birou și coordona.  

Cunoștea faptul că, practic de fiece dată cînd Gamrețki mergea la Primarul General 

în birou, venea și la Grozavu și îi comunica contextul discuției iar apoi venea și îi 

comunica soluția. La sfîrșitul lunii aprilie Gamrețki a confirmat că totul este hotărît, și 

întrebînd de Primarul General acesta a confirmat că pot convoca ședința. De asemenea 
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comunică că Decizia 6/5 nu a fost coordonată cu executivul, dar ea corespunde cu 

legislația în vigoare.  

A concretizat că a primit indicație verbală de la Dorin Chirtoacă pentru sistarea, 

amînarea executării de către comisie a deciziei 6/5 din 02 octombrie. Astfel, după prima 

ședință unde s-a adoptat decizia de a pregăti caietul de sarcini și de a face anunț 

internațional la următoarea tentativă de convocare a comisiei, în birou au intrat membrii 

comisiei și după discuția cu Primarul General s-a convenit să mai aștepte.   

 

- Declaraţiile lui Gamreţki Igor Petru, 

Aceasta persoana nu poate fi martor, intrucat este unul din cei care a recunoscut ca 

pregatit si realizat frauda in proieculul parcarilor cu plata fiind de asemenea, unui din 

cei, care fiind in arest, a facut declaratii calomnioase in adresa subsemnatului, pentru a 

se disculpa. In dosar acesta a figurat initial in calitate de invinuit si complice, coautor, 

apor calitatea i-a fost schimbat in "martor", iar in aceste concluzii apare ca "mijocitor" - 

asa considera in mod nefondat procuratura. Fiind anchetat in mai multe dosare penale, 

acesta a gasit "scaparea" in a-si rezolva problemele prin declaratiile calomnioase 

impitriva subsemnatului. De cand a facut aceste declaratii, nu mai are nicio problema cu 

organele de ancheta pe toate celelalte subiecte. 

 

 care a menționat că, aproximativ în prima jumătate a anului 2015, din partea lui 

Pincevschi Alexandr a venit o solicitare de a avea o întrevedere. Prin urmare, prima 

întâlnire cu referire la parcările cu plată din mun. Chişinău, a avut loc în localul Cactus 

din mun. Chişinău, la intersecţia str. Armenească cu str.31 August. La acea întâlnire, 

Pincevschi Alexandr i-a comunicat că împreună cu partenerii săi din Ungaria, este 

interesat în proiectul cu privire la gestionarea parcărilor cu plată. La fel, acesta i-a 

comunicat că are nevoie de a avea careva „ ieşiri ” la primarul general al mun. Chişinău 

Dorin Chirtoacă, pentru ca ultimul, în schimbul la o cotă parte din compania care va 

gestiona parcările, să promoveze proiectul dat, până la sfârşit. El i-a comunicat că nu 

este un factor de decizie, şi nu poate hotărâ în numele lui Dorin Chirtoacă. La fel, i-a 

comunicat că va discuta cu acesta după care îi va oferi un răspuns. 

În zilele următoare, în cadrul unei discuţii cu Dorin Chirtoacă, care a avut loc în 

curtea Primăriei mun. Chişinău, i-a comunicat acestuia despre propunerea parvenită de 

la Pincevschi Alexandr, la care el i-a comunicat că este de acord iar din cota parte care o 

va primi el, va obţine şi el o parte. La fel, în cadrul discuţiei s-a stabilit că Dorin 

Chirtoacă, va promova contractul de parteneriat public care va fi încheiat cu 

reprezentanţii companiei afiliate lui Pincevschi Alexandr, spre aprobare în Consiliul 

municipal Chişinău, precum şi va urmări ca toate condiţiile să fie respectate, iar el va 

executa lucru tehnic. 

Ulterior, în urma apelurilor primite de la Pincevschi Alexandr, a avut cu acesta o 

întâlnire într-un local din Grand Hall, unde i-a comunicat acestuia că primarul, Dorin 

Chirtoacă este de acord. Prin urmare, acesta i-a comunicat că în urma discuţiilor purtate 

cu partenerii săi din Ungaria, poate propune 26 % din capitalul social al companiei care 

va obţine contractul de parteneriat public privat privind gestionarea parcărilor cu plată. 

Astfel, Pincevschi Alexandr, i-a comunicat că cele 26 % vor fi acordate astfel: el 

urmează să-i acorde o persoană pe care să fie înregistrată o companiei din Cipru, iar 

ulterior compania dată va fi inclusă în lista asociaţilor EME Parkleitsystem cu cota de 

26 %. Ulterior, s-a întâlnit cu Dorin Chirtoacă, căruia i-am comunicat despre 
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propunerea parvenită de la Pincevschi Alexandr, iar acesta i-a spus că vor împărţi cota 

parte a câte 13 %. 

Tot, Pincevschi Alexandr, i-a comunicat că este necesar să se întâlnească cu 

angajata sa, Său Tatiana căreia să-i transmită actele necesare fondării companiei 

cipriote. în cadrul discuţiei, el i-a comunicat acestuia, că în urma discuţiei cu Dorin 

Chirtoacă a stabilit că el va promova proiectul parcărilor pe întreaga durată a acestuia. 

Peste câteva zile, ca urmare a indicaţiilor date de către Pincevschi Alexandr, în 

cadrul sediului Elita 5 Holding, a avut o întâlnire cu Său Tatiana căreia i-a oferit actele 

necesare fondării companiei cipriote, precum şi persoana pe care aceasta să fie fondată, 

şi anume Oigan(Eugen) Pârciu, care este nepotul său.  

Susține ce a menționat anterior că, Pincevscki s-a adresat anterior cu solicitarea de 

a-i crea o punte la Primarul Chirtoacă și că acesta avea informația că sunt colegi de 

clasă și că aceasta i-a comunicat Nistor Grozavu. El nu cunoaște conținutul discuției 

dintre Grozavu și Pincevski din alte izvoare decît din cee ace i-a spus Pinceevski, 

deoarece la acele discuții nu a asistat. În cadrul primăriei rapoartele DGTPCC 

referitoare la parcări veneau către Primarul General și la Consiliul Municipal. 

Săptămînal, după ședința operativă făcea raport pe toate proiectele la primar în birou, 

acestea fiind prezentate către primar și consiliu. Ele mergeau la Primarul General. 

Acesta aplica rezoluția Primarului General după care erau remise în lucru la Nistor 

Grozavu sau în altă parte. Comunică că, la dl. Primar a văzut rapoartele care au fost date 

de DGTPCC referitoare la parcări și pe acestea era rezoluția primarului. Nu ține minte 

data exactă cînd a văzut rapoartele respective în biroul Primarului Chirtoacă. Secretarele 

Primarului îi comunicau cînd acesta este sau a semnat corespondența cu DGTPCC și 

cînd poate să transmită reprezentantului pentru a prelua documentele. La întrebarea dacă 

a fost limitat vreodată de cineva în îndeplinirea atribuțiilor sale legate de proiectul 

parcărilor acesta a comunicat că da, a fost permanent limitat direct de către primarul 

General Dorin Chirtoacă. În primărie nu se făcea nimic fără acordul acestuia în acest 

sens. A fost limitat în acțiunile sale prin indicațiile verbale ale primarului general date 

fie în ședințele operative fie în biroul personal al Primarului, sau în ograda primăriei, 

partid. Permanent a fost limitat în acțiunile sale în calitate de Șef al DGTPCC. Despre 

presiunile depuse asupra sa se comunica în cadrul Partidului. Potrivit deciziei 6/5 

responsabilul de implimentarea proiectului parcărilor era Nistor Grozavu. Acesta era 

președintele grupului de lucru. Chirtoacă comunica că nu era bine să ne legăm cu 

Pincevschi deoarece acesta avea multe probleme prin oraș. A mai fost o frază spusă și 

anume că acesta este evreu. Discuții pe acest subiect au fost mai multe inclusiv în curtea 

Primăriei și în cadrul partidului. Fiecare etapă a proiectului era raportată Primarului. 

Esența la orice lucru el o ține minte perfect, și de esența discuțiilor cu Primarul la 

fiecare întîlnire de asemenea o ține minte deoarece la acestea raporta de fiecare data 

etapa la care se afla proiectul. Aceste comunicări se refereau la cele 26% , coordonarea 

persoanei și stabilirea ca aceasta ar fi trebuit să fie cu reședința în altă țară dar să fie de 

încredere. Nu el concret a decis pe cine să fie trecute cele 26% . La una din întîlniri 

după ce primarul i-a comunicat că ar fi bine să fie o persoană din alt stat, a discutat și 

subiectul referitor la faptul că persoana trebuie să fie de încredere. Astfel au ajuns la 

persoana cunoscută în comun și anume Oigan Pîrciu care locuiește în Germania. Astfel, 

după practică, de obicei după ședințele pe care le aveau cu Primarul aveau ședințe cu 

viceprimarul. Nu știe să fi fost o întrebare care să fie discutată de Nistor Grozavu și să 

nu fie coordinate cu Dorin Chirtoacă. El a participat la ședința cînd a avut loc licitația și 

responsabil era Grozavu. În fața grupului de lucru nu erau făcute careva raporturi, dar el 
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personal a ținut un discurs referitor la proiectul parcărilor. Grupul de lucru a votat și a 

selectat partenerul public privat. El personal nu cunoaște dacă dl Primar ar fi influiențat 

pe cineva din membrii grupului de lucru în vederea adoptării deciziei de selectare 

anume a partenerului selectat. Poate comunica că la una din ultimele discuții din ogradă 

dl primar i-a comunicat că ar fi cazul să diminuieze tariful pentru costul parcării. La 

discuția dată era prezent și fratele Lucian Chirtoacă. De asemenea primarul a solicitat de 

la partenerii de peste hotare să facă o prezentare publică la proiectul lor. La toate 

întîlnirile a fost prezent însă la una nu a fost ci doar Primarul și reprezentanții 

companiei. Precizează că la primărie nu exista proiect care să fie executat în termen. 

Etapele de implimentare a proiectului nu erau respectate din motive politice. 

Menționează că la fiecare ședință Primarul dădea indicații cu ce se vor ocupa în 

realizarea proiectelor pe termen lung. Și cele pe termen scurt. El cu Chirtoacă a vorbit 

despre licitația respectivă și careva indicații nu i-a dat.  Implicarea în proiectul dat a lui 

Chirtoacă Dorin reveneau din obligațiile de serviciu și faptul că a semnat certificatele de 

urbanism. O întîlnire a avut loc la masa rotunda în luna aprilie unde s-a dus în limba 

engleză. În prezența sa Chirtoacă niciodată nu s-a întîlnit cu Pincevschi. În cadrul 

discuției în limba rusă cu ungurii, Chirtoacă s-a expus la dezbaterile ce au avut loc în 

cadrul consiliului municipal referitor la faptul că compania nu este fantomă. Pentru 

pregătirea proiectului parcărcărilor era necesar certificatul de urbanism. Primăria era 

responsabilă să elibereze certificatele respective. Dar aceasta nu înseamnă că ele 

trebuiau să fie eliberate ca și celelalte certificate în același regim. În birou la primar erau 

certificate de urbanism și autorizații de construcție care puteau să stea cu anii fără a fi 

eliberate indiferent că erau sau nu motive legale. Aceasta era cunoscut de către toți 

constructorii din Chișinău.  

Contrasemnarea certificatelor de urbanism era realizat în baza unei dispoziții și 

aceasta a apărut în urma unor scandaluri cu construcțiile.  

Chirtoacă Dorin s-a întîlnit cu Pîrciu Eugen în Germania cînd a fost în deplasare. 

Alte întîlniri între aceștia nu au mai fost. Întîlnirea a avut loc cînd se deplasau în 

Manheim aproximativ în 2014, 2015. Întîlnirea a avut loc pînă la propunerea lui 

Pincevski. El l-a rugat pe nepotul său să fondeze Desonya Investment LTD. Fondul 

statutar al companiei cipriote aparține lui Eugen. El nu a verificat din punct de vedere 

juridic dacă Desonia Investment a obținut careva părți sociale de la compania EME 

Parkleitsistem dar așa cum a afirmat și menționează că acest lucru i-a fost comunicat de 

Pincevski Alexandru, tot în acest sens a eliberat o procură, aceasta poate fi verificat 

liber pe site. Modalitatea de obținere a celor 26% Desonya în capitalul EME 

Parkleitsistem a fost participarea la cofondarea acestei întreprinderi, prin emiterea unei 

procuri. El nu a urmărit toate detaliile referitoare la proces. Cu aceste chestiuni s-a 

ocupat Său Tatiana , care era persoana lui Pincevski. Blancul acestei procuri a fost remis 

de doamna Său Tatiana dar a fost semnată de Eugen Pîrciu. Nu își amintește de către 

cine a fost semnată. Pîrciu și cu Său se cunosc și au discutat cînd se formau 

documentele dar cert este că a văzut procura. Pîrciu a fost în Moldova iar procura a fost 

transmisă prin mama sa deoarece aceasta pleca odată la trei luni în Germania. Chirtoacă 

nu a văzut procura dată. Din momentul înscrierii celor 26% pe firma nepotului să, ele nu 

au mai fost administrate de nimeni Nu s-a făcut careva reziliere aceste 26% probabil 

sunt deținute în prezent de firma nepotului său. Nu poate spune dacă cele 26% din 

cadrul Eme Parkleitsistem , pînă a ajunge la Desonya au trecut ori nu prin alte firme. 

Aceste 26%  sunt virtuale, ele pot fi verificate electronic. El nu le-a administrat și nu le-

a posedat în numele altei persoane. Ele nu sunt administrate de nimeni. Un act juridic de 
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la Chirtoacă în privința acestor 26% nu a fost dar așa cum a fost menționat anterior, 

Chirtoacă a acceptat aceste 26% în ograda primăriei în cadrul discuției menționate 

anterior. Acesta a acceptat mesajul transmis de Pincevski, el a acceptat propunerea. 

Conform discuțiilor cu Primarul el a comunicat că ar fi bine ca aceste procente să fie 

înregistrate pe persoană care este în străinătate și are cetățenia altui stat. El lui Pîrciu nu 

i-a comunicat toate detaliile ci i-a comunicat doar că trebuie să fondeze o companie și 

că trebuie să facă o procură. I-a comunicat că la firma dată va avea atribuție el personal 

împreună cu Chirtoacă Dorin. Dl Chirtoacă nu a dat careva procură pentru cele 26%.  

DTPCC a participat la elaborarea acordului adițional la contractul de parteneriat și 

doar din latura tehnică, ori aceasta nu avea drepturi, nu era parte a contractului. Latura 

tehnică era de primire a propunerilor redactarea greșelilor ș.a. Acordul aditional nr. 1 

din 03.12.2015, a fost semnat de Grozavu, dar nu cunoaște în ce condiții a fost semnat. 

Toate actele aferente dosarului se află sau în dosar sau la cei ce erau responsabili de 

implimentarea proiectului, respectiv după ștampilele de intrare ieșire se poate de stabilit 

dacă acordul respectiv se afla sau nu în mapa referitoare la contract.   

Pe scrisorile cu tematica parcărilor cu plată a confirmat că sunt aplicate 

semnăturile sale. Direcția pe care o conduce doar a transmis actele dar nu a participat la 

negocieri și nu poate comunica cine a întocmit proiectul contractului. Primarul a fost 

informat despre desfășurarea prechezițiilor de către CNA. Nu își amintește dacă a 

înaintat demers de renegociere a condițiilor contractului. Menționează că nu era 

competența direcției. Una din problemele principale care a determinat scoaterea de pe 

ordinea de zi a fost poziția PPEM  care a susținut la acel moment opoziția. Ca raportor a 

prezentat proiectul, dar nu proiectul de decizie care a fost adoptat în final, ori decizia a 

fost modificată. Aprobarea contractului de către Consiliu nu a avut loc deoarece a fost 

făcută solicitarea de renegociere prin modificarea unor puncte. Primarul General punea 

și scotea chestiunile de pe ordinea de zi. Mai întîi a fost proiect de contract și apoi 

contractul. De la data de 04 noiembrie el a primit conform scrisorii de însoțire acordul 

EME Parkleytsistem cu proiectul contractului și acesta a fost remis către grupul de lucru 

dl Grozavu și Chirtoacă. Toate expedierile s-au efectuat prin poștă. DGTPCC și el 

nemijlocit nu a participat la negocierea contractului. Întrebarea cu redevența a fost una 

aprinsă și își amintește discuția sa personal cu Chirtoacă în care acesta a spus că 

redevența de 10% este prea mică și poate duce la scandal în consiliu și că plata de 10-15 

lei ar trebui micșorată deoarece va duce la nemulțumiri. Aceste tarife au fost propuse de 

consultanță, dar la aprobarea grupului de lucru sau consilierilor. Aceste discuții au avut 

loc în curtea primăriei pînă la căderea zăpezii din aprilie. Direcția transport nu i-a dat 

informație că în calculatorul dnei Stoicev s-ar fi regăsit proiectul contractului. A văzut 

textul contractului cînd a fost transmis la Primărie și primar. Cunoaște că acest contract 

a fost transmis la Chirtoacă deoarece a fost transmis la secretarele acestuia. La fel a 

discutat cu Grozavu care a comunicat că acest contract este la Chirtoacă Dorin. Grozavu 

a comunicat că contractul este la Chirtoacă ca să îl studieze și că după comunicarea cu 

acesta este gata să îl semneze.  

La semnarea contractului de către primărie a participat el, Maria Stoicev Grozavu, 

cineva din primărie și compania cîștigătoare. Nu a atras atenția dacă a fost deja semnat 

de Grozavu contractual sau nu, cert este că acesta nu a invocat că nu îl va semna sau alte 

solicitări. A întocmit proiectul de scrisoare către APP în condițiile în care acesta trebuia 

să fie aprobat de Consiliu deoarece Grozavu, în urma discuției cu Primarul i-a 

comunicat că a primit indicația de a-l semna și de a merge înainte și a nu scăpa termenii 

care se refereau la înregistrare. Nu a participat la momentul la care Grozavu a primit 
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indicații de la Chirtoacă, dar acesta i-a comunicat de cîteva ori despre aceasta. Către 

primar se expediau note informative cu privire la etapa de implimentare a proiectului. 

După semnarea contractului au fost eliberate certificatele de urbanism la solicitarea 

partenertului privat către primărie și direcție. Acestea erau necesare pentru inițierea 

executării schițelor de proiect. Ulterior aceste schițe trebuiau avizate tehnic. Acestea au 

fost semnate inclusiv de Dorin Chirtoacă. Dacă contractul nu era executat erau penalități 

și BERD-ul putea întrerupe finanțarea deoarece acest proiect era unul satelit. La fel era 

partea neoficială care consta în angajamentul primarului de a semna contractul, 

certificatele de urbanism de a promova contractul în consiliu pînă la final.  

Au avut loc mai multe întrevederi între companie și primar la una din ele a fost 

discutat inclusiv eliberarea certificatelor de urbanism deoarece acestea făceau parte din 

obligațiile asumate de primar în acel proiect.  

 

Declarațiile lui Pincevschii la etapa de urmărire penală: 

Aceasta persoana nu poate fi martor, intrucat este unul din cei care a recunoscut ca 

initiat si realizat frauda in proieculul parcarilor cu plata. In tot cazul aceasta persoana 

neaga ca mi-ar fi dat vreodata ceva si ca as fi fost implicat in negocierile si impartirea 

cotei parti de 26 % subsemnatului, iar declaratiile sale luate in ansamblu, nu sunt 

incriminatoare in adresa subsemnatului.  

 

 - care a declarat, că la sfârşitul lunii octombrie 2014, a avut o întâlnire cu vice-

primarul mun.Chişinău, Nistor Grozavu, în biroul său de serviciu. Întâlnirea dată a avut 

loc ca urmare a solicitării sale şi a avut loc în biroul acestuia de serviciu, fără a mai fi 

cineva prezent. Astfel, fiind la Nistor Grozavu în birou, i-a comunicat că a examinat 

studiul de fezabilitate privind parcările cu plată în mun. Chişinău, şi împreună cu 

partenerii săi, din Ungaria, şi anume reprezentanţii companiei EME ZRT, au dorit să 

participe la implementarea proiectului dat. Nistor Grozavu, i-a comunicat că este decizia 

CMC prin care s-a dispus selectarea partenerului privat privind gestionarea parcărilor 

din mun. Chişinău, totodată comunicându-i că până la sfârşitul anului 2014, urmează să 

se desfăşoare concursul de selectare. în cadrul aceleiaşi discuţii au stabilit ca să 

organizeze o întâlnire cu partenerii, pentru ca aceştia să efectueze pentru el o prezentare. 

Peste aproximativ 3-5 săptămâni, împreună cu partenerii unguri şi anume Pal 

Ivancsis, Jigmond Bondari, Gaboralovici, George Furst şi Tibor Kaci, au mers la sediul 

primăriei Chişinău, unde în biroul de serviciu a lui Nistor Grozavu, au efectuat o 

prezentare a companiei. Întâlnirea s-a finalizat cu propunerea lui Nistor Grozavu de a 

urmări anunţurile din Monitorul Oficial şi de a participa la concursul care va avea loc, 

dacă vor dori. 

După studierea deciziei CMC, partenerii au identificat că licitaţia trebuie să aibă 

loc până la 20.12.2014. Ulterior datei de 20.12.2014, partenerii văzând că nu este 

efectuat concursul, l-au rugat să se intereseze dacă acest concurs va mai avea loc. 

Deranjul acestora era din cauza că doreau să afle dacă să mai ţină echipa pentru 

participare la concursul organizat de municipalitatea Chişinău precum şi să rezerve 

mijloace financiare pentru acest proiect. 

Din acest considerent, a mers în biroul de serviciu a lui Nistor Grozavu, pe care 

l-a întrebat de ce nu a fost organizat concursul în termenul stabilit în decizia CMC, la 

care acesta i-a comunicat că el personal nu are posibilitatea să-şi onoreze atribuţiile 

indicate în decizie, din motivul că responsabil de iniţierea implementării proiectului este 
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responsabil Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Primăriei mun. 

Chişinău, (în continuare DGTPCC), care urmează să elaboreze actele primare pentru 

concurs, însă şeful acesteia, Gamreţki Igor fiind în relaţii amicale şi fost coleg de clasă 

cu primarul general, Dorin Chirtoacă, îşi permite să nu execute decizia CMC. El i-a 

reproşat că el este preşedintele comisiei şi responsabil de implementare a fost numit el 

prin decizia CMC. La fel, acesta i-a comunicat că singur, fără implicarea DGTPCC nu 

poate implementa acest proiect. 

Din considerentul că îl cunoştea pe şeful DGTPCC, Igor Gamreţki, a stabilit o 

întâlnire cu acesta. Prima întâlnire cu referire la parcări, a avut loc în localul Cactus din 

mun.Chişinău, intersecţia str. 31 August şi str. Armenească. La acea întâlnire a fost 

prezenţi doar ei doi. Prin urmare, el i-a comunicat lui Gamreţki Igor că concursul 

privind selectarea unui partener public privat, nu are loc, astfel că s-a adresat către 

Nistor Grozavu care i-a comunicat că responsabil de pregătirea actelor primare este 

DGTPCC. Igor Gamreţki i-a spus că cunoaşte intenţiile ungurilor, precum şi faptul că el 

împreună cu aceştia a fost la Nistor Grozavu, dar i-a comunicat că promovarea acestui 

proiect este foarte problematică, din considerentul că mulţi reprezentanţi ai CMC şi a 

Primăriei, inclusiv conducerea acesteia, au interes personal în promovarea proiectului, şi 

anume prin anumite companii, inclusiv şi în cele locale, care aparţin unor persoane 

influente din cadrul CMC. Tot el i-a comunicat că din câte cunoaşte compania 

consilierului Iurie Năstas dorea să participe la acest proiect, la fel i-a comunicat că 

reprezentanţii fracţiunii PPEM se interesează insistent de o companie din Italia. La fel, 

i-a comunicat că personal nu ar fi împotrivă să participe la acest proiect din 

considerentul că are şi el o vastă experienţă în domeniul traficului rutier. În cadrul 

eceleiaşi discuţii, Igor Gamreţki l-a întrebat care este interesul şi implicarea sa, în acest 

proiect, la care el i-a comunicat că partenerii săi unguri, ca urmare a studierii studiului 

de fezabilitate şi a deciziei CMC, au decis să participe la acest proiect deoarece 

corespund mojorităţilor condiţiilor indicate în decizia CMC, însă prin intermediul unui 

consorţium, condiţiile pot fi întrunite întru totul. 

Astfel, el l-a întrebat ce acţiuni poate întreprinde ca acest proiect să fie iniţiat iar 

ulterior să fie respectaţi toţi paşii pentru implementarea acestuia. Prin aceasta a avut în 

vedere, pregătirea tuturor documentelor juridice pentru legalitatea desfăşurării 

proiectului, şi anume modificări ale hotărârilor guvernului, accesul la baza de date cu 

caracter personal al populaţiei etc. Acesta i-a comunicat că problemele indicate de către 

el ţine de Primăria mun.Chişinău. La fel, i-a comunicat că în cadrul primăriei sunt 

factori de decizie care vor lua hotărârea privind iniţierea procedurii şi a solicitat termen 

pentru a se consulta. 

Ulterior, el personal l-a contactat telefonic pe Gamreţki Igor, însă acesta din 

urmă ba nu-i răspundea, ba îi comunica că va reveni, astfel că peste o perioadă de timp a 

convenit de a avea o întîlnire. A doua întîlnire a avut loc într-un local, al cărui nume nu-

şi aduce aminte, posibil în Grand Hall. La această întîlnire, Igor Gamreţki i-a comunicat 

că are răspuns la întrebările sale, comunicîndu-i că dacă reprezentanţii companiei care 

urmează să participe la concurs îi va oferi un comision unic de 2 000 000 euro sau 26 % 

din capitalul social al companiei, el îşi asumă rezolvarea problemei în întregime, fără a 

concretiza ce anume, la care el i-a comunicat că după părerea sa, repzentanţii companiei 

nu vor transmite nici un bănuţ din considerentul că ei întrunesc majoritatea condiţiilor 

solicitate, însă cu referire la cele 26 % din capitalul social urmează să discute cu 

reprezentanţii unguri. 

După întâlnirea avută cu Gamreţki Igor, prin intermediul poştei electronice, a 
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expediat lui Georghe Furst şi lui Tibork Kaci, rezumatul discuţiei pe care a avut-o cu 

Gamreţki Igor, precum şi solicitarea acestuia cu referire la comisionul unic şi la cele 26 

% din capitalul social al companiei. Ulterior, tot prin intermediul e-mailului a primit de 

la aceleaşi persoane un răspuns prin care în urma consultărilor cu partenerii unguri, au 

decis că nu pot acorda mijloace băneşti din considerentul că aceasta este un act de 

corupţie, ba mai mult, proiectul în primii ani de activitate nu este profitabil. Cu referire 

la cota parte de 26 %, i-au comunicat că nu ar fi bine de cedat nici un procent, vor o cale 

legală, dar dacă nu este altă ieşire, trebuie să-l accepte în calitate de partener însă acesta 

trebuie să asigure că va acţiona în limitele legale pentru a nu pune în pericol 

desfăşurarea proiectului. 

Ulterior, a avut o întâlnire cu Igor Gamreţki, în cadrul unui local din Grand Hall, 

unde i-a comunicat răspunsul primit de la partenerii unguri, la care acestea au fost de 

acord cu propunerea de ai acorda 26 % din capitalul social al companiei care urma să 

participe la concurs. 

După discuţia dată, Tatiana Său, la indicaţia sa, l-a ajutat pe Gamreţki Igor să 

înregistreze o companie în Cipru pe numele unei persoane terţe al acestuia, numele 

căruia nu-1 cunoaşte, dat fiind faptul că Gamreţki Igor a transmis actele persoanei date, 

Tatianei Său, puse într-un plic sigilat, care ulterior au fost expediate în Cipru. După 

înregistrarea companiei Desonia Investment LTD, pe numele persoanei interpuse a lui 

Gamreţki Igor, pe care el nu o cunoaşte, actele au fost expediate în Viena pe numele 

avocatului companiei EME Parkleitsystem, numele căruia nu-1 cunoaşte, care ulterior a 

făcut schimbările necesare în lista fondatorilor, astfel că EME Holding a rămas cu cota 

de 29,6 %, WCA Holding Company LTD- 44,40% şi compania cipriotă Desonia 

Investment LTD - 26%. 

Pincevschi Alexandr a menţionat că compania Desonya Investment, al cărui 

beneficiar este Igor Gamreţki, a fost inclusă în lista asociaţilor companiei EME 

Parkleitsystern în septembrie-octombrie 2015, însă nu-şi aduce aminte dacă a fost 

anterior sau ulterior desemnării ultimei în calitate de câştigător. 

Pincevschi Alexandr fiind întrebat de către organul de urmărire penală dacă în 

cadrul discuţiilor cu Igor Gamreţki, acesta i-a comunicat dacă mai sunt şi alte persoane 

care vor beneficia din cele 26 % din capitalul social al companiei EME Parkleitsystem, 

el a relatat că personal l-a întrebat pe Igor Gamreţki, despre faptul dacă mai sunt 

persoane care vor beneficia din cele 26%, şi care au o putere de decizie mai mare decât 

el, la care el i-a răspuns că este problema sa şi el o va rezolva. Din câte îşi aduce aminte 

în cadrul unei discuţii l-a întrebat pe acesta dacă primarul mun. Chişinău, Dorin 

Chirtoacă, susţine proiectul parcărilor cu plată, la care acesta i-a comunicat că sunt zile 

în care acesta îl susţine și sunt zile când nu, însă a discutat în cadrul fracţiuni Partidului 

Liberal, iar reprezentanţii din CMC a fracţiunii, susţin acest proiect. Tot el a declarat că, 

ulterior semnării contractului între Primăria Chişinău şi compania EME Parkleitsystem, 

de către compania fiica, a ultimei, PLS Parcare SRL, a fost solicitat eliberarea 

certificatelor de urbansim, care au fost eliberate ca urmare a semnării acestora de către 

Nistor Grozavu şi reprezentanţii altor direcţii din cadrul Primăriei. La fel, din ce a auzit 

pe fiecare act emis de Primărie, este aplicat un element scriptural în formă de „cârlig”, 

ce semnifică avizarea de către Dorin Chirtoacă. La fel, angajaţii PLS Parcare SRL, care 

au depus cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism, ulterior, s-au informat 

despre etapele semnării acestuia, însă de la direcţia secretariat a fost comunicat că 

certificatele au fost semnate şi se află spre avizare la primarul Dorin Chirtoacă. 

La fel, Pincevschi Alexandr a declarat că la 20 sau 21 aprilie 2017, reprezentanţii 
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companiei EME Parkleitsystem, şi anume George Furst, Jigmond Bodnar şi Pal 

Ivancsis, au fost în audienţă la primarul Dorin Chirtoacă. La întrebarea părţii ungureşti, 

din ce motiv nu merge implementarea proiectului, acesta a comunicat că proiectul va 

merge doar că este problemă cu consiliul municipal din considerentul că nu există o 

majoritate stabilă pentru aprobarea contractului şi a regulamentului cu privire la 

gestionarea parcărilor cu plată din mun. Chişinău.  

 

Declarațiile lui Pincevschii la etapa de cercetare judecătorească:  

este o greseala a procuraturii, nu poate fi vorba ca aceste declaratii sa apartina lui 

Pincevschi, asemenea declaratii a facut Gamretchi, persoana care, de asmenea, nu poate 

fi martor. 

acesta a confirmat că se cunoaște cu Chirtoacă Dorin din copilărie de pe băncile 

școlii. A obținut prin concurs funcția de șef de Direcție Generală Transport public și căi 

de comunicație în anul 2013. În 2014 a fost o Hotărîre a Consiliului mun. Chișinău 6/5 

în care se vorbea despre proiectul parcărilor cu plată și în care a fost desemnat grupul 

care trebuia să petreacă licitația în acel proiect. După ce a fost aprobată de consiliu 

Decizia dată, la începutul anului 2015, o persoană pe nume Alexandru Pincevskii a 

solicitat o întrevedere cu Gamrețki. Întrevederea cu acesta a avut loc în localul 

,,Cactus,,, unde acesta i-a comunicat că, el solicită un ajutor în implimentarea 

proiectului parcărilor cu plată în mun. Chișinău. El l-a întrebat pe Pincevschii de faptul 

dat și i-a comunicat că inițial a fost la Nistor Grozavu care i-a spus că responsabil de 

implimentarea proiectului este Direcția Transport în calitate de Direcție care a dezbătut 

subiectul la consiliu, și că urmează să se adreseze la el deoarece sunt colegi de clasă și 

prieten bun cu Chirtoacă Dorin Primarul General al mun. Chișinău. Însă acesta i-a 

comunicat că nu este nivelul său de a decide și de a implimenta proiecte primăriei, și l-a 

rugat să-i facă o ieșire, o punte către Dorin Chirtoacă. După aceasta a vut o întrevedere 

cu Primarul General, aceasta fiind în mod ordinar după ședințele operative din primărie 

care au loc luni. Ulterior au discutat anume la subiectul parcărilor cu plată, discuția 

avînd loc în curtea primăriei. Aceasta a avut loc în aceeași perioadă apropiată. Ei se 

vedeau în fiecare săptămînă Gamrețkii i-a povestit subiectul care l-a abordat Pincevschi 

și interesul acestuia în proiectul respectiv. Alexandru Pincevski a solicitat susținere în 

acel proiect dar fără detalii. Dorin Chirtoacă a spus că nu ar fi bine de lucrat cu 

Pincevski deoarece acesta are multe probleme în oraș și despre aceasta cunosc toți, dar a 

menționat că dacă va fi posibil îl va susține. După aceasta, a mai avut loc a doua 

întîlnire deja cu Pincevski și i-a povestit ceea ce a discutat cu Primarul. Între timp 

Pincevski a avut o legătură cu partenerii din ungaria și acesta i-a comunicat că, dacă vor 

fi susținuți sunt gata să vină cu o  ofertă de 26% din fondul statutar al companiei care va 

cîștiga licitația cu parcările. La următoarea întrevedere care a avut-o cu primarul i-a 

povestit despre aceasta. Dlui a comunicat că ar fi bine ca aceste procente să fie trecute 

după o persoană care locuiește peste hotare și este rezident al altei țări. La fel, la una din 

întrevederile cu Pincevski acesta i-a făcut cunoștință cu o doamnă care lucra la acesta, 

pe nume Tatiana care se ocupa cu diferite acte. Aceasta de fapt a și fost persoana care a 

ajutat la înregistrarea companiei. Toată această informație i-a fost comunicată 

Primarului General și a fost coordonat cu dumnealui referitor la persoana pe care să fie 

înscrisă această companie. Această persoană este cunoscută de primarul General fiind 

Eugen Pîrciu care locuiește în Germania. Ulterior a avut loc licitația. Această licitație a 

fost petrecută de grupul de lucru desemnat prin decizia 6/5. La licitație au participat 

doar două companii. În grupul de lucru intrau consilieri municipali iar șeful grupului 
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Nistor Grozavu. Astfel, a fost selectat partenerul compania austro ungară Parkleitsistem. 

După selectarea partenerului urma să fie negociat și ulterior semnat contractul de 

parteneriat public privat. Informația referitoare la etapa la care se află procedura de 

licitație a fost transmisă atît către Consiliu cît și Primarului General. După aceasta au 

început ședințele ordinare cu partenerul selectat, săptămînal. Ei veneau cu diferite 

demersuri către Primărie și Direcție. După discuțiile pe care le-a avut anterior cu 

Pincevschi acesta a solicitat ca, potrivit înțelegerii cu primarul, să fie urgentat semnarea 

contractului de parteneriat public privat cît și eliberarea certificatelor de urbanism 

pentru proiectarea parcărilor. După ce grupul de lucru a finalizat lucrul cu actele 

referitor la negocierea clauzelor contractuale, a apărut un contract final care în mod 

lucrativ a fost transmis către primărie și ulterior către Nistor Grozavu. Paralel, compania 

venea cu demersuri pentru urgentarea procesului de vizare a tuturor actelor necesare 

pentru implimentarea proiectului Grozavu a susținut că actele trebuie coordinate cu 

Primarul General și astfel ele au ajuns la Chirtoacă Dorin. Astfel, pentru semnarea 

contractului au fost invitați oficial în incinta Primăriei reprezentanții companiei 

cîștigătoare, la fel fiind și în cazul certificatelor de urbanism. Certificatele date au fost 

unul cite unul semnate și transmise către partener. Își aduce aminte de momentul dat 

deoarece permanent partenerul solicita urgentarea întrucît vizarea actelor se realiza 

foarte greu. Obligația Primarului în acest proiect a fost promovarea contractului la 

consiliul municipiului Chișinău și semnarea certificatelor de urbanism.  Acordarea a 

26% din capitalul statutar al firmei ce urma să fie desemnată cîștigătoare a fost promisă 

și acordată cu scopul de a interesa persoanele de a implimenta proiectul anume cu acei 

parteneri. Responsabilitatea primarului în schimbul acestor 26% era susținerea 

proiectului, promovarea proiectului în consiliul municipal, semnarea contractelor și 

semnarea certificatelor de urbanism. Denumirea firmei înregistrate pe nepotul său era 

Desonya. Despre crearea acesteia și ulterior introducerea acesteia în capitalul statutar al 

firmei ce urma să fie cîștigătoare a fost comunicat din start lui Chirtoacă Dorin. 

Contractul a fost introdus pe ordinea de zi a consiliului de către Primarul General. 

Acesta nu a fost aprobat deoarece au fost supuse dezbaterilor publice chestiuni 

referitoare la costul parcărilor și altor chestiuni ce erau prevăzute de proiect. 

Menționează că, de mai multe ori acest subiect a fost dezbătut de consiliu, dar acesta 

bloca punînd mereu alte cerințe. La aceasta Chirtoacă Dorin comunica că proiectul este 

prea politizat și presupune cheltuieli mari fapt ce crează neliniște. Grozavu Nistor i-a 

comunicat că nu va semna contractul pînă nu va coordona cu Chirtoacă Dorin. Au fost 

eliberate 5 sau 6 certificate de urbanism. Modalitatea de eliberare a acestora presupune 

depunerea actelor la Direcția Arhitectură. Toate certificatele de urbanism trebuiau 

semnate de Primarul General, de architect, de Grozavu, de colaboratorii de direcții. Nu 

cuoaște dacă puteau fi eliberate certificatele și fără semnătura lui Chirtoacă Dorin, însă 

cele 5-6 menționate, au fost semnate cu certitudine de către acesta. Mai mult că el nu a 

văzut certificate de urbanism care să nu fie semnate de către acesta. Primarul General se 

cunoaște cu sora lui Gamrețki care de asemenea este mama lui Eugen Pîrciu și împreună 

au fost într-o vizită în Germania la ea. Împreună se cunosc de la școala comună 

Gheorghe Asachi. Decizia 6/5 a fost înaintată de Direcția Transport dar modificată de 

Consiliul. Proiectul a fost înaintat în Consiliu, de către executor contrasemnat la acea 

etapă de către șeful DGTPCC. A aflat de proiectul dat cînd a venit în funcție. A avut 

mai multe rapoarte către BERD și BEI  referitor la proiectele respective. Nu poate 

comunica exact la ce lună și în care an a aflat de proiectul dat.  

De asemenea acesta a confirmat că, de organizarea licitației era responsabil 
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grupul de lucru iar direcția de Transport era reprezentată prin Butucel Vitalie. 

Executorul proiectului propus la Consiliu la finele anului 2014 a fost Maria Stoicev și 

Igor Gamrețki. Menționează că nu ei sunt autorii Deciziei 6/5 ce a fost aprobată în final. 

În cadrul DGTPCC au fost doar două persoane ce se ocupau de proiectele internaționale 

care aveau experiență și studii în domeniu- Daniela Franțujan și Mariana Stoicev. Toate 

actele, cererile sau scrisorile parvenite de la primărie sau parteneri privați au fost 

transmise și ulterior veneau la șeful DGTPCC și aplica rezoluția pe acestea și le remitea 

la executantul lor. Implicit erau și cele remise prin rezoluție cet. Stoicev. 

Înainte de a se vedea cu Pincevschi la Cactus, pe acesta nu-l cunoștea, însă acesta 

cunoștea de la Grozavu că el este responsabil de implimentarea proiectului. Grozavu i-a 

comunicat că este un prieten și coleg de clasă cu Primarul General și din acest motiv 

Pincevschi s-a adresat la el pentru a-i asigura o legătură cu Chirtoacă. Menționează că 

Pincevschi a fost cel ce îl căuta pe Gamrețki pentru a iniția discuția primară. Deoarece 

Pincevschi nu avea numărul de telefon a lui Gamrețki, întîlnirea a fost organizată de 

către un fost consilier PSRM Curtoglu Nicolae, care i-a comunicat doar că acesta 

dorește să se întîlnească dar contextual discuției nu îi era cunoscută și nu avea nici o 

intenție.  

 

Declaraţiile martorului Diana Nichiforciuc,  

declaratiile acestei persoane nu sunt incriminatoare, desi este martor al acuzarii 
 
care a declarat, că în perioada 2007-2017, a activat în calitate de sef al Direcţiei 

Asistentă Juridică a Primăriei mun. Chişinău {în continuare PMC). în calitate de şef al 

direcţiei menţionate avea următoarele atribuţii de serviciu: coordonarea proiectelor de 
decizie de dispoziţie a Primarului general, coordonarea activităţii juriştilor, 
reprezentarea administraţiei publice locale în instanţa de judecată. Menţionează că 
activa sub conducerea nemijlocită a primarului Dorin Chirtoacă. Despre activitatea 

direcţiei juridice raporta doar primarului Dorin Chirtoacă şi CMC-ului. 
Cu referire la obiectul cauzei aceasta a comunicat că proiectul de decizie privind 

aprobarea strategiei de parcare în mun. Chişinău, i-a fost prezentat ei pentru 
contrasemnare de către Igor Gamreţki, şeful Direcţiei Generale Transport Public şi Căi 

de Comunicaţie (DGTPCC). La fel, i-a fost prezentată şi nota informativă privind 
proiectul de decizie. Astfel, ea a examinat cadrul legal al proiectului de decizie şi nota 
informativă după care a aplicat semnătura pe ştampila de pe verso proiectului. Ulterior, 
din câte cunoaşte, proiectul de decizie a fost aprobat de către CMC, însă nu cunoaşte 

dacă au fost efectuate careva modificări însă menţionează că dacă proiectul de decizie 
suportă anumite modificări, atunci, acesta urmează a fi contrasemnat pe verso din nou 
de către persoanele responsabile. 

Peste câteva luni, la ea în birou s-a prezentat Gamreţki Igor, având o mapă verde 

în mână şi i-a spus că este necesar, ca în calitate de şefa a Direcţiei Asistenţă Juridică să 
contrasemneze contractul de parteneriat public privat încheiat între primărie şi o 
companie al cărui nume atunci nu-1 cunoştea. Prin urmare, ea a refuzat să 
contrasemneze acest contract, comunicându-i acestuia că nu a fost membru al comisiei 

de selectare a partenerului public şi nu cunoaşte corectitudinea desemnării partenerului. 
Ulterior, Gamreţki Igor din nou a venit la ea, cu rugămintea de a contrasemna acest 
contract însă a refuzat. Peste aproximativ o săptămână s-a intersectat pe coridoarele 
primăriei cu Dorin Chirtoacă care fugitiv i-a spus să găsească limbaj comun cu 

Gamreţki Igor. După ce a discutat cu Dorin Chirtoacă, ea nu a mai fost rugată de către 
Gamreţki Igor, să contrasemneze contractul. 
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La începutul anului 2016, în cadrul unei şedinţe operative a PMC, au participat si 

câţiva consilieri din cadrul fracţiuni PSRM, cine anume nu-și aduce aminte, însă  aceştia 
la sfârşitul şedinţei au ridicat subiectul cu privire la faptul că contractul de parteneriat 
public privat cu compania străină a fost semnat iar despre acest fapt consilierii din 
cadrul CMC nici nu au fost înştiinţaţi, precum şi asupra modalităţii de desemnare a 

partenerului privat. Din câte îşi aminteşte la acea şedinţă era primarul Dorin Chirtoacă 
însă nu poate declara cu siguranţă, este necesar de a verifica. 

Ulterior, în luna februarie, în adresa direcţiei asistenţă juridică a parvenit cererea 
de chemare în judecată depusă de către Adrian Filat împotriva primarului general Dorin 

Chirtoacă, privind anularea contractului de parteneriat public privat încheiat între PMC 
şi compania EME Parkleitsystem (în continuare EME). Despre faptul recepţionării 
cererii de chemare în judecată a raportat lui Dorin Chirtoacă. 

Mai târziu, a recepţionat o cerere de chemare în judecată a primarului pe acelaşi 

fapt însă din partea consilierilor PSRM. În aceeaşi zi, la ea s-a prezentat Igor Gamreţki 
care a întrebat-o despre mersul cauzei civile, cine este reprezentant, şi s-a arătat foarte 
interesat ca dosarul dat să fie câştigat de către primăriei. Ulterior, a raportat verbal lui 
Dorin Chirtoacă despre cererea depusă de către socialişti. Aceasta a menţionat că 

ulterior şi Tudor Tofan, specialistul principal al direcţiei juridice, căruia i-a fost 
repartizată cererea de chemare în judecată a socialiştilor, l-a aşteptat de mai multe ori pe 
Dorin Chirtoacă după ora 17 pentru ai raporta mersul cauzei. 

Mai târziu cele două cereri de chemare în judecată au fost conexate într-o 

procedură unică, iar în septembrie 2016, judecătoria Centru a anulat contractul încheiat 
cu compania EME. Imediat după pronunţarea hotărârii la ea s-a prezentat Gamreţki 
Igor, şi a întrebat-o dacă o să conteste hotărârea menţionată, la care ea i-a comunicat că 
vor merge pe toate căile de atac făcând referire la delegarea primită. 

Ulterior, reprezentantul primăriei în instanţa de judecată, Dobrojan Cristina, a 
elaborat o notă informativă pe care ea a prezentat-o lui Dorin Chirtoacă. 

 
 

Declaraţiile martorului Didenco Valeriu Ştefan,  
declaratiile acestei persoane nu sunt incrimiatoare, desi este un martor al acuzarii 
 
care a declarat, că în perioada 2008 - prezent activează în calitate de secretar al 

Consiliului municipal Chişinău (în continuare CMC). In calitate de secretar al CMC, are 
următoarele atribuţii: ținerea lucrărilor de secretariat al CMC, anunţarea convocării 
şedinţelor CMC, înaintarea proiectelor de decizie în comisiile de specialitate, păstrarea 
şi aplicarea ştampilei după necesitate etc. 

Cu referire la aplicarea ştampilei Primăriei mun.Chişinău, pe contractul de 
parteneriat public privat semnat cu EME Parkleitsystem, acesta a comunicat că 
contractul i-a fost prezentat lui fie de Gamreţki Igor fie de Grozavu Nistor, spre 
aplicarea ştampilei. La acel moment contractul era semnat de către părţi astfel că el era 

obligat să aplice ştampila Primarului general. 
Ulterior, la insistenţa Primarului Dorin Chirtoacă şi a lui Gamreţki Igor, 

contractul menţionat a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei CMC, fapt probat prin 
dispoziţiile primarului general de convocare a şedinţelor CMC, cu anexa sa, menţionând 

că chestiunea dată este una importantă pentru interesele oraşului. 
     Declarațiile au fost menținute și la etapa de audiere în instanța de judecată, fiind 
comunicat că, contractul de parteneriat public privat a fost fost propus de căteva ori pe 
ordinea de zi. Cunoaște că a fost de cîteva ori dar nu era numărul necesar de voturi, apoi 
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era propus repetat. Confirmă că toate direcțiile erau subordonate Primarului General. 

Acesta nu era lipsit de dreptul să ducă un control asupra activității comisiei.La 
întrebarea dacă, fără să fie coordonat cu Primarul General și fără acordul acestuia se 
primeau decizii importante, acesta a comunicat că, toți erau obligați și inclusiv Nistor 
Grozavu, să informeze Primarul General.Primarul era ultima,,scripcă,, . Nu cunoaște 

nici un caz cînd Primarul General să semneze fără CMC.Cu privire la certificatele de 
urbanism a expus că, Era ordinul Primarului General prin care certificatele nu erau 
înregistrate pînă ce nu era semnătura Primarului General. Era obligatoriu să fie mai întîi 
semnat contractul și apoi eliberarea certificatelor de urbanism. Autorizațiile 

deconstrucții nu erau înregistrate fără acrdul PG. 
 

Declaraţiile martorului Chironda Victor,  
Este un fost membru al PL, care a plecat din partid, iar de atunci este in relatii 

ostile cu partidul si cu subsemnatul. Aceasta persoana nu are nico legatura cu speta. Nu 

a activtat in Primaria Chisinau in acea perioada. Nu am avut niciodata nicio discutie si 

niciun contact cu aceasta persoana cu privire la proiectul parcarilor. Declaratiile sale 

sunt fie fapte eronate, fie judecati de valoare si critici, din cauza relatiilor ostile. Este 

unul din initiatorii refendumului abuziv si ilegal, impotriva subsemnatului. 

 

care a declarat, că la moment este student în cadrul Universităţii Vrije Universite 
Bruxel. Despre proiectul cu privire la parteneriatul public privat de gestionare a 
parcărilor cu plată din mun. Chişinău a aflat în anul 2015, când a fost semnat contractul. 
Despre acest proiect a aflat când examina proiectul reconstrucţiei străzii Vasile 

Alecsandri din mun. Chişinău, şi a observat că se construiesc parcări pe partea din 
trotuar al străzii. Astfel, l-a întrebat pe Adrian Filat despre acest proiect după care acesta 
i-a explicat detaliat în ce constă prevederile contractului. Ulterior semnării contractului, 
după o emisiune care a avut loc la Realitatea TV, în cadrul unei discuţii personale cu 

Gamreţki Igor, l-a întrebat dacă este normal ceea ce fac ei cu parcările la care acesta i-a 
comunicat că nu este specialist şi scopul lor este să deturneze proiectele europene. 

În perioada martie-iunie 2017, a petrecut un stagiu în or. Viena din Austria. Prin 
urmare, pentru a verifica cele declarate de către reprezentanţii companiei EME 

Parkleitsystem şi Dorin Chirtoacă în intervenţiile televizate, a hotărât să meargă la 
adresa indicată pe pagina web a companiei. 

Astfel, a găsit adresa, iar examinând tabloul informativ cu companiile care îşi 
desfăşoară activitatea la aceea adresă a stabilit că numele companiei EME 

Parkleitsystem, lipseşte de pe panoul informativ, astfel că a hotărât să meargă toate 
şapte etaje ale clădirii. 

Verificând toate etajele clădirile, nu a stabilit oficiul companiei EME 
Parkleitsystem. Menţionează că în procesul de cercetare a clădirii, a filmat cu telefonul, 

întregul proces pe care l-a transcris pe un DVD şi solicită să fie anexat la prezentul 
proces verbal. 

Din câte îsi aduce aminte, iniţial când s-a dorit reconstrucţia străzilor centrale din 
mun.Chişinău, în proiectul elaborat de către Chişinău Proiect nu era prevăzut şi 

construcţia parcărilor din contul trotuarului, însă ulterior, Dorin Chirtoacă a inspectat 
şantierul din str.Vasile Alecsandri, astfel că a emis dispoziţie prin care a dispus 
modificarea proiectului iniţial cu adăugarea parcărilor în formă de spic. Astfel, atunci şi-
a dat seama că modificarea proiectului are ca scop ca ulterior, aceste parcări să fie date 

în gestiunea altor persoane. 
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In acest document, procuratura nu a inclusi si nu face referire la declaratiile 

martorilor apararii: Oleg Poiata, Veronica Herta, Natalia Lipca si Dina Frunze 
 
In continuare  procuratura face referire la materialele selective din dosar 

combatule, de asemenea mai sus, precum si in timpul procesului. In acelasi aceste 

documente confirma ca procuratura a ascuns anumite materiale, prin disjungere ilegala. 
 

- Procesul-verbal de confruntare efectuat dintre învinuitul Pincevschi Alexandr 

şi învinuitul Gamreţki Igor, început la 05.07.2017, reluat la 12.05.2017 şi finisat la 

12.05.2017, în cadrul căruia se confirmă cele declarate de către învinuiţii menţionaţi. 
- Procesul-verbal de confruntare din 26.05.2017, efectuat dintre bănuitul 

Chirtoacă Dorin şi învinuitul Gamreţki Igor, prin care învinuitul Gamreţki Igor şi-a 
menţinut declaraţiile. 

- Procesul-verbal de confruntare din 26.06.2017, efectuat dintre învinuitul 

Chirtoacă Dorin şi învinuitul Grozavu Nistor, prin care Chirtoacă Dorin a refuzat să 
facă declaraţii şi să participe la confruntare. 
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 10.05.2017, în cadrul căruia 

s-a examinat scrisoarea cu nr. 13/3-2635 din 10.05.2017 parvenită de la Serviciul 
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a Centrului Naţional Anticorupţie cu anexele 
copiilor extraselor din Registrul companiilor austriece privind ”EME Parkleitsystem” 
GmbH şi ”EME Holding” GmbH expediate de UIF Austria. 

În urma examinării conţinutului scrisorii menţionate, s-a constatat că, compania 
austriacă „EME Parkleytsystem” GmbH, a fost înfiinţată la 25 august 2015 de către 
unicul fondator - compania austriacă „EME Holding” GmbH iar IVANCSICS Pal, (d.n. 
15 septembrie 1962) fiind singurul director general al companiei. 

La 25 septembrie 2015, structura acţionarilor companiei „EME Parkleytsystem” 

GmbH a fost modificată (aceasta fiind actuală pînă în prezent) în felul următor: 
- „EME Holding” GmbH, cu adresa de înregistrare: Maraihilfer Strase 20, 1070 
Wien (cota-parte 10.360 EUR); 

- „Desonia Investments” Ltd., cu adresa de înregistrare: Vasili Michsilidi, 9 CYP-
3026, Limassol (cota-parte 9.100 EUR); 
- „WCA Holding Company” Ltd., cu adresa de înregistrare: Susan Court, Bl, 
Triq il-Prinjolata, MLT— Ta'Xbiex, XBX1130 (cota-parte 15.540 EUR). 

- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 06.04.2017, în cadrul căruia 
s-au examinat actele care au stat la baza petrecerii concursului privind desemnarea unui 
partener public privat, şi sa constatat că la 18.12.2015, Gamreţki Igor, prin nota 
informativă cu nr.06-2-653, l-a informat pe Dorin Chirtoacă despre etapele proiectului, 

inclusiv şi despre faptul că la 03.12.2015, a fost semnat contractul de parteneriat public-
privat între Primăria mun.Chişinău şi compania EME Parkleitsystem GmbH. 

- Procesul-verbal de ridicare din 16.06.2017, în cadrul căruia de la Primăria 
mun.Chişinău, au fost ridicate Dispoziţiele nr. 6 CMC din 18.09.2014, nr. 4 CMC din 

04.12.2015 şi nr. 7 CMC din 18.11.2016, emise de către Primarul general al mun. 
Chişinău, Dorin Chirtoacă. 

-Procesul-verbal de examinare a documentelor din 27.06.2017, în cadrul căruia 
s-au examinat dispoziţiile de convocare a şedinţelor CMC, şi s-a constatat că primarul 

general al mun.Chişinău, Dorin Chirtoacă, având intenţia de a-şi onora obligaţiile 
asumate faţă de partenerii străini şi pentru a duce la bun sfârşit implementarea 
proiectului dat, prin dispoziile nr.4 CMC din 04.12.2015 şi nr.7 CMC din 18.11.2016, a 
dispus convocarea şedinţei ordinare a CMC. Ca anexă la prezentele decizii este ordinea 
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de zi pentru fiecare şedinţă, unde este indicată şi chestiunea cu privire la aprobarea 

contractului de parteneriat public-privat între Primăria mun. Chişinău şi compania EME 
Parkleitsystem GmbH. 

- Procesul-verbal de ridicare din 30.05.2017, în cadrul căruia de Direcţia 
Asistenţă Juridică a Primăriei mun. Chişinău, au fost ridicate nota de serviciu nr. 495 

din 21.09.2016, rezoluţia Primăriei mun.Chişinău, index 02-118/8205 din 10.11.2016 si 
rezoluţia Primăriei mun. Chişinău, index la 02-115/778 ies/2015 din 13.12.2016 cu 
anexele. 

-Procesul-verbal de examinare a documentelor din 30.05.2017, în cadrul căruia 

s-au examinat actele ridicate de la Direcţia Asitenţă Juridică a Primăriei mun. Chişinău, 
şi s-a constatat că Primarul general al mun.Chişinău, Dorin Chirtoacă, cunoştea despre 
faptul că contractul de parteneriat public privat încheiat cu compania EME 
Parkleitsystem GmbH, era încheiatf/î/W combătută una din versiunile învinuitului 

precum că, despre semnarea contractului menţionat supra, a aflat după reţinerea lui 
Grozavu Nistor la 25.04.2017), fapt probat prin nota de serviciu nr.495 din 21.09.2016, 
a şefului DAJ a PMC, Diana Gurschi, asupra căreia este aplicată rezoluţia lui Dorin 
Chirtoacă şi anume „La control” şi semnătura acestuia. 

FALS! NU este scirsu si rezolutia subsemnatului, cererea pentru  expertiza a forst 
refuzata! 

- Procesul-verbal de ridicare din 26.05.2017, în cadrul căruia de la Primăria 
mun. Chişinău, au fost ridicate certificatele de urbanism pentru proiectare nr.452/16 din 

14.07.2016; nr.742/16 din 20.12.2016; nr.743/16 din 20.12.2016; nr.744/16 din 
20.12.2016; nr.745/16 din 20.12.2016 şi nr.55/17 din 08.02.2017. 

-Procesul-verbal de examinare a documentelor din 06.07.2017, în cadrul căruia 
s-au examinat certificatelor de urbanism eliberate la solicitarea companiei PLS Parcare 

şi a Direcţiei Transport Public şi Căi de Comunicaţie, prin care se constată că Primarul 
general al mun.Chişinău, Dorin Chirtoacă conform dispoziţiei emise de către el, nr.633 
din 27.07.2015, a avizat certificatele de urbanism pentru proiectarea parcărilor cu plată 
în mun.Chişinău. La fel, s-a constatat că în textul certificatului de urbanism este indicat 

că contractul de parteneriat public-privat a fost încheiat la 03.12.2015, între Primăria 
mun.Chişinău şi compania EME Parkleitsystem GmbH Totodată este de menţionat că la 
certificatele de urbanism avizate de Dorin Chirtoacă, sunt anexate copiile contractului 
de parteneriat public-privat semnat de către părţi, (fiind combătută încă o dată una din 

versiunile învinuitului precum că, despre semnarea contractului menţionat supra, a 
aflat după reţinerea lui Grozavu Nistor la 25.04.2017). 
- Procesul-verbal de ridicare din 05.04.2017, în cadrul căruia din cauza penală 
nr.2015970290 au fost ridicate scrisorile cu nr.lO/F-65 din 13.07.2015 şi 10/F-67 din 

22.07.2015, cu anexele şi anume procesele-verbale privind efectuarea urmăririi vizuale 
din 13.07.2015 şi din 22.07.2015; 
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 05.04.2017, în cadrul căruia 
s-a examinat scrisorile cu nr. 10/F-65 din 13.07.2015 şi 10/F-67 din 22.07.2015, cu 

anexele sale şi anume procesele-verbale privind efectuarea urmăririi vizuale după cum 
urmează: 
1. Scrisoarea nr.lO/F-65 din 13.07.2015, prin care se constată că în perioada 
07.07.2015 - 10.07.2015, s-a efectuat urmărirea vizuală a cet.Gamreţki Igor. La fel, s- a 

constatat că 09.07.2015, ora 09:27, Gamreţki Igor, fiind în localul „Touche Café” din 
complexul comercial Grand Hall, a avut întâlnire cu cet. Pincevschi Alexandr. 
2. Scrisoarea nr.lO/F-67 din 22.07.2015, prin care s-a constatat că la 
20.07.2015, ora 14:46, Gamreţki Igor, fiind în localul „Touche Café” din complexul 
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comercial Grand Hall, a avut întâlnire cu cet. Pincevschi Alexandr. 

- Procesul-verbal de ridicare din 31.05.2017, în cadrul căruia de la Primăria 
mun.Chişinău, au fost ridicate procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului municipal 
Chişinău(CMC), în care pe ordinea de zi, a fost inclus spre aprobare contractul nr.3 din 
03.12.2015, semnat între EME Parkleitsystem GmbH şi Primăria mun.Chişinău, precum 

şi notele/rapoartele informative transmise de către DGTPCC către CMC, referitor la 
stadiul de implementare a proiectului cu privire la parcările cu plată din mun.Chişinău 
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 28.06.2017, în cadrul căruia 
s-au examinat: Scrisoarea nr. 06-2-979 din 29.03.2016 la nr. 06-111/8632/15 din 

25.03.2016 emisă de către Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie (în 
continuare DGTPCC) şi semnată de către şeful direcţiei Igor Gamreţki; Actele 
adiţionale nr. 1 şi nr.2 la contractul de parteneriat public privat privind amenajarea 
organizarea şi gestionarea parcărilor şi parcajelor controlate cu plată în mun. Chişinău, 

nr. 3 din 03.12.2015; procesele-verbale nr. 6 din 24.11.2016 şi nr.4 din 10.12.2015 cu 
extrasele stenogramelor şedinţelor Consiliului municipal Chişinău(CMC); Contractul de 
parteneriat public privat nr.3 din 03.12.2015, semnat între Primăria mun.Chişinău şi 
compania „EME Parkleytsystem” GmbH. Fiind constatat că, Gamreţki Igor avînd 

înţelegere prealabilă cu Dorin Chirtoacă, cu scopul realizării obligaţiunilor asumate, au 
înaintat la datele menţionate, spre aprobare CMC contractul de parteneriat public-privat 
nr.03 din 03.12.2015 încheiat între Primăria mun. Chişinău şi compania „EME 
Parkleytsystem” GmbH. (fiind combătută o altă versiune a învinuitului precum că, în 

cadrul prezentării la Consiliul municipal Chişinău a proectului de decizie cu privire la 
aprobarea partenerului public privat cu privire la yărcări, contractul nu era semnat). 
- Procesul-verbal de ridicare din 07.07.2017, în cadrul căruia de la Primăria 
mun.Chişinău, a fost ridicată dispoziţia Primarului General al mun.Chişinău cu nr. 633-

d din 24.07.2015. 
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 07.07.2017, în cadrul căruia 
s-a examinat dispoziţia nr. 633-d din 24.07.2015 emisă de Primarul general al 
mun.Chişinău şi s-a constatat că, Primarul general, Dorin Chirtoacă a interzis 

înregistrarea şi eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare, certificatelor de 
urbanism informative, autorizaţiilor de construire, certificatelor de desfiinţare, 
autorizaţiilor de schimbare a destinaţiei, fără avizul Primarului General al 
mun.Chişinău. Astfel, împuternicirea nemijlocită de eliberare a certificatelor de 

urbanism pentru proiectare îi revine Primarul general al mun.Chişinău Dorin Chirtoacă. 
-Procesul-verbal de examinare a documentelor din 10.07.2017, în cadrul căruia 

s-a examinat conferinţa de presă susţinută de către Dorin Chirtoacă la 04.05.2017, prin 
care se constată că Dorin Chirtoacă, având scopul de a se dezvinovăţii, comunică 

opiniei publice că despre semnarea contractului de parteneriat public privat între 
Primăria mun.Chişinău şi compania EME Parkleitsystem GmbH, a aflat în momentul 
depunerii cererii prelabile de către compania nerezidentă, fapt ce contravine actelor 
examinate în cadrul urmăririi penale. 

- Procesul-verbal de cercetare din 04.05.2017, în cadrul căruia s-a examinat 
telefonul mobil de model Iphone 6, utilizat de către Gamreţki Igor, prin care se constată 
poze ale lui Dorin Chirtoacă, în vizită la Oigan (Eugeniu) Pîrciu, care este fondatorul 
companiei Desonia Investment LTD, persoana propusă de către Gamreţki Igor şi Dorin 

Chirtoacă, pentru a desimula beneficiarii efectivi ai companiei menţionate. 
- Analiza operaţională privind veniturile obţinute şi proprietăţile cet. Chirtoacă 

Dorin efectuată de CNA, parvenită prin scrisoarea nr. 10/3921 din 06.07.2017 prin 

care s-a constatat că Chirtoacă Dorin, în perioada anilor 2014 - 2015 a dobândit bunuri 
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imobile în valoare de circa 1,1 mln.lei, faţă de veniturile acumulate legal doar de 345 

459 lei, în perioada 2014-2015; 
FALS! Este o insinuare a procuraturii, care nici nu a facut obiectul vreunei 

acuzatii pana in prezent, desi ar fi vrut sa ma acuze si de imbogatire ilicita. 
-Procesul-verbal de cercetare din 09.06.2017, în cadrul căruia s-au examinat 

agenda, documentele şi obiectele ridicate în cadrul percheziţiei din 25.05.2017, efectuat 
în biroul lui Chirtoacă Dorin şi anume: contract de comodat fără număr din 10.03.2017; 
o filă format A4 pe care este imprimată avizul comisiei pentru buget din 25.02.2014, 
semnată în copie şi nota informativă nr. 01-2-89 din 25.02.14; copia deciziei cu privire 

la aprobarea studiului privind strategia de parcare în municipiul Chişinău fără număr şi 
fără dată, cu anexa plan; copia avizului comisiei juridică din 27.06.2014; anexa nr. 1 la 
decizia CMC fără dată cu titlu „Obiectivele, cerinţele şi condiţiile parteneriatului public-
privat pentru serviciile de parcare controlată cu plată; Decizia CMC nr. 6/5 din 

02.10.2014; extras din legea nr. 179 din 10.07.2008; Extras din HG nr. 476 din 
04.07.2012; copia contractului nr. 3 din 03.12.2015 încheiat între Primăria mun. 
Chişinău şi EME Parkleitsystem GMBH; scrisoarea nr 10/4195 din 28.10.2015; copiile 
ordonanţei de ridicare din 02.12.2015; procesului-verbal de ridicare din 09.12.2015; 

ordonanţa de ridicare din 18.12.2015 şi procesul-verbal de ridicare din 22.12.2015; 
scrisoarea CNA nr. 03/08-145 din 18.01.2016 şi două rezoluţii; Scrisoare CNA nr. 
19/26-1417 din 13.06.2016; Răspunsul CMC către CNA nr. 10-2-177 din 10.02.2016; 
Răspunsul CMC către CNA nr. 06-2-2052 din 24.06.2016; Extras din scrisoare EME 

Parkleitsystem GMBH; Copia cererii de apel depusă de către EME Parkleitsystem 
GMBH; Decizia Curţii de Apel în cadrul cauzei nr. 3a-2100/16 din 20.12.2016; Nota 
informativă nr. 06-2-683 din 27.12.2016 şi anexa nr. 1; Decizia Curţii de Apel în cadrul 
cauzei nr. 3a-2100/16 din 20.12.2016; Trei blancuri de acte de predare primire a 

terenurilor în gestiune pentru amenajarea parcărilor şi parcajelor auto cu plată; Agendă 
de culoare albastră cu inscripţia „Moldindconbank Succes prin generaţii”; telefonul 
mobil de model Nokia N95-1; telefon mobil de model Iphone 6; telefon mobil de model 
Samsung Galaxy S2 9100; şi trei stickuri. 

Subliniez ca desi in urma perchezitiilor au fost ridicate si cercetate toate aceste 
obiecte, ninic nu rrelecvant nu a fost gasit nici la birou, nici acasa din in informatia 
continuata in telefoane, si nimic nu a fost anexat la dosar. 

 In ceea ce priveste materialele mentionate cu privire la proiectul parcarilor cu 

plata, ridicate din birou pe 25 mai 2017, acestea sunt cele care au fost prezentate public, 
in conferinta de presa, din 04 mai 2017, era ceva firesc, nu am ascuns nimic. 

 
Documente si mijloace de probă anexate: 

- Scrisoarea cu nr. 13/3-2635 din 10.05.2017 parvenită de la SPCSB a CNA cu 
anexele copiilor extraselor din Registrul companiilor austriece privind ”EME 
Parkleitsystem” GmbH şi ”EME Holding” GmbH expediate de UIF Austria; 

-Scrisoarea nr.lO/F-65 din 13.07.2015, cu anexa măsurilor speciale de 

investigaţie urmărirea vizuală a cet.Gamreţki Igor. 
- Scrisoarea nr.lO/F-67 din 22.07.2015, cu anexa măsurii speciale de investigaţie 
efectuate - urmărirea vizuală a cet.Gamreţki Igor. 
Demonstreaza faptul intalnirilor dintre Gamretchi si Pincevschi, pentru a se intelege cu 

privire la cele 26%, 
-Scrisoarea nr. 06-2-979 din 29.03.2016 la nr. 06-111/8632/15 din 25.03.2016 

emisă de către Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie şi semnată de 
către şeful direcţiei Igor Gamreţki; 
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Acuzatie demontata, 

- Actele adiţionale nr. 1 şi nr.2 la contractul de parteneriat public privat privind 
amenajarea organizarea şi gestionarea parcărilor şi parcajelor controlate cu plată în mun. 
Chişinău, nr. 3 din 03.12.2015; 

Acuzatie demontata, acordurile au fost semnate de N. Grozavu din proprie 

initiativa. 
- Procesele - verbale nr. 6 din 24.11.2016 si nr. 4 din 10.12.2015 al şedinţelor 
extraordinare a Consiliului municipal Chişinău (CMC) cu extrasele 
stenogramelor şedinţelor; 

Acuzatie demontata, 
-Contractul de parteneriat public-privat nr.3 din 03.12.2015, semnat între 

Primăria mun.Chişinău şi compania „EME Parkleytsystem” GmbH; 
Acuzatie demontata, 

-Dispoziţia nr.633-d din 24.07.2015 emisă de Primarul general al mun.Chişinău; 
Acuzatie demontata, 
-Nota informativă cu nr. 06-2-653, semnată de către Gamreţki Igor şi adresată 

Primarului General Dorin Chirtoacă, prin care îl informează despre etapele proiectului, 

inclusiv şi despre faptul că la 03.12.2015, a fost semnat contractul de parteneriat 
public-privat între Primăria mun.Chişinău şi compania EME Parkleitsystem GMBH; 

Este vorba despre un document care nu a ajuns pe masa subsemnatului 
necontinand nicio o rezolutie sau insemnare a mea.  

- Dispoziţiele nr. 6 CMC din 18.09.2014, nr. 4 CMC din 04.12.2015 şi nr. 7 CMC 
din 18.11.2016, emise de către Primarul general al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă, de 
convocare a şedinţelor ordinare a Consiliului municipal Chişinău; 

-Pozele extrase din telefonul mobil de model Iphone 6, utilizat de Gamreţki Igor; 

Este vorba despre poze cu o pisica cu privire la care s-a demonstrat ca nu au nicio 
legatura cu acuzatia, nefiind invocate in final, nici de procurori. 

-Nota de serviciu nr.495 din 21.09.2016, prin care executorul Dobrojan Cristina, 
aduce la cunoştinţă Primarului general, Dorin Chirtoacă, despre mersul cauzei civile 

pornite la plângerea cet.Filat Andrian şi a Consilierilor PSRM, cu solicitarea de a anula 
contractul de parteneriat public privat încheiat la 03.12.2015 între Primăria mun. 
Chişinău şi compania EME Parkleitsystem GMBH. 

Acuzatie demontata, scrisul nu-mi apartine. 

-Rezoluţia Primăriei mun. Chişinău, index 02-118/8205 din 10.11.2016, 
redirecţionată către D.Gurschi, cu inscripţia „Rog la control”, fiind executat un element 
scriptura în formă de semnătură, şi inscripţia „Dnei Dobrojan” la fel fiind executat un 
element scriptural în formă de semnăturăţsemnătura lui D.Chitoacă); 

Acuzatie demontata, faximil 
-Rezoluţia Primăriei mun. Chişinău, index la 02-115/778 ies/2015 din 

13.12.2016, cu rezoluţia „pt informare instanţei de judecată despre suspendarea 
proiectului şi investigaţia penală; în caz de confirmare a acuzaţiilor, de efectuat 

anularea/rezilierea contractului”, fiind executat un element scriptura în formă de 
semnăturăţsemnătura lui D.Chitoacă);  

Acuzatie demontata, rezolutia a fost aplicat in aprilie - mai 2017. 
- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 452/16 din 14.07.2016; 

- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 744/16 din 20.12.2016; 
- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 745/16 din 20.12.2016; 
- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 55/17 din 08.02.2017; 
- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 743/16 din 20.12.2016; 
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- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 742/16 din 20.12.2016. 

- 8 (opt) purtătoare de informaţii CD-R de model „OMEGA” număr de inventar 
DAOaCNA - 1991/1; 1992/1; 1993/1; 1994/1; 1995/1; 1996/1; 1997/1 şi 2028/1;, pe 
care au fost transcrise de subdiviziunea tehnică din cadrul CNA, înregistrările video 
efectuate în cadrul acţiunilor procesuale şi anume: audierea învinuitului Pincevschi 

Alexandr; audierea învinuitului Gamreţki Igor; audierea învinuitului Grozavu Nistor; 
confruntare efectuată dintre Pincevschi Alexandr şi Gamreţki Igor; confruntarea 
efectuată dintre Gamreţchi Igor şi Chirtoacă Dorin; confruntarea efectuată dintre 
Grozavu Nistor si Chirtoacă Dorin; 

- un purtător de informaţii DVD-R de model „OMEGA”, pe care este înscrisă 
conferinţa de presă susţinută de către Dorin Chirtoacă la 04.05.2017. 

Documentele şi mijloacele de probă în cauză au fost recunoscute şi anexate la 
cauza penală prin ordonanţa organului de urmărire penală în modul prevăzut de lege. 

Cu privire la proba cu martorii realizată de către partea apărării, se specifică 
că, martorii prezentați erau angajați în cadrul Primăriei și au expus cunoștințe 
generale, fără a fi în tangență cu faptele imputate inculpatului, iar la întrebările despre 
relațiile de raportare între aceștia, au negat, astfel încît nici nu erau în posibilitate de a 

cunoaște circumstanțe specifice cazului. 
Concluzionînd cele analizate, se determină că, în acțiunile cet. Chirtoacă 

Dorin sunt întrunite elementele infracțiunilor de trafic de influență și corupere 

pasivă în agravantele incriminate. 

Urmare a examinării probelor administrate, se constată cu certitudine în speța 
cercetată întrunirea componenței de infracțiune(ni) prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 

326 alin. 3), lit. a
 
),  art. 324 alin. (3) lit. a), b) Cod penal RM. 

Probele enumerate urmează a fi puse de către instanţa de fond la baza 

condamnării lui Chirtoacă Dorin, deoarece au fost administrate procedural corect şi nu 
pot fi apreciate altfel decât veridice. 

În cadrul examinării cauzei în instanţa de judecată nu s-au constatat careva 
circumstanţe atenuante sau agravante. De asemenea, ține de remarcat că, conform 

informației Direcţiei evidenţă şi informaţie operative a MAI R.Moldova, inculpatul nu a 
fost anterior judecat.  

Prin urmare, luând în consideraţie circumstanţele cauzei, totalitatea probelor 
acumulate, personalitatea inculpatului și conform criteriilor generale de individualizare 

a pedepsei:  
SOLICIT instanţei de a-l recunoaşte vinovat pe Chirtoacă Dorin în săvârşirea 

infracţiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 326 alin. 3), lit. a
 
),  art. 324 alin. (3) 

lit.a), b) Cod penal R şi a-i stabili o pedeapsă, după cum urmează:  

- în baza art. art. 42 alin. (2), 326 alin. 3), lit. a
 
) Cod penal a stabili pedeapsa sub 

formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu aplicarea prevederilor art. 65 
CPRM cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică 
sau de a exercita anumite activități similare celor desfășurate anterior, pe un 

termen de 2 ani; 
- în baza art. 324 alin. (3) lit. a), b) Cod penal a stabili pedeapsa sub formă de 

închisoare pe un termen de 8 ani, amendă în mărime de 8500 unități 
convenționale ceea ce constituie 170.000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa 

funcții publice sau de a exercita anumite activități similare celor desfășurate 
anterior, pe un termen de 10 ani; 

- Conform prevederilor art. 84, alin. (1), (2) CPRM- aplicarea pedepsei în 

cazul unui concurs de infracţiuni,,- 
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- prin cumul parțial, a-i stabili pedeapsa de 10 ani închisoare, amendă în mărime de 

8500 unități convenționale ceea ce constituie 170.000 lei, privarea de dreptul de a 
ocupa funcții publice sau de a exercita anumite activități similare celor 
desfășurate anterior, pe un termen de 10 ani; 
Referitor la mijloacele materiale de probă în prezenta cauză penală – actele și 

documentele, CD (ce fusese anexate anterior, inclusiv în copii, la materialele 
prezentului dosar), necesită a fi păstrate în continuare atașat la materialele dosarului 
penal pe toată durata păstrării acestuia.  

Remarcăm totodată că, măsuri asiguratorii în prezenta cauză penală nu au fost 

aplicate, iar cheltuieli judiciare nu au fost invocate.  
Mulțumesc pentru atenție!  
 

Acuzatorul de stat,   

Procuror în Procuratura Anticorupţie                             Cristina GLADCOV 

 

 

REZUMAT 

 

1. Aceste concluzii ale procuraturii, prin inversarea datelor, maniplarea faptelor 
si inventarea de noi acuzatii, reprezinta o sfidare a legii si a statului drept, precum si 
inca o dovada a fabricarii dosarului la comanda politica a regimului mafiot condus de 

Plahotniuc, comanda executata in anul 2017 de procurorul Dumitru Robu. 
 
2. Dosarul a fost calificat drept act de justitie selectiva, pe parcursul mai multor 

ani, de catre institutii ale Consiliului Europei, Uniunii Europene si ale SUA:  

 
26 iulie 2017, declarație comună PPE-ALDE  https://www.epp.eu/press-releases/alde-and-epp-join-

forces-to-call-on-eu-institutions-to-re-evaluate-eu-moldova-association-agreement-following-

democratic-setback/ 

 

19 Octombrie 2017 Rezoluție a ConsiliuluiEuropei  https://rm.coe.int/local-democracy-in-the-republic-

of-moldova-clarification-of-the-condit/168075c1de 

 

27 Martie 2018, Raport  https://rm.coe.int/local-democracy-in-the-republic-of-moldova-monitoring-

committee-rappor/16807931de 

 

14Noiembrie 2018, Rezoluție a ParlamentuluiEuropean 

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0458_RO.html 

 

04 Aprilie 2019, Recomandarea nr. 436 https://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-the-

republic-of-moldova-monitoring-com/1680939183 

 

14 martie 2019 - Raportul Departamentului de Stat al SUA, cu privire la Drepturile Omului in 

Republica Moldova, pentru anul 2018:   

https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/moldova/     

https://md.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/210/2018-Human-Rights-Report-Moldova-RO.pdf                         

citez: 
 

e. Nerespectarea dreptului la un proces public echitabil 

 

 Deși legea prevede un sistem judiciar independent, cazurile în care oficialii guvernamentali nu respectă 

independența justiției rămân o problemă. Presiunea oficială asupra judecătorilor și corupția în sectorul justiției au continuat 

să fie probleme grave. Lipsa independenței în sistemul judecătoresc a fost dominată de afirmațiile potrivit cărora unii 

https://www.epp.eu/press-releases/alde-and-epp-join-forces-to-call-on-eu-institutions-to-re-evaluate-eu-moldova-association-agreement-following-democratic-setback/
https://www.epp.eu/press-releases/alde-and-epp-join-forces-to-call-on-eu-institutions-to-re-evaluate-eu-moldova-association-agreement-following-democratic-setback/
https://www.epp.eu/press-releases/alde-and-epp-join-forces-to-call-on-eu-institutions-to-re-evaluate-eu-moldova-association-agreement-following-democratic-setback/
https://rm.coe.int/local-democracy-in-the-republic-of-moldova-clarification-of-the-condit/168075c1de%20/t%20_blank
https://rm.coe.int/local-democracy-in-the-republic-of-moldova-clarification-of-the-condit/168075c1de%20/t%20_blank
https://rm.coe.int/local-democracy-in-the-republic-of-moldova-monitoring-committee-rappor/16807931de%20/t%20_blank
https://rm.coe.int/local-democracy-in-the-republic-of-moldova-monitoring-committee-rappor/16807931de%20/t%20_blank
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0458_RO.html
https://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-the-republic-of-moldova-monitoring-com/1680939183
https://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-the-republic-of-moldova-monitoring-com/1680939183
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judecători au luat hotărâri bazate pe ordine politice sau din teama de represalii. De multe ori s-a încălcat procedura de 

atribuire aleatorie a dosarelor judecătorilor, conform prevederilor legii.  

 

Justiția selectivă a continuat să fie o problemă. Avocații fostului primar al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, 

inculpat într-un caz de achiziție a parcărilor din 2015, au susținut că au avut loc mai multe încălcări ale procedurilor 

judiciare pe tot parcursul anului, inclusiv audieri ținute în spatele ușilor închise, împiedicarea accesului avocaților la dosare 

și probe și depășirea termenului de 12 luni în care o persoană poate fi ținută în custodia instanței înainte de eliberarea sau 

de primirea unei sentințe definitive.  

 

În luna iunie, instanțele judecătorești au emis o decizie de invalidare a rezultatelor alegerilor primăriei mun. 

Chișinău, câștigate de un reprezentant al opoziției politice. Acest lucru a atras criticile din partea societății civile, 

organizațiilor locale și internaționale și oficialilor UE. Observatorii internaționali și locali au considerat că decizia 

instanțelor a fost motivată politic, netransparentă și ilegitimă. 

 

"Denial of Fair Public Trial  

 

While the law provides for an independent judiciary, instances of government officials failing to respect judicial 

independence remained a problem. Official pressure on judges and corruption in the justice sector continued to be serious 

problems. Lack of independence in the judiciary was prevalent with allegations that some judges made rulings based on 

political orders or out of fear of retaliation. Judges often failed to assign cases randomly, as required by law. 

 

Selective justice continued to be a problem. Lawyers for the former mayor of Chisinau, Dorin Chirtoaca, who was 

indicted in a 2015 parking lot procurement case, claimed that multiple violations of judicial procedures occurred during his 

trial throughout the year, including hearings held behind closed doors, barring lawyers’ access to case files and evidence, 

and exceeding the 12-month limit on how long a person can be held in court custody before either their release or receiving 

a final court sentence.  

 

In June the courts issued a decision invalidating the results of the Chisinau mayoral election won by a political 

opposition figure, drawing criticism of the judicial MOLDOVA 12 Country Reports on Human Rights Practices for 2018 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor process from civil society, local and 

international organizations, and EU officials. International and local observers considered the courts’ decision politically 

motivated, nontransparent, and illegitimate." 

 

Anul 2019 -  Raport de monitorizare a selectivitatii justitiei penale, FREEDOM HOUSE 

https://freedomhouse.org/programs/regional-programs/eurasia-programs/judicial-integrity-moldova    

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Judicial_Integrity_Selective-

Criminal_Justice_ENGLISH_FINAL.pdf  

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Judicial_Integrity_Selective-

Criminal_Justice_ROMANIAN_FINAL.pdf  

 

 3. Acuzatiile din concluziile procuraturii au fost din nou demontate, paragraf cu 

paragraf, nu a ramas nicio propozitie, la fel ca in rechizitoriu si dosar, pe baza careia as 

putea fi incriminat. 

 Abordarea procuraturii incalca normele de drept, sfideaza logica juridica si o 

regula de baza a stiintei dreptului penal -  legatura de cauzalitate, care este unul din 

elementele laturii obiective ale infractiunii si care consta in legatura dintre fapta 

(actiune-inactiune) si rezultatul sau urmarea imediata care a creat rezultatul constand in 

starea de pericol. Raportul cauzal dintre actiune-inactiune si consecintele periculoase 

este un raport obiectiv, de la cauza la efect. 

 Procuratura insista pe faptul ca as fi stiut de semnarea contractului PPP, de catre 

N. Grozavu si pretinde ca acest lucru probeaza faptul ca l-as fi inluentat pe Grozavu sa-l 

semneze. Am spus clar ca acest fapt nu mi-a fost cunoscut. Am mai spus, putea fi si 

invers, dar acest lucru nu face nicio diferenta. Cunoasterea unui fapt nu inseamna 

influentarea acelui fapt. In al doilea rand, cunoasterea sau necunoasterea faptului 

semnarii contractului este un fapt concomitent sau posterior momentului semnarii. Or, 

pretinsa cauza - fapta de influentare in privinta semnarii putea fi doar anterioara 
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momentului semnarii, pentru ca nu poti influenta un om sa semneze ceva, dupa ce el 

deja a semnat. Asadar, intre cunoasterea sau necunoastere faptului semnarii si pretinsa 

influentare a lui Nistor Grozavu, lipseste legatura de cauzalitate. 

 In ceea ce priveste declaratiile lui Grozavu ca i-as fi dat ordine sa semneze 

contractul, am demontrat mai sus si pe parcursul celor 5 ani de proces, ca el insusi, prin 

caietul de sarcini si proiectul de contract aprobate pe 11 mai 2015, de comisia pe care o 

concucea, s-a angajat sa-l semneze in termen de 30 de zile, de la anuntarea 

castigatorului. Functia si, apoi si numele sau, figurau in textul proiectului contractului, 

de asemenea de la bun inceput (11 mai 2015 si 03 noiembrie 2015). 

 De asemenea Grozavu, impreuna cu Comisia de Licitatie au substituit 

documentatia de licitatie renuntant la SF-ul care a fost elaborat timp de  2 ani si pentru 

care s-au platit 200.000 de la buget, obligatoriu pentru desfarurarea licitatiei proiectului 

parcarilor cu plata. Aceasta fapta ilegala a membrilor Comisiei de licitatie, in mod 

evident, este un temei pentru a face declaratii calomnioase, pentru a se eschiva de la 

raspundere. Atrag atentia ca procuratura protejeaza aceste persoane, in protejeaza si il 

acopera pe Grozavu, care astfel din faptas, a devenit "martor", in proces.  

 In continuare procuratura sustine pe baza acelorari insinuari ca pretinsa 

influentarea a lui Grozavu ar fi avut loc pentru ca as fi avut interes intro cota parte de 13 

/26 % a companiei castigatoare, in acest sens prezentand declaratiile calomnioase ale lui 

Gamretchi, care la randul sau pretinde ca in anul 2015, mi-ar fi transmis oferte din 

partea lui Pincevschi pentru a initia licitatia si a promova proiectul parcarilor cu plata. 

Conform actelor din dosar, discutiiile dintre Gamretchi si Pinceschi cu privire la 

repartizarea coteloe parti au avut loc pe 9 si 21 iulie 2015. Deci o pretinsa "oferta" as fi 

putut sa o primesc numai dupa ce a avut o asemenea discutie. Or, adoptarea caietului de 

sarcini fraudulos, favorabil companiei castigatoare si initierea licitatiei a avut loc pe 11 

mai 2015. Prin urmare, din nou lipseste si este imposibila legatura de cauzalitate, in 

trucat in iulie 2015 imi era imposibil sa influentez ceea ce deja avusese loc pe 11 mai 

2015.   

 Totusi, pentru a incerca si a-si sustine acuzatia fabricata, procuratura a recurs 

acum, in aceste concluzii, la o noua manipulare - la incercarea de a plasa in cronologia 

evenimentelor, faptul ca firma cipriota "Desonia" ar fi fost creata in prima parrte a 

anului 2015, pentru a putea pretinde ca pretinsele intelegeri cu Gamretchi ar fi avut loc 

inaintea fraudei din 11 mai 2015. Acest lucru insa este unul fals, intrucat am demonstrat 

ca aceasta companie a fost inregistrat in Cipru pe data de 10 august 2015 si nu in prima 

parte a anului. Este complet descalificant pentru o insitutie a statului, mai ales pentru 

una din sfera justitiei sa vii cu asemenea falsuri! Falsificarea unor acte publice si 

vehicularea de falsuri in dosare - acestea sunt fapte penale! Cine va raspunde pentru 

acestea? 

 In mod abuziv, absurd si ilegal acest dosar continua sub presiunea procurorului 

general interimar, Robu semnatar al declaratiei rusinoase si descalificante a procurorilor 

in sustinerea lui Plahotniuc din data de 13 iunie 2019: 

http://procuratura.md/file/CConferin.pdf (versiunea in limba romana)  

http://procuratura.md/file/cconferin%20trad%20engl.pdf (versiunea in limba engleza)   

https://www.facebook.com/100044205350839/posts/pfbid026g3uM5QjSAVSq76qjAvQeNgSp6v5G6

HeqG3r2rvf2nM11AcYot8CSNp3CZBGz2vql/?d=n  

 

https://www.facebook.com/100044205350839/posts/pfbid026g3uM5QjSAVSq76qjAvQeNgSp6v5G6HeqG3r2rvf2nM11AcYot8CSNp3CZBGz2vql/?d=n
https://www.facebook.com/100044205350839/posts/pfbid026g3uM5QjSAVSq76qjAvQeNgSp6v5G6HeqG3r2rvf2nM11AcYot8CSNp3CZBGz2vql/?d=n


103 

 

 Robu a fost primul procuror de caz, de la inceput din anul 2017 pana in 2019, 

cand a fost numit pentru prima data procuror general interimar. De atunci procuratura 

insista, in continuare, cu acest dosar fabricat la comanda politica a clanului Plahotniuc - 

Dodon, intrun PPP, care nefiind aprobat de CMC, conform legii - nici nu exista. Nici un 

loc de parcare nu a fost amenajat, nu s-a miscat o piatra din loc, nicio linie de vopsea nu 

a fost aplicata, iar compania privata cauza nu a primit in concesiune sau gestiune niciun 

metru partrat de pamant, din Chisinau. In ceea ce priveste problema fraudelor derulate 

pe parcursul pregatirii acestui PPP, am expus, mai sus, faptele, in cel mai detaliat mod, 

cu dovezi anexate de partea apararii, la dosar. Procuratura prefera insa sa-i transforme 

pe unii faptasi in "martori", iar pe alti faptasi - refuza, in general, sa-i ancheteze, 

amplificand fabricarea acestui dosar. Si in instanta, din pacate, persoanele in cauza au 

fost audiate in calitate de "martori", ceea ce ei nu puteau fi. 

 

 4.   La abuzurile de procedura legate de: arestul ilegal, fara probe si temeiuri, 

bazat doar de declaratii calomniaore, inlaturarea avocatilor, lipsirea de activititatea de 

serviciu si suspendarea ilegala din functie - de facto, lipsirea de mandatul de primar,  

disjungerea ilegala a cauzei penale, prelungirea peste termenul legal a masurii 

preventive a controlului judiciar, lipsa accesului, pana astazi, la toate materialele cauzei 

precum si la altele, s-au referit pe larg, avocatii mei, Tatiana Iovu si Gheorghe Malic, 

   

 5. Mai mult decat atat, procuratura incearca sa "compenseze" lipsa de probe 

prin presiune si hartuire, prin deschiderea a altui dosar penal, pentru a ma tine sub 

monitorizare si urmarire, aplicand in mod abuziv sechestru  pe proprietatea 

subsemnatului - apartamentul cu 2 camere din sectorul Ciocana, dar si pe proprietatea 

parintilor si a bunicilor - apartamentul parintilor din strada Calea Iesilor si casa 

bunicilor din satul Colonita, mun. Chisinau. Toate acestea au provocat prejudicii si 

suferinte iremediabile atat subsmntului, cat si membrilor familiei, ceea ce, indirect, dar a 

condus la decesul prematur al mamei mele, pe data de 17 aprilie 2021. In acest, al doilea 

dosar, inteleg, ca bataia de joc inca abia urmeaza?  

 

 Lipsa completa a probelor, datele inversate si faptele manipulate pe baza unor 

declaratii calomnioase ale unor persoane compromise, de rea-credinta, implicate in 

fraude, ar face imposibila acuzarea mea intro tara unde justitia functioneaza corect.  

 

 Pe de alta parte, in Republica Moldova, o solutie de achitare nu inseamna doar  

sa fie favorabila subsemnatului, dar in acelasi timp, aceasta este si o solutie contra 

actualului procuror general interimar, Dumitru Robu - primul procuror de caz, din 

dosar. Or, nimeni, niciodoata nu a mers impotriva procurorului general, in 30 de de 

existenta ai RM, cu exceptia situatiilor cannd acest lucru a fost decis la nivel politic, de 

stat. Observam ca procuroare Gladcov si-a permis sa mofidice invinuirea initiala, sa 

vina cu alte invinuiri noi, bazate din nou pe falsuri, insinuari, dar si pe inversarea ordinii 

evenimentelor, asfel incat sa poata relua acuzatiile anterioare formulate de Robu si 

pentru a plusa, a adauga la acuzatiile facute de acesta. 

 

 Faptul ca procuratura  "reformata", sub conducerea noua a Veronicai Dragalin,  

procuror care a activat in procuratura SUA, vine cu un asemenea dosar dublu fabricat in 
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instanta, aceasta inseamna si mai mult tupeu, sfidare a legii si a justitiei. Acest 

comportament ilegal si obraznic din partea procuraturii nu poate fi intamplator, ceea ce 

ma duce la gandul ca  atunci acest dosar ar urma sa ajunga nu un act de justitie, si un fel 

de cadou, pentru Dumitru Robu, pentru care Parlamentul, zilele trecute, a adoptat o lege 

speciala - o lege pentru o singura persoana, servitorul mafiei din perioada lul 

Plahotniuc, ca sa mai poata ramane in functie inca 12 luni. 

https://www.jurnaltv.md/news/901df68ab9bb3b47/deputatii-au-aprobat-astazi-in-prima-

lectura-noi-modificari-la-legea-cu-privire-la-procuratura.html  

 

 O asemenea evolutie a lucrurilor ar arata ca fie regimul vechi mafiot face vrea 

in justitie si are acum ocazia de razbunare pentru nesubordonarea fata de acesta, fie 

avem o mafie a procurorilor care fac ce vor, induc in eroare actuala guvernare, si tin sub 

presiune instantele de judecata, fie procurorii au aceeptul politic al actualei puteri pentru 

abuzurile din acest dosar, ceea ce inseamna ca lucrurile sunt complet compromise 

pentru RM. 

 

 Cui au profitat graba si brutalitattea cu care au actionat procurorii, in anul 2017, 

in ceea ce privesre arestarea subsemnatului si suspendarea din functia de primar, ambele 

ilegale? Este credibila ipoteza ca procurorii actionau independent si faceau ce voiau ei, 

iar Plahotniuc doar a profitat politic? NU! Cu siguranta, procurorii si instantele actionau 

atunci strict la comanda regimului mafiot Au adus acestea un aport justitiei? NU, pentru 

ca procesul dureaza si astazi, adica mai mult de 5 ani de atunci. Acest dosar si aceste 

abuzurui au adus insa un profit mare lui Plahotniuc, Dodon si mafiei lor, care: au 

obtinut scoaterea mea din functie, au lipsit locuitorii de dreptul de a avea un primar ales, 

ceea ce este impotriva Constitutiei si a Cartei Europene a Autonomiei Locale, au preluat 

controlul si au capturat si Chisinaul dupa ce capturse toata RM, au bagat prin usa din 

spate persoane neautorizate care sa conduca Primaria Chisinau, m-au lipsit de mandat si 

de serviciu, au obtinut discreditarea in mass-media a subsemnatului, au comis un atac 

murdar in adresa vietii mele private, au desfasurat un referendum ilegal si inutil pe 19 

noiembrie 2017 prin care au simulat democratia (referendum la care nici instanta nu mi-

a permis sa ma inregistrez, pentru a ma apara, iar apoi m-a trecut din arest la domiciliu, 

sub control judiciar, pe 10 noiembrie 2017, cu voia regimului), au construit in oras exact 

ceea ce au vrut cu ajutorului "martorilor" din proces (ceea ce nu puteau obtine cu 

subsemnatul in functie), si astfel si-au atins scopurile mizerabile. Intreg procesul s-a 

derulat cu incalcarea grava de drepturilor ale omului, a dreptului la un proces echitabil, 

incalcand regula neadmiterii in proces a fructului pomului otravit. Toate acestea au avut 

loc si fac parte din acest dosar fabricat, si pentru ca par a fi putin, procuratura mai vrea 

acum, in vremuri democratice, un "bonus" de 10 ani de inchisoare. Aceasta este justitie?   

 

 Cer nu doar achitarea in prezentul dosar, dar cer renuntarea toate la invinuirile 

nefondate si tragerea la raspundere a celor care se fac responsabili de abuzurile descrise 

in prezentul document si in acest proces, pe parcursul a 5 ani, incepand cu 25 mai 2017. 

 

Cu respect,  

Dorin Chirtoaca 

04 octombrie 2022 


