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 HOTĂRÂREA  nr.1-13/2021   

cu privire la contestația împotriva hotărârii Colegiului de  

disciplină și etică nr.3-133/20 din 23.12.2020 

 

19 februarie 2021                                                       municipiul Chişinău                                                                                                      

 

Examinând, în ședință închisă, contestația împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-133/20 din 23.12.2020, audiind informaţia prezentată de către 

doamna Inga Furtună, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

  

Prin hotărârea nr.3-133/20 din 23.12.2020, Colegiul de disciplină și etică s-a 

pronunțat asupra cauzei disciplinare derulate în privința ex-procurorului Eduard 

Camerzan, iar prin soluția adoptată a stabilit că acțiunile examinate constituie abatere 

disciplinară și a dispus sistarea procedurii disciplinare din motiv că acesta și-a încetat 

raporturile de serviciu.  

Hotărârea de referință a fost contestată de către avocatul xxxxxxxx, care, 

acționând în interesele cet.Eduard Camerzan, ex-procuror, a exprimat dezacord cu 

soluția adoptată pe caz de Colegiul de disciplină și etică, considerând că aceasta 

urmează a fi casată. 

Din perspectiva circumstanțelor factologice notăm că la originea acestei cauze 

disciplinare se află sesizarea depusă de către procurorul-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 ex-procurorul Eduard Camerzan a abaterii disciplinare, exprimată prin 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu și admiterea încălcărilor grave 

de lege în contextul gestionării cauzei penale nr. xxxxxxxx, pe care a condus urmărirea 

penală.  

Potrivit constatărilor din sesizarea menționată, urmărirea penală în cauza nr. 

xxxxxxxx a fost pornită la data de xx.xx.2020 de către organul de urmărire penală al 

Inspectoratului de Poliţie Strășeni, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a 

infracțiunii prevăzute de art.151 alin.(1) din Codul penal.   

La data de xx.xx.2020, în conformitate cu prevederile art.281-283 din Codul de 

procedură penală, cet. xxxxxxxx a fost pus sub învinuire, incriminându-i-se comiterea 

infracțiunii de referință. După terminarea urmăririi penale, dosarul penal a fost 

expediat, cu rechizitoriu, în instanța de judecată, pentru examinare în fond. 

Conform învinuirii formulate în rechizitoriu, s-a stabilit că ….   

Prin sentința Judecătoriei xxxxxxxx din xx.xx.2020, cet. xxxxxxxx a fost 

condamnat pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.151 alin.(1) din Codul penal, 

fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare  ….   
După cum rezultă din sesizarea disciplinară, procurorul a calificat incorect din 

punct de vedere juridico-penal fapta în speță, or, analizându-se circumstanțele 

comiterii infracțiunii aceasta urma a fi încadrată în baza art.27, 145 alin.(1) din Codul 

penal, adică se impunea a fi apreciată drept tentativă de omor.  

Potrivit argumentelor din sesizarea disciplinară, s-a considerat că omisiunea de 
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a califica corespunzător fapta investigată în cadrul dosarului penal nr. xxxxxxxx este 

în responsabilitatea lui Eduard Camerzan, care exercitând la acel moment atribuțiile de 

procuror în Procuratura raionului Strășeni, a întocmit rechizitoriul și a remis cauza 

penală instanței de judecată, fără să asigure că acțiunile învinuitului au fost încadrate 

corect din punct de vedere juridico-penal. 

Autorul sesizării disciplinare a menționat că din punct de vedere al laturii 

subiective, infracțiunea prevăzută de art.145 din Codul penal, poate fi săvârșită cu 

intenție directă sau indirectă. Concluzia privind conținutul intenției rezultă din 

materialitatea faptei (ex re), adică din examinarea tuturor semnelor laturii obiective, 

precum și din studierea caracterului relațiilor dintre făptuitor și victimă. … 

 Inspecția procurorilor a efectuat, în baza acestei sesizări disciplinare, 

investigațiile corespunzătoare și a stabilit că acțiunile procurorului în Procuratura 

raionului Strășeni, Eduard Camerzan, constituie abatere disciplinară prevăzută de     

art.38 lit.a) şi lit.e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și de pct. 6.2.1, 6.2.4., 

6.1.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.3, 6.5.4 din Codul de etică al procurorilor, care necesită a fi 

sancționată disciplinar. 

Astfel, Inspecția procurorilor, urmare a investigațiilor disciplinare efectuate, a 

validat toate constatările din sesizarea disciplinară depusă pe acest caz și a concluzionat 

că procurorul Eduard Camerzan a acționat prin îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu și cu admiterea încălcărilor grave de lege, fiind afectate actul 

justiției și imaginea Procuraturii.    

În susținerea concluziilor deduse pe acest caz, Inspecția procurorilor a notat că 

faptul comiterii abaterii disciplinare de către procurorul Eduard Camerzan se confirmă 

de următoarele probe: 

- sesizarea disciplinară, depusă de către procurorul-șef al Secției unificare a practicii 

în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției 

judiciare a Procuraturii Generale, Vladimir Adam; 

- copia de pe rechizitoriu; 

- copia de pe sentința Judecătoriei xxxxxxxx din xx.xx.2020.  

  La etapa verificărilor efectuate de Inspecția procurorilor, nu a fost obținută 

poziția ex-procurorului Eduard Camerzan, consemnându-se că acesta și-a stabilit 

domiciliul în XXXXXX. 

 Corespunzător, prin decizia din 26.10.2020, inspectorul din cadrul Inspecției 

procurorilor, Vasile Godoroja, a transmis pentru examinare Colegiului de disciplină și 

etică, cauza discipinară în privința procurorului în Procuratura raionului Strășeni, 

Eduard Camerzan.   

 Pentru examinarea acestei proceduri disciplinare, Colegiul de disciplină și etică 

a reținut probele reflectate în raportul, pe caz, al Inspecției procurorilor și a reiterat 

aceleași constatări cu referire la încadrarea juridico-penală a faptei incriminate lui 

XXXXXX.  

 În acest sens, Colegiul de disciplină și etică a fost de acord cu faptul că …, iar 

procurorul de caz era obligat să analizeze minuțios toate aceste aspecte și să asigure 

calificarea juridico-penală corectă a acțiunilor ilegale comise.   

Prin urmare, Colegiul de disciplină și etică a constatat că la momentul emiterii 

rechizitoriului pe dosarul penal nr.xxxxxxxx, Eduard Camerzan deținea funcția de   
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procuror în Procuratura raionului Strășeni și, în conformitate cu prevederile art.6 

alin.(3) lit.a), b), d) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, acesta avea obligația 

să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu în conformitate cu Constituția, legislația 

Republicii Moldova și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte 

și să respecte regulile deontologice ale procurorilor și să se abțină de la fapte care ar 

discredita imaginea Procuraturii sau ar afecta prestigiul de procuror, etc. 

În aceeași ordine de idei, punctele 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1 din Codul de etică al 

procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 

27.05.2016, de asemenea, îl obligă pe procuror să respecte legislația națională și 

internațională, practica judiciară și jurisprudența CEDO, actele departamentale, 

interdepartamentale și ale organelor reprezentative și de autoadministrare ale 

procurorilor, să respecte drepturile și interesele legitime ale părților și participanților la 

proces și să-și exercite atribuțiile în mod independent, imparțial, onest, ireproșabil, 

dând dovadă de o înaltă ținută morală și maximă corectitudine și să contribuie la 

realizarea eficientă și efectivă a actului de justiție. 

Colegiul de disciplină și etică a menționat și faptul că procurorul în conformitate 

cu atribuțiile în cadrul urmării penale, prevăzute în art.52 din Codul de procedură 

penală, conduce personal urmărirea penală și controlează legalitatea acțiunilor 

procesuale efectuate de organul de urmărire penală, verifică calitatea probelor 

administrate, veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras 

la răspundere penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indici 

temeinici că a săvârșit o infracțiune, etc. 

Pe cale de consecință, Colegiul de disciplină și etică a constatat că ex-procurorul 

Eduard Camerzan, fiind desemnat pentru conducerea urmăririi penale pe cauza 

nr.xxxxxxxx, a încălcat normele expuse supra prin îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu și a calificat incorect acțiunile cet.xxxxxxxx, apreciindu-le în 

baza art.151 alin.(1) din Codul penal (vătămare intenționată gravă a integrității 

corporale sau a sănătății), or, analizând circumstanțele comiterii infracțiunii, faptele 

acestuia urmau a fi calificate conform art.27, art.145 alin.(1) din Codul penal (tentativă 

de omor). În rezultat, instanța disciplinară a conchis, că ex-procurorul Eduard 

Camerzan a acționat prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu și 

cu admiterea încălcărilor grave de lege, ….   
În cadrul examinării cauzei disciplinare, Colegiul de disciplină și etică a 

recepționat, prin poșta electronică, explicația ex-procurorului Eduard Camerzan, care 

a menționat că nu este de acord cu concluziile Inspecției procurorilor. În acest sens 

dânsul a comunicat că dosarul penal de referință i-a fost transmis la etapa finală a 

urmăririi penale, dat fiind faptul că procurorul care a condus urmărirea penală se afla 

în concediu anual de odihnă. Pe cale de consecință a efectuat doar audierea învinuitului 

și a întocmit rechizitoriul după analiza probelor administrate în cauza penală, apoi a 

expediat dosarul în instanța de judecată.  

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

adoptat hotărârea nr.3-133/2020 din 23.12.2020 potrivit căreia a statuat că derogările 

de la prevederile legale, imputate ex-procurorului în Procuratura raionului Strășeni, 

Eduard Camerzan, constituie abatere disciplinară și a dispus sistarea procedurii 

disciplinare, pe motiv că acesta și-a încetat raporturile de serviciu înainte de emiterea 

hotărârii cu privire la cauza disciplinară.  
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Această soluție a fost contestată de către avocatul xxxxxxxx, care, acționând în 

interesele ex-procurorului Eduard Camerzan, a solicitat casarea hotărârii                      

nr.3-133/2020 din 23.12.2020 și adoptarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună 

încetarea procedurii disciplinare, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.   
Pentru argumentare, autorul contestației a indicat că hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică încălcă principiul indepedenței procurorilor, precum și contravine 

atât prevederilor Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, cât și Regulamentului cu 

privire la organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, de aceea este 

pasibilă anulării.    
În acest sens, în contestație s-a consemnat că potrivit art.51 alin.(2), ptc.3) din 

Codul de procedură penală ,,La exercitarea atribuţiilor sale în procesul penal, 
procurorul este independent şi se supune numai legii. El, de asemenea, execută 
indicaţiile scrise ale procurorului ierarhic superior privind înlăturarea încălcărilor 
de lege şi omisiunilor admise la efectuarea şi/sau la conducerea urmăririi penale”. 

De asemenea, s-a indicat că un alt argument privind independența procurorului 
îl găsim cu valoare de principiu indicat în art.27 alin.(1) din  Codul de procedură penală 
,,Judecătorul şi persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în 
conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor 
administrate”. 

În sensul contestației se apreciază că în această cauză penală procurorul a 
analizat probele conform propriei sale convingeri, formată urmare a studierii 

materialelor cauzei penale. Ținând cont de faptul că în acest dosar penal calificarea 
acțiunilor învinuitului a fost efectuată nu de către Eduard Camerzan, dar de un alt 
procuror, este eronat să se incrimineze anume acestuia calificarea incorectă a faptei 
penale.  

Din critica reflectată în contestație, rezultă că la emiterea hotărârii, Colegiul de 
disciplină și etică nu a luat în considerație nici circumstanțele expedierii acestei cauze 
penale în instanța de judecată, relatate cu lux de amănunte de către Eduard Camerzan. 

Totodată, autorul contestației consideră că legalitatea calificării în baza art.151 
alin.(1) din Codul penal a acțiunilor inculpatului a fost confirmată de către instanța de 
judecată, care în sentința din xx.xx.2020 a indicat că …  

Prin urmare, în contestație se relevă că însăși instanța de judecată a confirmat 
printr-o sentință, devenită definitivă și irevocabilă, justețea calificării în baza art.151 

alin.(1) din Codul penal a acțiunilor lui xxxxxxxx. 

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor de examinare a acestei cauze 

disciplinare, avocatul xxxxxxxx a susținut integral contestația formulată  și a reiterat 

viziunea expusă în contestație.    

Astfel, din poziția exprimată de către avocatul xxxxxxxx a fost dedus dezacordul 

cu modul în care Colegiul de disciplină și etică a analizat prezenta speță disciplinară, 

pe care l-a considerat tendențios și lipsit de gradul adecvat de obiectivitate. În 

susținerea opiniei expuse, avocatul a subliniat că la adoptarea soluției nu s-au luat în 

considerație toate circumstanțele relevante, deoarece Colegiul de disciplină și etică nici 

nu a încercat să analizeze constrângerea de timp în care a acționat procurorul Eduard 

Camerzan. De asemenea, nu s-a depus nici un efort de clarificare a aspectelor 

importante, astfel încât s-a considerat că dosarul penal s-a aflat în conducerea 

procurorului Eduard Camerzan, ceea ce, în esență, nu corespunde adevărului, pentru 
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că i-a fost transmis la finalul urmăririi penale, când învinuirea era deja înaintată de 

către un alt procuror, iar rechizitoriul a fost întocmit în corespundere cu analiza 

probelor administrate.      
Tot la acest capitol avocatul xxxxxxxx a menționat că Eduard Camerzan nu a 

participat în această cauză penală în calitate de acuzator de stat, iar concluzia 
Colegiului de disciplină și etică precum că anume din cauza acțiunilor acestuia, 
inculpatul ,,nu și-a primit pedeapsa proporțională gravității faptei săvârșite, fiind 
exclusă reeducarea sa, mai ales că făptuitorul este anterior condamnat..” nu 
corespunde realității. Având în vedere faptul că Eduard Camerzan nu a avut calitatea 
de acuzator de stat, rezultă că nu el a solicitat aplicarea pedepsei penale în privința lui 
xxxxxxxx. În sensul confirmării poziției din contestație, avocatul xxxxxxxx a indicat 
că și acuzatorul de stat, care a participat în ședința de judecată, nu a considerat că este 
necesară o altă calificare a acțiunilor lui xxxxxxxx, deoarece nu a înaintat o acuzare în 
sensul agravării acesteia. ….   

În concluzie, s-a solicitat de către avocatul xxxxxxxx ca hotărârea Colegiului de 
disciplină și etică să fie casată, cu adoptarea unei noi hotărâri, prin care să fie încetată 
procedura disciplinară, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.    

Pe parcursul ședinței a fost audiat, prin videoconferință, și domnul Eduard 
Camerzan, ex-procuror, care a confirmat că la moment locuiește în XXXXX și a 
susținut atât împuternicirile avocatului xxxxxxxx de reprezentare a intereselor sale, cât 
și contestația depusă de acesta împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică        
nr.3-133/20, examinată în prezenta procedură. 

Referindu-se nemijlocit la cazul disciplinar examinat, Eduard Camerzan a 
declarat că sesizarea depusă în privința sa a fost bazată pe o analiză îngustă și 
unilaterală a modului în care s-a acționat pe cauza penală, fără a se ține cont de aspecte 
particulare, care susțin conduita sa procesuală. 

Astfel, dosarul penal de referință i-a fost repartizat într-un context urgent, când 
ramânea un termen foarte scurt pentru adoptarea soluției procesual-penale și, cu toate 
acestea, el a depus diligența și celeritatea necesare pentru a asigura că procedurile 
relevante se desfășoară conform legii, înțelegând care este nivelul responsabilității 
procurorului la conducerea urmăririi penale.  

Pe cale de consecință, a studiat cauza penală și a analizat probatoriul administrat, 
a raportat constatările factologice la învinuirea ce a fost formulată și nu a identificat 
derogări de la lege. În acest context, a menționat că la data când i-a fost repartizat 
dosarul penal cet. xxxxxxxx deja avea statut de învinuit, iar în ordonanța de punere 
sub învinuire fapta acestuia fusese calificată, de un alt procuror (care la acel moment 
era în concediu anual de odihnă) în baza art.151 alin.(1) din Codul penal. Pentru a nu 
genera erori de calificare a discutat pe subiect și cu superiorii săi, fiind elucidate 

aspectele ce țineau de încadrarea juridico-penală a faptelor investigate în acest dosar 
penal și menținându-se poziția că acestea reprezintă infracțiunea prevăzută de art.151 
alin.(1) din Codul penal.  

Adițional, Eduard Camerzan a explicat că a organizat să fie audiat încă o dată 
învinuitul xxxxxxxx, astfel încât să îi acorde întrebări de concretizare asupra cazului. 
După aceasta, reieșind din declarațiile învinuitului, din probele administrate, precum 
și având în vedere analiza complexă a relațiilor dintre părți, a originii conflictului și a 
tuturor circumstanțelor, și-a consolidat convingerea că urmează a fi păstrată calificarea 
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faptei ca fiind cauzare de vătămări corporale grave, ceea ce a și fost reflectat în 
rechizitoriul întocmit pe dosarul respectiv.  

Domnul Eduard Camerzan a confirmat că nu a participat la examinarea cauzei 
penale în instanța de judecată, pe motiv că nu mai activa deja în sistemul Procuraturii, 

iar această sarcină a fost preluată de un alt procuror în conformitate cu prescripțiile 
legale.  

A exprimat dezacord cu procedura disciplinară derulată în privința lui, pe care 
o consideră neîntemeiată, fiind evidentă atitudinea subiectivă și nedorința de clarificare 
a tuturor circumstanțelor în mod complet. În opinia sa, este total eronată descalificarea 
rolului său în procesul de calificare juridico-penală a faptei incriminate lui xxxxxxxx 
și aprecierea ca fiind incorect modul în care a acționat, deoarece pe acest dosar penal 
au figurat încă doi procurori (procurorul care a înaintat învinuirea și procurorul care a 
participat în instanța de judecată), care au avut opinie identică cu referire la calificare. 
De asemenea, aceeași poziție privind calificarea a fost coordonată și la momentul 
discuțiilor de analiză juridică, făcute împreună cu superiorii săi, derulate anume pentru 
a evita erori de apreciere. 

Astfel, ex-procurorul Eduard Camerzan a menționat că toate aceste aspecte nu 
au fost luate în considerație nici de Inspecția procurorilor, nici de Colegiul de 
disciplină și etică, astfel încât soluția adoptată, prin care s-a constatat că acțiunile sale 
constituie abatere disciplinară, este neîntemeiată și comportă carențe serioase de 
analiză a modului cum s-au desfășurat evenimentele privind derularea urmăririi penale 
pe dosarul de referință. 

În concluzie, ex-procurorul Eduard Camerzan a solicitat să fie anulată hotărârea 
Colegiului de disciplină și etică nr.3-133/20 din 23.12.2020 prin care s-a constatat că 
acțiunile sale constituie abatere disciplinară și să fie încetată procedura disciplinară pe 
motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.  

Inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor, Vasile Godoroja, prezent în 
ședință, a solicitat menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică în privința ex-

procurorului Eduard Camerzan, menținând că probele administrate în procedura 
disciplinară demonstrează că acesta și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile de 
serviciu aferent conducerii urmăririi penale pe dosarul penal nr.xxxxxxxx. Potrivit 
opiniei expuse, … nu a analizat obiectiv circumstanțele stabilite în cadrul urmăriri 
penale. Concomitent, inspectorul Vasile Godoroja a menționat că urmează a fi respinse 
toate criticile expuse în contestație, deoarece sunt expresia poziției unilaterale de 
apărare și nu confirmă necesitatea anulării sau modificării hotărârii adoptate.     

   Autorul sesizării, procurorul-șef al Secției unificare a practicii în domeniul 

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a 

Procuraturii Generale, Vladimir Adam, a pledat pentru respingerea, ca nefondată, a 

contestației depusă de către avocatul xxxxxxxx în interesele ex-procurorului Eduard 

Camerzan, considerând că hotărârea Colegiului de disciplină și etică este legală şi 

temeinică.  
Analizând hotărârea contestată, materialele procedurii disciplinare și ținând cont 

de toate aspectele examinate în cadrul ședinței, Consiliul Superior al Procurorilor 

consideră necesar a admite contestația cu casarea hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică adoptată în privința ex-procurorului Eduard Camerzan și a 
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pronunța o nouă hotărâre privind încetarea prezentei proceduri disciplinare pe 

motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 

  Consiliul Superior al Procurorilor reține că hotărârea vizată este lacunară, nu se 

bazează pe motivarea explicită a acuzației disciplinare aduse ex-procurorului Eduard 

Camerzan și nu conține nici o clarificare privind cauzele respingerii poziției de apărare 

a acestuia, circumstanțe care viciază atât analiza situației ce constituie obiect al 

procedurii disciplinare, cât și substanța și imparțialitatea concluziilor formulate în 

hotărârea contestată.  

  În context, Consiliul Superior al Procurorilor consideră nejustificată omiterea 

aspectelor importante din aprecierea raționamentului logico-juridic al acțiunilor 

procesuale efectuate, pe caz, de către ex-procurorul Eduard Camerzan, nefiind  atestate 

explicații plauzibile pentru o asemenea abordare. 

  După cum a menționat Consiliul Superior al Procurorilor în practica sa 

anterioară, loialitatea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu reprezintă, de principiu, un 

element al legalității, ceea ce înseamnă că analiza modului în care a acționat un 

procuror nu se rezumă doar la criterii pur formale, dar ține să evalueze și complexitatea 

situației pe care acesta o investiga în cadrul cauzei penale, fiind obligat să o aprecieze 

conform standardelor prevăzute de lege. 

 Pe cale de consecință, pentru a se pronunța în această speță, Consiliul Superior 

al Procurorilor a analizat conduita procesuală a lui Eduard Camerzan (care deținea la 

acel moment funcția de procuror), manifestată în contextul desfășurării urmăririi 

penale pe dosarul penal nr. xxxxxxxx, nefiind identificate încălcări ale standardelor de 

activitate a procurorilor.  

  Astfel, fără a se pronunța asupra fondului speței care se investiga în cadrul 

dosarului penal de referință, Consiliul Superior al Procurorilor notează că delimitarea 

între infracțiunea de vătămare corporală gravă și infracțiunea de omor (sau după caz - 

tentativă de omor), reprezintă o sarcină profesională complexă, iar concluzia formulată 

urmează să se bazeze pe analiza atentă a tuturor circumstanțelor concrete, stabililite și 

elucidate în cadrul acțiunilor procesuale. 

 Atât din perspectiva doctrinei de specialitate, cât și potrivit practicii judiciare, 

este recunoscută necesitatea coroborării probelor administrate pentru fiecare caz 

individual și aprecierea lor în ansamblu, pentru ca în rezultat să fie clarificate toate 

aspectele relevante privind latura obiectivă și latura subiectivă ale faptei. Este esențial 

ca subiecții abilitați cu funcția de aplicare în concret a legii să depună toate eforturile 

pentru a clarifica exact care a fost atitudinea psihică a făptuitorului față de urmările 

prejudiciabile, deoarece în caz contrar, erorile admise pot determina calificarea 

juridico-penală incorectă a faptei comise. În acest sens, importante sunt  - contextul 

comiterii faptei, numărul loviturilor aplicate, natura relațiilor dintre făptuitor și victimă, 

dar și alte împrejurări pre-existente sau simultane comiterii infracțiunii, pe care 

investigația urmează să le constate. 

 Având în vedere că întocmirea rechizitoriului și remiterea cauzei penale în 

instanța de judecată sunt competențe exclusive ce revin procurorului de caz, obiectivul 

urmărit de Consiliul Superior al Procurorilor în prezenta procedură disciplinară a fost 

să analizeze contextul și modul în care Eduard Camerzan (procuror la acel moment)  

și-a formulat raționamentul logico-juridic, precum și să stabilească dacă acesta a avut 
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o preocupare serioasă, pentru a identifica soluția procesual-penală corespunzătoare pe 

dosar. 

Consiliul Superior al Procurorilor reiterează că atunci când se pune în discuție 

modul în care un procuror a interpretat și a aplicat o normă materială sau procesuală, 

este necesară o precauție deosebită, pentru a nu diminua valoarea principiului de liberă 

apreciere a probelor, care recunoaște în subsidiar elementul „propriei convingeri” și 

reprezintă o garanție a independenței procurorului.   

      După cum se observă, autorul sesizării disciplinare consideră că ….  
Argumentarea acestei viziuni este lacunară și se referă doar la reperele ce țin de 

aprecierea nemijlocită a cazului, fără să se indice temeiurile de a le reține doar în 

sarcina lui Eduard Camerzan, care nu a fost singurul procuror ce a avut în gestiune 

acest dosar penal.  

 Procedându-se de o manieră unilaterală, atât în sesizare, cât și în cadrul 

verificărilor efectuate de către Inspecția procurorilor, a fost omisă descrierea întregului 

parcurs al urmăririi penale și cercetării judecătorești pe caz, care evocă faptul că în 

acest dosar penal au mai participat, la diferite etape, încă doi procurori, care au avut 

aceeași viziune asupra calificării juridico-penale a faptei lui xxxxxxxx, păstrând 

încadrarea în baza art.151 alin.(1) din Codul penal, menținută și în sentința de 

condamnare adoptată de Judecătoria xxxxxxxx.  

 De asemenea, din faptele stabilite rezultă că această poziție cu privire la 

calificarea juridico-penală  …, fiind analizate în concret împrejurările constatate și 

raportate la prevederile normei penale materiale, iar ca rezultat a fost validată concluzia 

că făptuitorului urmează a-i fi incriminată comiterea infracțiunii de cauzare a vătămării 

corporale grave.  

 După cum s-a constatat, Eduard Camerzan a primit în gestiune acest dosar penal 

la momentul când deja existau constrângeri de timp privind adoptarea soluției 

procesual-penale, pe caz era deja înaintată învinuirea în baza art.151 alin.(1) din Codul 

penal de către un alt procuror, dar, cu toate acestea, el a efectuat audierea suplimentară 

a învinuitului pentru a se asigura de corectitudinea concluziilor ce urmează a fi 

formulate pe speța respectivă. 

 Din perspectivă factologică, dosarul penal s-a aflat în gestiunea lui Eduard 

Camerza o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce desigur nu-l scutește de obligația de  

a manifesta suficientă diligență și responsabilitate cu privire la acțiunile procesuale 

efectuate, însă concluzia pe care o deduce Consiliul Superior al Procurorilor este că 

acesta a acționat cu precauția și atenția corespunzătoare, nu s-a bazat doar pe studierea 

dosarului, dar a audiat suplimentar învinuitul, ceea ce denotă interesul profesional de a 

stabili adevărul.  

 Respectiv, pentru Consiliul Superior al Procurorilor este important că Eduard 

Camerzan a avut, în această situație, o conduită procesuală adecvată, a manifestat rol 

pro-activ, nu s-a rezumat numai la analiza înscrisurilor din dosar, dar a interacționat 

direct cu învinuitul, acestea fiind premisele necesare în baza cărora a fost construit 

raționamentul logico-juridic aferent calificării penale a faptei, toate acestea, în 

ansamblu, aliniindu-se standardelor de îndeplinire corespunzătoare a atribuțiilor de 

serviciu.      
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 Mai mult de atât, în același sens se subliniază că poziție similară cu privire la 

calificare au avut și ceilalți doi procurori care au gestionat dosarul (procurorul care a 

înaintat învinuirea și procurorul care a participat ca acuzator de stat), aceasta fiind 

clarificată și în cadrul discuțiilor cu conducerea procuraturii teritoriale, aspecte care 

denotă manifestarea acurateței profesionale adecvate, orientată spre stabilirea 

adevărului și sancționarea corectă a faptei comise.   

 Evident, pot exista viziuni diferite referitoare la corectitudinea calificării 

juridico-penale a faptei investigate pe acest dosar penal, deoarece, așa cum s-a arătat 

supra sunt mai multe elemente ce trebuie luate în considerare. Cu toate acestea, este 

necesar să subliniem că procurorii care au avut în gestiune cazul penal (inclusiv și 

Eduard Camerzan) au interacționat direct cu părțile pe dosar și au analizat speța prin 

prisma convingerii pe care și-au format-o din audierea nemijlocită a persoanelor, 

evaluări ce dețin un potențial sporit în raport cu constatările ce se fac doar în baza 

studierii materialelor dosarului penal. 

  Totodată, examinarea judiciară a cazului a urmat parcursul prevăzut de legea 

procesual-penală, iar încadrarea juridică a faptei nu a fost modificată, astfel încât 

condamnarea lui xxxxxxxx s-a efectuat în baza art.151 alin.(1) din Codul penal, 

hotărâre care nu a fost contestată.  

 Inspecția procurorilor, în cadrul investigațiilor efectuate, nu a făcut clarificările 

necesare și nu a asigurat descrierea complexă a modului cum a derulat urmărirea penală 

pe acest caz sub aspectul implicării, la diferite etape ale procesului penal, a mai multor 

procurori care au gestionat dosarul, pentru a arăta dacă a existat o viziune unitară asupra 

calificării juridico-penale a faptei sau au fost făcute și alte aprecieri, precum și nici nu 

s-au făcut mențiuni dacă poziția și concluziile formulate de către Eduard Camerzan au 

orientat cercetările spre o încadrare distinctă. 

 Toate aceste lacune nu au fost reparate nici de Colegiul de disciplină și etică, 

care deși a recepționat explicația lui Eduard Camerzan, a omis să se expună asupra 

poziției de apărare a acestuia, lăsând fără răspuns argumentele prezentate, care au 

incidență pentru analiza deplină și obiectivă a procedurii disciplinare. 

 Respectiv, prin hotărârea contestată, Colegiul de disciplină și etică a invalidat 

raționamentul logico-juridic pe care s-a bazat soluția procesual-penală adoptată de 

către Eduard Camerzan fără să invoce argumente temeinice în acest sens, care să 

demonstreze că a fost viciată conduita procesuală a acestuia sau a fost lipsită de 

loialitate profesională, ca element obligatoriu al legalității, în măsură să justifice 

existența încălcării disciplinare. 

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor nu este de acord cu poziția 

expusă, pe caz, de Colegiul de disciplină și etică, care a concluzionat că acțiunile ex-

procurorului Eduard Camerzan, legate de calificarea juridico-penală a faptei 

investigate pe dosarul penal nr.xxxxxxxx întrunesc semnele gradului prejudiciabil ca 

să fie apreciate drept abatere disciplinară. 

Astfel, în opinia Consiliului Superior al Procurorilor, abordarea Colegiului de 

disciplină și etică a fost una strict formală și superificială, cu evaluarea segmentară a 

procedurii disciplinare și a situației deduse spre analiză, circumstanțe care alterează 

iremediabil soluția adoptată în privința ex-procurorului Eduard Camerzan și viciază 

concluziile de conținut din hotărâre. 
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  Față de materialul probator administrat, Consiliul Superior al Procurorilor 

apreciază că nu poate fi reținută vreo abatere disciplinară în sarcina lui Eduard 

Camerzan raportat la acțiunile procesuale efectuate pe dosarul penal nr.xxxxxxxx, dat 

fiind faptul că acesta a întreprins toate măsurile disponibile și necesare, reieșind din 

caracterul faptei investigate și circumstanțele gestionării cauzei penale, iar conduita sa 

procesuală a fost corespunzătoare obligațiilor stabilite de lege.    

 În asemenea circumstanțe, trebuie menționat că interpretarea de către procuror a 

normei de drept material reprezintă, în realitate, o modalitate de aplicare în concret a 

legii și, dacă este făcută cu bună-credință, rațional, argumentat și rezonabil, nu poate 

constitui abatere disciplinară, întrucât se circumscrie competențelor atribuite de lege, 

dar și reprezintă un pilon ce susține independența procesuală a procurorului. 

Incidența cadrului normativ care vizează procedura disciplinară în privința ex-

procurorului Eduard Camerzan se referă la următoarele: 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură  

Art.6 alin.(3), conform căruia procurorul este obligat: 

a) să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu în conformitate cu Constituţia, 

legislaţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova 

este parte; 

b) să respecte prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul 

Procuraturii; 

c) să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului în 

exercitarea atribuţiilor sale;  

[...] 

  Codul de procedură penală:  

Articolul 1. Noţiunea şi scopul procesului penal  

[…]  

(2) Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de 

infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor 

cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse 

sau săvîrşite, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită 

potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală 

şi condamnată. 

[…]  

Articolul 19. Accesul liber la justiţie   

[…]  

(3) Organul de urmărire penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de 

lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor 

cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, 

învinuitului, inculpatului, cît şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele 

care îi atenuează sau agravează răspunderea.  

Articolul 20. Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil  

(1) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se face în termene rezonabile.  

[...] 

(3) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale în care sînt persoane aflate în 

arest, precum şi minori, se fac de urgenţă şi în mod preferenţial.  

lex:LPLP19940729CONST
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(4) Respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală se asigură de către 

procuror, iar la judecarea cazului – de către instanţa respectivă.  

[...] 

Articolul 254. Rolul activ al organului de urmărire penală  

(1) Organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege 

pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei 

pentru stabilirea adevărului.  

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale 

Art.6 Dreptul la un proces echitabil 

  Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod 

public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită 

de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter 

civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa 

[...].  

Avizul nr.9(2014) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni 

privind normele și principiile europene referitoare la procurori. 

Pct.15 Atunci când iau parte la investigarea unei infracțiuni sau exercită autoritate 

asupra poliției sau asupra altor organe de cercetare penală aflate sub jurisdicția lor, 

procurorii trebuie să acționeze obiectiv, imparțial și cu profesionalism, și să se asigure 

că aceste organe de cercetare penală respectă principiile de drept și drepturile 

fundamentale ale omului. 

Codul de etică al procurorilor (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 

Procurorilor nr.4 din 27 mai 2016). 

Pct.6 Procurorii se află în serviciul societăţii, sunt responsabili de conduita lor și 

au datoria ca prin fiecare acţiune şi decizie să onoreze jurământul depus, respectând 

cele mai înalte standarde de etică şi conduită.  

Procurorul trebuie: 

6.1.1 să respecte legislaţia naţională şi actele internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, principiile judecăţii echitabile cum sunt prevăzute în articolul 6 

din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a 

jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, actele normative ale 

Procuraturii, şi ale organelor de autoadministrare a procurorilor; 

6.1.4 să respecte drepturile şi interesele legitime ale părţilor şi participanţilor la 

proces, persoanelor fizice şi juridice.  

6.1.6 să se asigure ca procedurile penale să opereze cât de rapid posibil, în 

concordanţă cu interesele justiţiei;  

6.2.1 să-şi exercite atribuţiile în mod independent, imparţial, onest, ireproşabil, 

dînd dovadă de o înaltă ţinută morală şi maximă corectitudine şi să contribuie la 

realizarea eficientă şi efectivă a actului de justiţie. Independenţa nu este un privilegiu 

sau o prerogativă conferită procurorilor în interes personal, ci o garanţie a unei justiţii 

echitabile, imparţiale şi efective, care protejează interesul public şi privat în societate. 

6.2.3 în luarea deciziilor, inclusiv a celor discreţionare, să acţioneze în mod 

independent şi imparţial în conformitate cu legea, respectînd prevederile prezentului 

Cod şi ale tuturor actelor departamentale şi interdepartamentale;  
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   6.2.4 să ia decizii bazate pe evaluarea imparţială şi obiectivă a probel6.2.4 să ia 

decizii bazate pe evaluarea imparţială şi obiectivă a probelor, ţinînd cont de toate 

circumstanţele pertinente ale cauzei, să-şi îndeplinească atribuţiile fără teamă, 

favoritism sau prejudecăţi;  

6.5.4 să ia atitudine faţă de orice încălcare a legii, a normelor de etică şi conduită 

admisă de către judecători, avocaţi, ofiţeri de urmărire penală şi alte părți sau 

participanți la proces;  

Analizând actele și lucrările prezentei proceduri disciplinare, Consiliul Superior 

al Procurorilor constată că în acțiunile ex-procurorului Eduard Camerzan nu au fost 

stabilite încălcări ale acestor prevederi. 

  În opinia Consiliului Superior al Procurorilor, pe caz, concluziile formulate în 

hotărârea Colegiului de disciplină și etică sunt neîntemeiate și la emiterea acesteia nu 

s-a ținut cont de toate circumstanțele speței. 

 Respectiv, contestația depusă este întemeiată, or, argumentele prezentate, 

raportate la verificările disciplinare efectuate, sunt în măsură să combată poziția 

adoptată pe caz de către Colegiul de disciplină și etică. 

  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). 

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.  
În circumstanțele expuse, se reține că titularul acțiunii disciplinare pune în 

discuție însuși modul în care ex-procurorul Eduard Camerzan 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.   

Pentru ca soluția să îndeplinească exigențele de motivare corespunzătoare, 

Consiliul Superior al Procurorilor a supus analizei minuțioase circumstanțele din 

procedura disciplinară, dovezile administrate, declarațiile părților, aspectele criticate în 

contestație 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 argumentele expuse supra, se constată că 

faptele lui Eduard Camerzan, care fac obiect al prezentei proceduri disciplinare, nu 

constituie abatere disciplinară.  

Pe cale de consecință, Consiliul Superior al Procurorilor  consideră că se impune 

casarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-133/20 din 23.12.2020 emisă în 

privința lui Eduard Camerzan (ex-procuror) și adoptarea, pe caz, a soluției de încetare 

a procedurii disciplinare pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 
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Având în vedere aceste motive, ținând cont de toate circumstanțele reliefate, în 

temeiul  art.37,  art.51 alin.(l) lit.d), art.70 alin.(l) lit. f), art.77, art.86 alin.(3) lit.b) din 

Legea  nr.3/2016 cu privire la Procuratură, capitolul 9 pct.9.10 și 9.11 lit.b) din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, pct.81 lit.b) din Regulamentul 

privind organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi etică, Consiliul Superior 

al Procurorilor – 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

  

1. A admite contestația declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și 

etică nr.3-133/20 din 23.12.2020, declarată de către avocatul xxxxxxxx în interesele 

ex-procurorului Eduard Camerzan. 

2. A casa Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-133/20 din 23.12.2020, 

cu pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare în privința lui 

Eduard Camerzan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 

3. Hotărârea va fi publicată 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 CÂLCIC semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  absent 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 
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12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                      semnat                           Angela MOTUZOC 

 


