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HOTĂRÂREA nr.1-7/2021 

cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr. 3-128/2020 din 11.12.2020 în privința procurorului Serghei Trofimov 

 

21 ianuarie 2021                         municipiul Chișinău 

 

Examinând în ședință închisă contestația depusă de inspectorul din cadrul 

Inspecției procurorilor, Vasile Godoroja, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

şi etică nr.3-128/2020 din 11.12.2020, audiind informația prezentată de domnul 

Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor  -  

 

C O N S T A T Ă: 

  

Prin decizia din 15 octombrie 2020 Inspecția procurorilor a transmis Colegiului  

de disciplină şi etică materialele procedurii disciplinare în privința procurorului în 

Procuratura raionului Ștefan Vodă, Serghei Trofimov. Potrivit deciziei inspectorului, 

Vasile Godoroja, acţiunile procurorului Serghei Trofimov constituie abateri 

disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) şi lit.e) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire 

la Procuratură și de pct. pct. 6.2.1, 6.2.4., 6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.5.4 

din Codul de etică al procurorilor. 

Temei pentru începerea procedurii disciplinare a constituit sesizarea 

procurorului-șef al Secției unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii  în 

instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir 

Adam, cu privire la comiterea de către procurorul Serghei Trofimov a abaterii 

disciplinare, exprimată prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu la 

conducerea urmăririi penale și la reprezentarea învinuirii în instanța de judecată în 

cauza penală nr.xxxxxxxx.  

Potrivit concluziei autorului sesizării, având în vedere că pe caz s-a acționat prin 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de serviciu și cu admiterea 

încălcărilor grave de lege, în temeiul prevederilor art.36-34  din Legea cu privire la 

Procuratură, încălcările menționate pot constitui abateri disciplinare și urmează a fi 

verificate în cadrul unei proceduri disciplinare.    

Urmare a examinării procedurii disciplinare, Colegiul de disciplină şi etică a 

considerat că derogările de la prevederile legale, imputate procurorului în Procuratura 

raionului Ștefan Vodă, Serghei Trofimov, nu constituie abateri disciplinare și, în 

temeiul art.50, 51 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, a adoptat hotărârea 

nr.3-128/2020 din 11.12.2020, cu soluția de încetare a procedurii disciplinare, pe 

motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.  
Instanța disciplinară a constatat că procurorul Serghei Trofimov a acţionat 

conform atribuţiilor funcţionale prescrise în Legea nr.3/2016, care prevăd că 
procurorul îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii şi independenţei 
procesuale și care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent şi unipersonal 
decizii în cauzele pe care le gestionează (art.3 alin.(4) din Legea nr.3/2016). 

La fel, în corespundere cu prevederile art.27 din Codul de procedură penală, 
potrivit cărora ”Judecătorul şi persoana care efectuează urmărirea penală apreciază 
probele în conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor 
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probelor administrate”, procurorul a calificat faptele învinuitului după propria 
convingere, bazându-se pe materialul probator existent în cauza penală analizată, în 
acord cu prevederile legale. 

Nefiind de acord cu argumentele Colegiului de disciplină și etică, Inspecția 

procurorilor a contestat, în termen, hotărârea nr.3-128/2020 din 11.12.2020, solicitând 

casarea acesteia și adoptarea unei noi hotărâri, potrivit prevederilor art.86 alin.(3) lit. 

b) din Legea cu privire la Procuratură.  
Inspecția procurorilor a susținut integral argumentele autorului sesizării, 

formulând fondul contestației în temeiul concluziilor acestuia. 

 …. 

 În ședința Consiliului Superior al Procurorilor, domnul Vladimir Adam, 

procurorul-șef al Secției unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii  în 

instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, a reiterat 

poziția expusă în sesizare, cu referire la îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiunilor de serviciu și de încălcarea gravă a legii de către procurorul Serghei 

Trofimov, exprimate prin încadrarea juridică incorectă a acțiunilor inculpatului și prin 

solicitarea unei pedepse neproporționale faptelor infracționale.    

  Referitor la omisiunile procesuale imputate, procurorul Serghei Trofimov a 

explicat că urmărirea penală în cauza penală vizată a fost începută în baza semnelor 

infracţiunii prevăzute de art.152 alin.(1) Cod penal.    

În instanţa de judecată a fost modificată învinuirea lui xxxxxxxx în sensul 

agravării în baza art.151 alin. (2) lit. e) şi art.152 alin.(2) lit.f) din Codul penal. 

 …. 

Reprezentantul Inspecţiei procurorilor a respins explicațiile procurorului 

Serghei Trofimov, ca fiind neîntemeiate şi contrare probelor confirmate prin sesizarea 

procurorului-şef Secţie unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în 

instanţele de judecată, potrivit cărora, în cadrul cauzei penale nr.xxxxxxxx, 

procurorul a acţionat prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi 

cu admiterea încălcărilor grave de lege, fiind afectate atât actul de justiţie, cât şi 

imaginea Procuraturii.  
În calitate de probă suplimentară în comiterea abaterii disciplinare de către 

procurorul Serghei Trofimov, Inspecția procurorilor a enumerat copia rechizitoriului, 
sentinţa Judecătoriei xxxxxxxx din x.08.2020 și Hotărârea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 28.06.2004. 

Analizând hotărârea contestată și materialele procedurii disciplinare prin 
prisma criticilor formulate de inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor, Vasile 
Godoroja, ținând cont de argumentele prezentate de către procurorul Serghei 
Trofimov, precum și de prevederile legale incidente, Consiliul Superior al 
Procurorilor a constatat că soluția dispusă de Colegiul de disciplină și etică 
urmează a fi menținută, cu respingerea contestației, ca fiind neîntemeiată. 

Pentru a decide astfel, Consiliul Superior al Procurorilor a reținut următoarele 

raționamente, aplicabile speței date: 

Potrivit doctrinei și jurisprudenței în materia răspunderii disciplinare, s-a stabilit, 

cu valoare de principiu, că abaterea disciplinară reprezintă încălcarea cu vinovăție de 

către persoană a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o deține sau a normelor 

de conduită profesională prevăzute de lege (Hotărârea Curții Constituționale nr.24 din 

14.09.2016, §73). 
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Având în vedere circumstanțele enunțate, este incontestabil că angajarea 

răspunderii disciplinare se circumscrie testului îndeplinirii cumulative a condițiilor 

generale referitoare la faptă, vinovăție și legătura de cauzalitate între fapta ilicită și 

rezultatul produs, aspecte care urmează a fi analizate inclusiv și prin prisma gradului 

prejudiciabil al abaterii comise. 

Cu just temei, pe baza materialul probator administrat, Colegiul de disciplină și 

etică a dedus lipsa laturii subiective a abaterii disciplinare, menționând că doar erorile 

săvârşite în mod intenţionat, cu abuzul deliberat sau, fără îndoială, cu neglijenţă 

repetată sau gravă ar trebui să se soldeze cu acţiuni disciplinare şi sancţiuni, fapt care, 

însă, în cazul examinat nu îşi găseşte confirmare obiectivă.  
Astfel, Colegiul de disciplină și etică a dedus, inclusiv din explicaţiile 

procurorului Serghei Trofimov, că nu se constată întrunirea tuturor condiţiilor 
angajării răspunderii disciplinare în acţiunile acestuia, inclusiv forma vinovăţiei 
cerute de lege. Mai mult, instanța de disciplină a statuat că procurorul Serghei 
Trofimov a acţionat conform atribuţiilor funcţionale şi Legii cu privire la 
Procuratură, care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent şi unipersonal 
decizii în cauzele pe care le gestionează (art. 3 alin. (4) din Legea cu privire la 
Procuratură). La fel, în corespundere cu prevederile art.27 Cod de procedură penală, 
procurorul a calificat faptele învinuitului după propria lui convingere, bazându-se pe 
materialul probator existent în cauza penală analizată, în acord cu prevederile legale. 

Cu referire la faptul nereţinerii de către procurorul Serghei Trofimov a 
prevederilor art.27, art.186 Cod Penal la calificare, precum şi aplicării art.151 alin.(2) 
lit.e), art.152 alin.(2) lit. f) Cod Penal, în loc de art.27, art.145 alin.(l) şi art.27, art.145 
alin.(2) lit.p) Cod Penal, Consiliul susține argumentul Colegiului de disciplină și etică, 
care notează că în procesul de calificare procurorul s-a condus de unul dintre 
principiile de bază ale legii penale - prezumția nevinovăției, consemnat inclusiv în 
Constituţia Republicii Moldova, şi anume aspectul statuat în art.8 alin.(3) din Codul 
de procedură penală, potrivit căruia - ”concluziile despre vinovăţia persoanei de 
săvârşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea 
învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile prezentului cod, se interpretează în 
favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.  

Vizavi de pretențiile autorului sesizării privind neaplicarea de către procuror a 
art.179 alin.(l) din Codul penal, Consiliul reiterează poziția forului disciplinar că, 
potrivit prevederilor art.276 din Codul de procedură penală, urmărirea penală se 
porneşte numai în baza plângerii prealabile a victimei în cazul infracţiunilor prevăzute 
în acest articol, inclusiv art.179 alin.(l) şi (2) din Codul penal.    

În circumstanțele expuse, se reține că titularul acțiunii disciplinare pune în 
discuție însuși modul în care procurorul Serghei Trofimov a interpretat dispozițiile 
normei penale vizavi de faptele învinuitului xxxxxxxx, activitate ce cuprinde 
ansamblul elementelor raționamentului logico-juridic al procurorului în 
instrumentarea cauzei ce i-a fost repartizată spre soluționare.   

Vizavi de criticile formulate de Inspecția procurorilor, referitoare la motivarea 

sumară a hotărârii de încetare a procedurii disciplinare, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține că hotărârea cuprinde expunerea faptelor, descrierea probelor 

administrate în procedura administrativă, argumentele procurorului vizat, temeiurile de 

drept pe care se întemeiază soluția. 

Pentru ca soluția să îndeplinească exigențele de motivare corespunzătoare, 

Consiliul Superior al Procurorilor a supus unei analize minuțioase aspectele criticate 
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în contestație de Inspecția procurorilor și a raportat situația de fapt la normele de drept 

incidente cazului, potrivit cărora pot atrage răspunderea disciplinară numai acele erori 

ale normelor de procedură care au un caracter evident şi cărora le lipsește orice 

justificare, fiind în vădită contradicţie cu dispoziţiile legale. 

În concluzie, ținând cont de toate circumstanţele expuse și având în vedere 

paritatea de voturi pentru soluțiile pe cauza examinată, exprimate de membrii prezenți 

la ședință, în temeiul pct.34 din Regulamentul privind organizarea şi activitatea 

Colegiului de disciplină şi etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-228/16 din14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor decide, în 

condițiile parității de voturi a membrilor prezenți,  să respingă contestația depusă de 

către Inspecţia procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-

128/2020 din 11.12.2020.  

Pentru aceste motive, în temeiul art.37, art.70 alin.(1) lit.f), art.77, art.86 alin.(3) 

lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, capitolul 9 pct.9.10 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, pct.34 și pct.81 lit.a) din 

Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, 

Consiliul Superior al Procurorilor, ținând cont de constatarea parități de voturi –  

 

                                          H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

1. A respinge, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei 

procurorilor, Vasile Godoroja împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr. 

3-128/2020 din 11.12.2020, prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința 

procurorului în Procuratura raionului Ștefan Vodă, Serghei Trofimov. 

2. A menține hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-128/2020 din 

11.12.2020, prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în 

Procuratura raionului Ștefan Vodă, Serghei Trofimov. 

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 semnat 

4.  Victor CÂLCIC semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 
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6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                              semnat                   Angela MOTUZOC 
 


