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H O T Ă R Â R E A nr.1-15/2021 

cu privire la Raportul de activitate al Colegiului de disciplină și etică  

pentru anul 2020 

 

19 februarie 2021                                                                             municipiul Chişinău  

  

Examinând Raportul anual de activitate al Colegiului de disciplină și etică pentru 

anul 2020, audiind informația prezentată de către domnul Dumitru Pulbere, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  

  

C O N S T A T Ă: 

 

În ședința din 19.02.2021, Colegiul de disciplină şi etică, organ colegial care 

funcționează în subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, și-a prezentat raportul de 

activitate pentru anul 2020, exercițiu de analiză a activității, ce urmează a fi realizat în 

conformitate cu regulile prescrise de lege. 

Potrivit competențelor stabilite în art.89 din Legea nr.3/2016, Colegiul de disciplină 

și etică examinează cauzele disciplinare iniţiate împotriva procurorilor și aplică, după caz, 

sancţiuni disciplinare. Concomitent, Colegiul adoptă recomandări privind prevenirea 

abaterilor disciplinare în cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor. 

În corespundere cu art.83 alin.(15) din Legea nr.3/2016, raportul privind activitatea 

Colegiului de disciplină şi etică se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior 

al Procurorilor.  

Activitatea pentru anul 2020 a fost prezentată, pentru avizare, membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor de către domnul Vladislav Guțan, președintele 

Colegiului de disciplină și etică. 

Potrivit datelor anunțate, se reţine că, pe parcursul anului 2020, Colegiul de 

disciplină și etică s-a întrunit în 14 şedinţe și a adoptat în total 152 de hotărâri privind 

sesizările disciplinare.  

În anul 2020 Colegiul de disciplină și etică a avut în examinare 76 de proceduri în 

privința a 50 de procurori. Totodată, s-a notat că 12 procurori au fost vizați în mai multe 

proceduri disciplinare, motiv din care, pe parcursul examinării acestora, Colegiul de 

disciplină și etică a decis conexarea lor, corespunzător, în procedură unică. 

În privința a 17 procurori a fost dispusă încetarea procedurii disciplinare, pe motiv 

că nu s-a constatat o abatere disciplinară, limitându-se la examinarea în şedinţă a 

materialelor, iar în 8 cazuri s-a decis sistarea procedurilor disciplinare în legătură cu 

expirarea termenelor de tragere la răspundere disciplinară sau încetarea raporturilor de 

serviciu înainte de emiterea hotărârii cu privire la cauza disciplinară. Totodată, în alte 18 

cazuri, Colegiul a decis aplicarea sancțiunilor disciplinare, sub formă de: 

- avertisment - în privinţa a 11 procurori;  

- mustrare – în privinţa a 5 procurori;  

- reducerea salariului cu 15% pe o perioadă de 3 luni - în privința a 1 procuror;  

- eliberare din funcţia - în privinţa 1 procuror. 
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S-a constatat că 27 de contestații în privința a 23 de procurori au fost înaintate la 

Consiliul Superior al Procurorilor, în ordinea prevăzută de art.85 alin.(4) al Legii 

nr.3/2016:  

- 12 – de către Inspecţia procurorilor;  

- 7 – de către șeful Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale; 

- 8 – de către procurorii vizaţi/sancţionaţi.  

Urmare a examinării contestaţiilor Consiliul Superior al Procurorilor a decis 

admiterea contestațiilor în 14 cazuri: cu încetarea procedurii disciplinare – 2; cu 

modificarea hotărârii Colegiului în sensul agravării sancţiunii – 8; cu modificarea hotărârii 

Colegiului în sensul atenuării sancţiunii – 1, cu constatarea abaterii disciplinare și sistarea 

procedurii disciplinare, în legătură cu încetarea raporturilor de serviciu – 1; cu constatarea 

abaterii disciplinare, sistarea procedurii disciplinare, în legătură cu expirarea termenului 

de tragere la răspundere disciplinară - 2 cazuri.  

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor a decis respingerea a 5 contestații, cu 

menţinerea hotărârilor Colegiului de sancționare a procurorilor – în 3 cazuri, cu 

menţinerea hotărârilor Colegiului de încetare a procedurii disciplinare – în 2 cazuri. La 

finele anului 4 contestații erau pendinte la Consiliul Superior al Procurorilor. 

Pe dimensiunea răspunderii disciplinare a procurorilor, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține cu valoare de principiu că procurorii urmează să suporte consecințele 

sancționării corespunzătoare în cazul în care nu își îndeplinesc atribuțiile de serviciu în 

conformitate cu regulile stabilite și standardele funcției deținute sau atunci când comit 

fapte ilicite. 

În soluțiile sale anterioare, adoptate în activitatea de examinare a procedurilor 

privind deontologia procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor a menționat constant 

că răspunderea disciplinară a procurorilor prezintă anumite particularități distincte, care 

derivă din statutul profesional special al acestora, consfințit în Constituție și dezvoltat în 

legea organică specială.  

Respectiv, evaluând fiecare situație de fapt dedusă în concret examinării, Consiliul 

Superior al Procurorilor, bazându-se pe rolul constituțional atribuit, ține cont și de 

proporționalitatea sancționării comportamentului procurorilor, pe de o parte, și garanțiile 

independenței acestora, în raport cu circumstanțele individuale ale fiecărei spețe, atunci 

când sunt puse în discuție aspecte ce țin de aplicarea de către aceștia a normelor de drept 

material sau procesual în proceduri concrete. 

Având în vedere aspectele conceptuale reliefate, în cadrul dezbaterilor pe subiect 

au fost puse în discuție particularitățile relevante modului de administrare a probelor în 

cadrul examinării procedurilor disciplinare de către Inspecția procurorilor și Colegiul de 

disciplină și etică, din perspectiva asigurării spectrului deplin al drepturilor, libertăților și 

restricțiilor existente în acest domeniu. 

În egală măsură, interesul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor a vizat 

celeritatea procedurilor de examinare a cauzelor disciplinare prin prisma termenului de 

aflare a acestora pe rolul Colegiului. Astfel, s-a argumentat că restricțiile de ordin sanitar, 

dar și comportamentul părților în cadrul examinării în fond a procedurilor disciplinare au 

generat, în mod obiectiv, extinderea în timp a adoptării soluțiilor de către Colegiul de 

disciplină și etică.  
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Pentru Consiliul Superior al Procurorilor domeniul disciplinar prezintă un grad 

sporit de importanță, ce necesită atenție deosebită și abordare multiaspectuală, motive din 

care unele priorități instituționale asumate pentru anul 2021 vizează evaluarea cadrului 

normativ pentru asigurarea fortificării rolului de instanță disciplinară raportat la Consiliul 

Superior al Procurorilor și la Colegiul de disciplină și etică, precum și revizuirea poziției 

instituționale a Inspecției procurorilor în scopul sporirii eficienței procedurilor 

disciplinare. 

Pornind de la constările făcute, ținând cont de indicatorii aferenți activității 

Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2020, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează că acesta poate fi avizată pozitiv. 

Luând în considerare cele expuse, în temeiul art.art.70, 77 și art.83 alin.(15) din 

Legea nr.3/2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. Activitatea Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2020 se avizează pozitiv. 

2. Raportul de activitate al Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2020 se 

publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp.md, 

directoriul Colegiul de disciplină și etică, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, 

www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea 

acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent 

4.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  absent 

http://www.csp.md/
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9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                               Angela MOTUZOC 
 

 


