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H O T Ă R Â R EA nr. 1-39/2021 

cu privire la examinarea contestației împotriva hotărârii  

Colegiului de disciplină și etică nr. 3-151/20 din 30.12.2020, 

adoptată în privința procurorului Pavel Vinițchi     
 

1 aprilie 2021                                                 municipiul Chișinău 

 

Examinând în ședință închisă contestația Inspecției procurorilor împotriva 

hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr. 3-151/20 din 30.12.2020, audiind 

informația prezentată de către domnul Adrian Bordianu, Consiliul Superior al 

Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin hotărârea nr.3-151/20 din 30.12.2020 Colegiul de disciplină și etică a 

dispus încetarea cauzei disciplinare pornite de către Inspecția procurorilor în baza 

sesizărilor din xx.xx.xxxx și din xx.xx.xxxx ale procurorilor-șefi interimari ai Secției 

control al activității speciale de investigații și asigurarea regimului secret a Procuraturii 

Generale, XXXX XXXX și XXXX XXXX, în privința procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău, Oficiul de reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Pavel Vinițchi.    

În hotărârea sa Colegiul de disciplină și etică a reținut că, potrivit sesizărilor 

înaintate în temeiul adresărilor cet. xxxxxxxx şi xxxxxxxx, precum şi informației 

publicate în ziarul „xxxxxxxx”, cu genericul „Greşeala procurorului Viniţchi”, în urma 

verificării materialelor cauzelor penale nr. xxxxxxxx şi xxxxxxxx, investigate de către 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale, s-a pretins 

că procurorul Pavel Viniţchi a admis încălcări pasibile de răspundere disciplinară.  

Astfel, în perioada lunilor xxxxxxxx 2019 - xxxxxxxx 2020, efectuarea urmăririi 

penale în cauza penală nr. xxxxxxxx a fost dispusă unui grup de procurori, ofiţeri de 

urmărire penală și ofițeri de investigații din cadrul INI al IGP.  

Conducerea grupului de urmărire penală, prin ordonanța procurorului-șef 

interimar al PCCOCS din xx.xx.xxxx, a fost dispusă procurorului delegat Pavel 

Viniţchi. Ulterior, componența grupului de lucru a fost modificată prin ordonanțele din 

xx.xx.xxxx; xx.xx.xxxx; xx.xx.xxxx. În tot acest interval de timp, conducător al 

grupului de lucru a fost numit Pavel Viniţchi.  

Urmare a examinării cauzei disciplinare, Colegiul de disciplină și etică a reținut 

că Inspecția procurorilor i-a reproșat procurorului Pavel Vinițchi următoarele fapte cu 

valoare de abatere disciplinară:  

a) materialele cauzelor penale menționate sânt haotic repartizate, fără a fi structurate 

într-o ordine cronologică … 

b) s-a depistat lipsa multor acte procedural, … 

c) de asemenea s-a menționat că procurorul conducător al urmăririi penale P.Viniţchi 

nu a ținut evidența acțiunilor efectuate. 
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Astfel, la data de xx.xx.xxxx, prin ordonanța procurorului Pavel Viniţchi a fost 

dispusă reținerea lui xxxxxxxx, bănuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, art. 

248 alin.(5) lit.b), d) Cod penal. La xx.xx.xxxx xxxxxxxx a fost pus sub învinuire, în 

cadrul cauzei penale nr. xxxxxxxx.   

La xx.xx.xxxx a fost înregistrat demersul procurorului privind aplicarea măsurii 

preventive arestul. Prin încheierea din xx.xx.xxxx, judecătorul XXXX XXXX a dispus 

aplicarea măsurii solicitate, fiind eliberat mandat de arest pe un termen de 30 zile. 

La materialele cauzei este anexată copia încheierii judecătorului XXXX XXXX 

din xx.xx.xxxx, privind înlocuirea măsurii preventive din arest în arest la domiciliu. 

Atât ordonanța, cât și demersul procurorului de aplicare a măsurilor preventive în 

privința lui xxxxxxxx nu se regăsesc în cauză.    

La xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx au fost înregistrate demersurile privind prelungirea 

măsurii preventive - arestul la domiciliu - aplicat lui xxxxxxxx. Prin încheierile 

judecătorului din xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx a fost prelungit arestul la domiciliu cu 30 de 

zile, consecutiv (deși la cauza penală este anexată doar copia mandatului judecătoresc 

din xx.xx.xxxx). 

La data de xx.xx.xxxx Pavel Viniţchi înaintează demers privind înlocuirea 

măsurii preventive arestul la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar a lui 

xxxxxxxx.    

Totodată, s-a stabilit că, la data de xx.xx.xxxx, procurorul Pavel Viniţchi a dispus 

reținerea cet. xxxxxxxx, fiind întocmit proces-verbal de reținere. La xx.xx.xxxx, în 

cancelaria judecătoriei Chișinău, sediul XXXXX, a fost înregistrat demersul 

procurorului Pavel Viniţchi, care a solicitat : "...să fie emisă încheierea de aplicare a 

măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru o perioadă de 30 zile în privința 

învinuitului xxxxxxxx...", deși în privința numitului era aplicată măsura preventivă 

arestul la domiciliu.  

De asemenea, în unele cazuri, fără careva probe verosimile, au fost efectuate 

acțiuni procesuale - percheziții la domiciliul cet. xxxxxxxx și xxxxxxxx.   

Astfel, la data de xx.xx.xxxx, procurorul Pavel Viniţchi a dispus prin ordonanță 

efectuarea percheziției în cadrul cauzei penale nr. xxxxxxxx la domiciliul cet. 

xxxxxxxx. Ca temei a servit raportul ofițerului superior de investigații al INI al IGP 

xxxxxxxx din xx.xx.xxxx, care a motivat că, "...potrivit analizei datelor cu caracter 

special de investigații și a acțiunilor de urmărire penală, au fost stabiliți complicii 

învinuitului xxxxxxxx la comiterea infracțiunii în cauză, unul dintre care s-a dovedit a 

fi: xxxxxxxx..." Alte probe care ar confirma implicarea cet. xxxxxxxx nu au fost 

anexate la raport.  

Prin încheierea judecătorului de instrucție XXXX XXXX a fost dispusă 

efectuarea percheziției, fiind emis mandat judecătoresc. În cadrul percheziției efectuate, 

careva bunuri indicate în ordonanța procurorului nu au fost depistate. Cu toate acestea, 

la data de xx.xx.xxxx procurorul Pavel Viniţchi a emis ordonanța de reținere a cet. 

xxxxxxxx, ultima fiind audiată în calitate de bănuită. Tot la xx.xx.xxxx (deşi ordonanța 

este datată cu xx.xx.xxxx), cet. xxxxxxxx i-a fost înaintată învinuirea în temeiul art. 190 
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alin.(5) Cod penal. La xx.xx.xxxx procurorul Pavel Viniţchi a înaintat demers privind 

aplicarea în privința cet. xxxxxxxx a măsurii preventive - arestul preventiv.   

Astfel, în lipsa probelor care dovedesc vinovăția cet. xxxxxxxx în comiterea 

infracțiunii, procurorul Pavel Viniţchi, neîntemeiat a înaintat demers instanței de 

judecată privind aplicarea în privința cet. xxxxxxxx a măsurii preventive arestul. 

Prin încheierea judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXX, 

XXXX XXXX, din xx.xx.xxxx, a fost respins integral demersul procurorului, 

indicându-se că: "... materialele anexate în calitate de probe nu dovedesc participarea 

cet. xxxxxxxx la săvârșirea infracțiunii incriminate". Încheierea a rămas una definitivă.  

La fel, s-a stabilit că la xx.xx.xxxx procurorul Pavel Viniţchi a dispus efectuarea 

măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a 

imaginilor (în temeiul art. 132/4 alin. (3) CPP) în privința cet. xxxxxxxx.  

Ca temei a servit raportul ofițerului de investigații a INI al IGP, xxxxxxxx, din 

xx.xx.xxxx, prin care a fost solicitată pornirea procedurii de autorizare a măsurii 

speciale, în mod de urgență.  

În cadrul acțiunii preconizate …, 

La xx.xx.xxxx procurorul Pavel Viniţchi a considerat pertinente datele acumulate 

în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații. 

La materialele cauzei penale este anexat demersul procurorului Pavel Viniţchi din 

xx.xx.xxxx, prin care acesta solicită confirmarea respectării cerințelor legale la 

efectuarea măsurii speciale de investigații și totodată solicită autorizarea efectuării 

acestei măsuri. 

Alte informații referitoare la înregistrarea prezentului demers în cancelaria 

Judecătoriei, precum și hotărârea adoptată de către judecătorul de instrucție, în legătură 

cu efectuarea acestei măsuri, nu se regăsesc la cauza penală. 

La fel, s-a constatat că în privința lui xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a fost 

modificat de câteva ori actul de acuzare.  

Analizând actele de învinuire, s-a constatat că ordonanțele din xx.xx.xxxx privind 

punerea sub învinuire a lui xxxxxxxx, precum şi cele din xx.xx.xxxx în privința lui 

xxxxxxxx şi xxxxxxxx, emise de procurorul Pavel Viniţchi, nu corespund cerințelor 

prevăzute de art.281 din Codul procedură penală, nefiind indicate mai multe elemente 

care formează actul de acuzare.  

Astfel, conținutul ordonanțelor este … 

Neasigurarea caracterului complet al investigațiilor și al cerinței legale privind 

cercetarea sub toate aspectele a circumstanțelor, care au importanță pentru justa 

soluționare a cauzei, a determinat formularea unor învinuiri cu conținut general și 

neclar. O învinuire formulată de o asemenea manieră nu corespunde art.6 paragraful 1,3 

lit. a) și b) din Convenția Europeană pentru drepturile omului și a libertăților 

fundamentale, și potrivit căreia, orice acuzație trebuie să fie clară și concretă, astfel 

încât acuzatul să-și poată pregăti eficient apărarea.   

Potrivit sesizării procurorului-șef interimar Secție control al activității 

speciale de investigaţii şi asigurarea regimului secret a Procuraturii Generale 
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XXXX XXXX, la xx.xx.xxxx prin rezoluţia Procurorului General a fost iniţiat un 

control de serviciu pe marginea informației publicate în ziarul " xxxxxxxx ", cu 

genericul "Greşeala procurorului Viniţchi", în care erau relatate pretinse ilegalităţi 

comise la efectuarea  urmăririi penale în privinţa cet. xxxxxxxx precum și posibile 

acţiuni coruptibile comise de către procurorul Pavel Viniţchi.  

În cadrul controlului de serviciu s-a stabilit că în articolul menționat este vorba 

despre urmărirea penală în cauza nr. xxxxxxxx, care a fost disjunsă la xx.xx.xxxx din 

cauza nr. xxxxxxxx privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.284 alin.(l) şi art. 

42, 47, 217/1 alin.(4) lit. b), d) Cod penal de către xxxxxxxx şi art. 217/1 alin.(4) lit. b), 

d) art.47, 248 alin.(5) lit. b) şi art. 284 alin.(l) Cod penal de către membrii unei asociaţii 

(organizaţii) criminale.   

La cauza penală nr. xxxxxxxx au fost conexate următoarele cauze: nr. xxxxxxxx; 

nr. xxxxxxxx; nr. xxxxxxxx; (fiind conexate: nr. xxxxxxxx; nr. xxxxxxxx; nr. 

xxxxxxxx; nr. xxxxxxxx; nr. xxxxxxxx; nr. xxxxxxxx; xxxxxxxx); nr. xxxxxxxx; nr. 

xxxxxxxx (fiind conexate nr. xxxxxxxx; nr. xxxxxxxx).   

În perioada lunilor xxxxxxxx 2019 - xxxxxxxx 2020, efectuarea urmăririi penale 

în cauza penală nr. xxxxxxxx a fost dispusă unui grup de procurori, ofiţeri de urmărire 

penală şi ofiţeri de investigaţii din cadrul INI al IGP.  

Conducerea grupului de urmărire penală, prin ordonanţa procurorului - şef 

interimar al PCCOCS, XXXX XXXX din xx.xx.xxxx, a fost dispusă procurorului Pavel 

Viniţchi, delegat în PCCOCS.  

Ulterior, componenţa grupului de lucru a fost modificată prin ordonanţele din 

xx.xx.xxxx; xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx. În acest interval de timp, conducător 

al grupului de lucru a fost numit Pavel Viniţchi. 

Urmare a verificării cauzei penale, s-a constatat că, materialele cauzei penale sânt 

haotic repartizate, fără a fi structurate într-o ordine cronologică, motiv pentru care este 

dificil de stabilit toate acţiunile procesuale dispuse şi efectuate. 

Mai mult, în cazul constatării unei sau mai multor circumstanţe, care denotă 

conexitatea prevăzută de art. 42 alin. (3) din Codul de procedură penală, adică o 

necesitate legală de a efectua urmărirea penală întru-un singur proces, procurorul 

dispune conexarea cauzelor în ordinea art. 2791 din Codul de procedură penală, iar 

cauzei conexate i se atribuie numărul de ordine al cauzei începute mai devreme, adică a 

cauzei penale de bază. 

În cadrul cauzei penale specificate supra, procurorul Pavel Viniţchi, contrar 

prevederilor art. 2791 din Codul de procedură penală, a conexat toate cauzele penale 

începute anterior la o cauză penală recent pornită (nr. xxxxxxxx).  

În partea ce ţine de actul de învinuire, înaintat lui xxxxxxxx la xx.xx.xxxx, în 

comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 42,47, 217/1 alin.(4) lit. b), d) art. 42, 47, 248 

Cod penal, acesta nu corespunde cerinţelor prevăzute de art.281 din Codul procedură 

penală, nefiind indicate elemente obligatorii care formează actul de acuzare. 

Astfel, din conţinutul ordonanţei nu este clar, care este rolul nemijlocit a 

învinuitului la comiterea infracţiunilor imputate, circumstanţele comiterii infracţiunilor 

fiind descrise la general.    
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Totodată, unele din faptele incriminate lui xxxxxxxx de către procurorul XXXX 

XXXX şi remise pentru examinare instanţei de judecată, în cauza penală nr. xxxxxxxx 

(disjunsă din materialele cauzei penale nr. xxxxxxxx la xx.xx.xxxx), învinuit în 

săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.47, 217/1 alin.(4) lit. b), d) art. 47, 248 alin.(5) 

lit. b), d ), art. 284 alin.(l) din Codul penal, se regăsesc în actul de învinuire înaintat de 

procurorul Pavel Viniţchi la xx.xx.xxxx: " ...în ianuarie xxxx, xxxxxxxx l-a atras în 

calitate de şofer pe xxxxxxxx, ...care cu automobilul de model ,, XXXXX”, cu n/î 

xxxxxxxx, a transportat din XXXXX substanţa narcotică cu masa totală de xx kg xxx 

grame în direcţia spre XXXXX. ...La trecerea frontierei vamale din XXXXX în 

XXXXX, la postul vamal " XXXXX ", raionul XXXXX, au fost depistate şi ridicate 

drogurile...".   

De asemenea, prin ordonanţa procurorului P.Viniţchi din xx.xx.xxxx, xxxxxxxx., 

a fost pus sub învinuire în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 42, 284 alin.(l) Cod 

penal ….   

Analizând actul de învinuire, s-a constatat că, ordonanţa din xx.xx.xxxx privind 

punerea sub învinuire a lui xxxxxxxx, emisă de procurorul Pavel Viniţchi, nu 

corespunde cerinţelor prevăzute de art. 281 din Codul de procedură penală, nefiind 

indicate unele elemente care formează actul de acuzare.  

Astfel, din conţinutul ordonanţei nu este clar care este rolul nemijlocit al 

învinuitului xxxxxxxx. la comiterea infracţiunilor imputate, prin care acţiuni acesta a 

contribuit/participat la crearea sau conducerea unei organizaţii criminale.  

De asemenea, se constată că unele fapte încriminate învinuitului xxxxxxxx, greşit 

au fost încadrate de către organul de urmărire penală prin prisma comiterii infracţiunii 

prevăzute de art.42, 47,248 alin.(5) lit. b) din Codul penal.  

Potrivit ordonanţei, xxxxxxxx aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, 

urmărind scopul punerii în circulaţie ilegală a drogurilor în proporţii deosebit de mari în 

scop de înstrăinare, pentru a obţine un profit material ilicit, acţionând de comun acord şi 

împreună cu conducătorii organizaţiei criminale date...., în scopul comercializării 

ilegale a drogurilor şi obţinerii unui profit ilicit, au organizat o livrare ilicită de droguri 

de tip canabis cu masa totală de xx kg xxx,x gr.,, prin contrabandă, din XXXXX, 

tranzitând alte state ale Uniunii Europene, care a fost transportată în circumstanţe 

nestabilite în XXXXX, XXXXX pentru înstrăinare. 

Deși este cunoscut că unul din elementele specifice contrabandei constituie 

organizarea trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a drogurilor, acest fapt 

în cazul menţionat nu a fost constatat - potrivit ordonanţei de punere sub învinuire, 

drogurile au fost livrate şi tranzitate …. 

La fel s-a procedat în cazul episoadelor privind livrarea a xxx kg xxx,x gr. din 

XXXXX în XXXXX, regiunea XXXXX la xx.xx.xxxx; livrarea în XXXXX a xx kg 

xxx,x gr. haşiş la xx.xx.xxxx; livrarea la xx.xx.xxxx a xx kg. xxx,xx gr. haşiş din 

XXXXX în XXXXX, tranzitând XXXXX, XXXXX, XXXXX.  

Din afirmaţiile lui xxxxxxxx rezultă că, la data de xx.xx.xxxx, procurorul 

Viniţchi P. a purtat discuţii telefonice cu acesta, iar în ziua următoare xxxxxxxx s-a 
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prezentat la PCCOCS, unde s-a întâlnit cu Viniţchi P. Deşi în privinţa lui xxxxxxxx era 

aplicată măsura preventivă arestul, procurorul Viniţchi P. nu a întreprins nici o măsură 

pentru a-1 reţine în ziua de xx.xx.xxxx şi nici pe data de xx.xx.xxxx, când în ședința de 

judecată s-a examinat cererea avocatului XXXX XXXX cu privire la înlocuirea măsurii 

preventive sub formă de arest în una mai blândă.   

În cadrul controlului s-a constatat că Procuratura Anticorupție a examinat faptele 

invocate în cadrul procesului penal … a fost adoptată ordonanţa de neîncepere a 

urmăririi penale.  

Prin comportamentul său… și neîntreprinderea măsurilor în vederea reținerii 

acestuia, procurorul Viniţchi P. a încălcat cerințele Codului de etică al procurorilor.  

Urmare a verificării cauzei penale se constată caracterul îndelungat al urmăririi 

penale, aceasta efectuându-se mai mult de cinci ani. Totodată, se atestă o neclaritate la 

conexarea și disjungerea cauzelor penale, contrar prevederilor Instrucțiunii privind 

modul de primire, înregistrare, evidență și examinare a sesizărilor și a altor informații 

despre infracțiuni, aprobată prin Ordinul comun nr. 121/254,286-0/95 din 18.07.2008. 

Neasigurarea caracterului complet al investigațiilor și cercetării sub toate 

aspectele a circumstanțelor, care au importanță pentru justa soluționare a cauzei, a 

determinat formularea unor învinuiri cu conținut general și neclar, fapt neadmisibil, sub 

prisma prevederilor art. 6 paragraful 1, 3 lit. a) și b) din Convenția Europeană pentru 

drepturile omului și a libertăților fundamentale, conform cărora, orice acuzație trebuie 

să fie clară și concretă, astfel încât acuzatul să-și poată pregăti eficient apărarea. 

Ordonanțele de punere sub învinuire sunt formale și poartă un caracter general, 

nu conțin toate elementele obligatorii, în corespundere cu prevederile art. 281 din Codul 

de procedură penală.  

De asemenea, se atestă încălcarea de către P.Viniţchi a prevederilor art. 22 alin. 

(l) din Codul de procedură penală la înaintarea învinuirilor cet. xxxxxxxx, potrivit 

cărora nimeni nu poate fi urmărit de organele de urmărire penală, judecat sau pedepsit 

de instanța de judecată de mai multe ori pentru aceiași faptă. 

În opinia Colegiului de disciplină și etică doar erorile săvârșite în mod 

intenționat, cu abuzul deliberat sau, fără îndoială, cu neglijență repetată sau gravă ar 

trebui să se soldeze cu acțiuni disciplinare și sancțiuni, fapt care, însă, în cazul 

examinat, nu își găsește confirmare obiectivă. 

Totodată, din materialul probator administrat, inclusiv explicațiile procurorului 

Pavel Viniţchi în cadrul verificării sesizării, nu se constată întrunirea tuturor condițiilor 

angajării răspunderii disciplinare în acțiunile procurorului Pavel Viniţchi, inclusiv nici 

forma vinovăției cerute de lege. 

Astfel, Colegiul a ajuns la concluzia că procurorul Pavel Viniţchi a acționat 

conform atribuțiilor funcționale și Legii cu privire la Procuratură, ce prevăd că 

procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității și independenței 

procesuale, care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent și 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, 
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„Judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în 

conformitate cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor 

administrate”. 

În acest context, Colegiul a găsit relevante și aplicabile constatările operate în 

Hotărârea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a unor 

prevederi din Codul de procedură penală din 22.05.2017, potrivit cărora au fost 

recunoscute constituționale prevederile legale care conțin sintagma „intima /propria 

convingere”. În Hotărârea menționată s-a reținut că principiul independenței 

judecătorilor, care se referă și asupra procurorilor și persoanelor ce efectuează 

urmărire penală, presupune că aceștia trebuie să ia decizii în deplină libertate și să 

acționeze fără restricții și fără a fi obiectul unor influențe, presiuni, amenințări sau 

intervenții nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cărei persoane vin și sub 

ce motiv. 

Totodată, Colegiul de disciplină și etică a subliniat că nu examinează legalitatea  

actelor dispuse în cadrul examinării petițiilor, în cadrul urmăririi penale și reprezentării 

acuzării în instanța de judecată, dar verifică și se expune asupra modului în care decide 

un procuror să acționeze într-o speță concretă și asupra corespunderii acestui mod 

legilor și actelor normative în vigoare ce reglementează conduita profesională a 

procurorului.  

Exercitarea unui control asupra legalității sau a temeiniciei modului de 

soluționare a cauzelor penale respective de către procurorul Pavel Viniţchi nu este 

posibilă în cadrul procedurii reglementate de dispozițiile Legii nr.3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură, o asemenea verificare constituind prerogativa exclusivă a 

autorităților ierarhic superioare, și după caz, a controlului judiciar exercitat de instanța 

de judecată. 

Cu referire la pretenţiile invocate în sesizare, precum că ordonanţele de punere 

sub învinuire înaintate învinuiţilor în cauzele analizate nu ar corespunde exigenţelor, 

Colegiu constată că acestea erau adoptate în format iniţial, reieşind din circumstanţele şi 

probele acumulate la acel moment, care ulterior urmau să fie completate sau schimbate, 

sau adoptată soluţia de scoatere de sub urmărire penală. În acest sens, sunt relevante 

recomandările conţinute în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „ Cu privire 

la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în 

procesul urmăririi penale” din 04.07.2005, potrivit cărora, ordonanţa de recunoaştere a 

persoanei în calitate de bănuit, învinuit este un act procedural, este un procedeu legat de 

desfăşurarea normală a urmăririi penale şi, prin sine însăşi, punerea persoanei sub 

învinuire, nu afectează drepturi sau libertăţi constituţionale. Acestea sunt nişte măsuri 

procesuale prevăzute de lege, necesare într-o societate democratică, au drept scop 

legitim de a asigura măsuri eficiente de luptă cu criminalitatea şi acest scop este 

proporţional anumitor restricţii care por avea loc în cadrul desfăşurării acţiunilor 

menţionate. 

În contextul dat, Colegiu a stabilit că ordonanţele de punere sub învinuire au fost 

adoptate de către procurorul Pavel Viniţchi în cadrul cauzelor penale menţionate în 

corespundere cu rigorile prevăzute la art. 281 Cod de procedură penală, reieşind din 
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probele acumulate la acel moment şi intima lui convingere, urmând ca, în acord cu 

prevederile art. 19 Cod de procedură penală, urmare a administrării tuturor probelor 

necesare în vederea stabilirii adevărului în cauzele date, să adopte o soluţie legală, în 

termen rezonabil: fie de scoatere de sub urmărire penală şi clasare a cauzei penale, fie 

de trimitere cu rechizitoriu în instanţa de judecată pentru examinare în fond.  

Într-o altă ordine de idei, Colegiu a stabilit că învinuitul xxxxxxxx a fost reținut 

și procurorul Pavel Viniţchi a solicitat aplicarea arestului preventiv în privința acestuia 

în două cauze penale diferite, atât după numărul de ordine, cât și după faptele 

incriminate, care, în cele din urmă, au fost conexate la cauza penală nr. xxxxxxxx, iar 

în privința învinuitului xxxxxxxx a fost prelungită măsura preventivă - arestul la 

domiciliu, nefiind admisă vreo abatere de la prevederile legale în acest sens.  

Colegiul a stabilit că procedura de conexare a cauzei penale nr. xxxxxxxx s-a 

realizat potrivit legislației în vigoare, fiind respectat principiul conexării cauzelor 

pornite ulterior la cea dintâi cauza penală pornită. Or, la dispunerea conexării cauzelor 

penale menţionate, a fost păstrat numărul de ordine atribuit cauzei penale nr. xxxxxxxx, 

preluate din Federaţia Rusă, adică nr. xxxxxxxx, și ulterior numărul de ordine a cauzei 

penale disjunse din aceasta cu nr. xxxxxxxx, pe motiv că urmărirea penală în cauza 

preluată nr. xxxxxxxx a fost pornită mai devreme, la xx.xx.xxxx. 

Urmare a analizei de către Colegiu a actelor de învinuire și episoadelor 

incriminate lui xxxxxxxx,  nu s-au confirmat afirmațiile invocate în sesizările 

examinate, potrivit cărora procurorul Pavel Viniţchi ar fi introdus în actul de acuzare a 

lui xxxxxxxx unele fapte incriminate acestuia în actul de acuzare înaintat anterior de 

către procurorul XXXX XXXX.    

În ceea ce privește ilegalitatea unor capete de acuzare înaintate de procurorul P. 

Viniţchi în privința lui xxxxxxxx, Colegiul a ajuns la concluzia că, în corespundere cu 

prevederile art. 11 și 12 Cod penal, activitatea organizației criminale investigate are un 

caracter transnațional de săvârșire a infracțiunilor de trafic ilicit de droguri, iar cetățenii 

RM, care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țârii, sunt pasibili de răspundere 

penală în conformitate cu Codul penal al RM. 

În final, Colegiul de disciplină și etică a constatat că în speță nu s-a făcut dovada 

îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de 

art. 38 lit. a) și e) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură. 

În consecință, Colegiul de disciplină și etică a dispus prin Hotărârea nr. 3-151/20 

din 30.12.2020 de a înceta procedura disciplinară, intentată în privința procurorului 

Pavel Vinițchi. 

 Împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr. 3-151/20 din 

30.12.2020 a depus contestație în termenul stabilit Inspecția procurorilor. 

 Prin contestația depusă de către reprezentantul Inspecției procurorilor se solicită 

casarea hotărârii nr.3-151/2020 din 30.12.2020 privind încetarea procedurii 

disciplinare în privința procurorului în Procuratura mun. Chişinău, Oficiul 

reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Pavel Viniţchi, și adoptarea unei noi 

hotărâri conform prevederilor art. 86 alin. (3) lit. b) din Legea cu privire la 
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Procuratură. Întru susținerea cerinței vizate reprezentantul Inspecției procurorilor vine 

cu următoarele critici și argumente:  

 ... 

Inspecția procurorilor a rezumat că „încălcările menţionate constituie abatere 

disciplinară prevăzută de art. 38 lit. a) şi e) din Legea cu privire la Procuratură — 

„îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu” şi „încălcarea gravă a 

legii”, pct. pct. 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2., din Codul de etică al procurorilor, fapt pentru 

care procurorul Pavel Viniţchi este pasibil de a fi sancţionat disciplinar”. 

 ...  

Inspecția este de părerea că instanța disciplinară eronat face trimitere la Hotărârea 

Plenului CSJ din 04.07.2005, motivând că învinuirile aduse erau iniţiale, deoarece 

acuzarea adusă învinuiţilor xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, contravine prevederilor art. 281 din Codul de procedură penală şi art. 6 

paragraful 1 ,3 ,  lit. a) şi b) din Convenţia Europeană pentru drepturile omului şi a 

libertăţilor fundamentale, care prevăd că, acuzarea trebuie să fie clară şi concretă, astfel 

încât acuzatul să-şi poată pregăti eficient apărarea. Drept pildă Inspecţia a adus 

învinuirea adusă lui xxxxxxxx, unde în ordonanţa de punere sub învinuire din 

xx.xx.xxxx figurează o altă persoană şi anume xxxxxxxx.   

Colegiul nu s-a expus asupra acţiunilor procurorului Pavel Viniţchi în privinţa 

învinuitului xxxxxxxx, acţiuni care conform Codului de etică al procurorilor ar urma a 

fi calificate drept acțiuni coruptibile.  

… 

Procurorul Pavel Vinițchi a prezentat o referință la contestația depusă de 

către Inspecția procurorilor, pe care o apreciază ca fiind neîntemeiată, contrară 

legislației în vigoare și lipsită de forță probantă în raport cu circumstanțele de fapt și 

de drept ale speței, motiv din care solicită respingerea acesteia, cu menținerea integrală 

a deciziei Colegiului de disciplina și etică nr.3-151/20 din 30.12.2020, ca fiind legală  

și întemeiată, adoptată în strictă conformitate cu normele imperative ale legislației 

pertinente în vigoare.  

Procurorul Pavel Vinițchi recurge în repetate rânduri la prevederile articolelor 33 și 

34 din Legea cu privire la Procuratură independenta procurorului este asigurata prin: 

d) discreția decizionala a procurorului in exercițiul funcției, acordata prin lege; e) 

stabilirea, prin lege, a interdicției privind imixtiunea altor persoane sau autorități in 

activitatea procurorului; (2) in luarea deciziilor, procurorul este independent in 

condițiile legii. (3) in cazul în care deciziile luate de procuror sunt ilegale, acestea pot 

fi anulate motivat de către procurorul ierarhic superior. (4) Persoana ale cărei drepturi 

și interese legitime au fost afectate prin acțiunile inacțiunile sau actele procurorului le 

poate contesta la procurorul ierarhic superior. Hotărârea procurorului ierarhic 

superior, prin care a fost soluționata contestația, poate fi  atacata in instanța de 

judecată. Inviolabilitatea procurorului asigură garanții de protecție împotriva oricăror 

intervenții și imixtiuni în activitatea acestuia. 

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor reprezentantul Inspecției 
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procurorilor a pledat pentru recunoașterea procurorului Pavel Vinițchi ca fiind vinovat și 

sancționarea acestuia pentru următoarele fapte: 

- necorespunderea cu cerințele legii a ordonanțelor de punere sub învinuire în 

mai multe cazuri (ordonanțele din xx.xx.xxxx privind punerea sub învinuire a lui 

xxxxxxxx, precum și cele din xx.xx.xxxx în privința lui xxxxxxxx și xxxxxxxx; 

ordonanța din xx.xx.xxxx în privința cet. xxxxxxxx; ordonanța din xx.xx.xxxx în 

privința lui xxxxxxxx; s.a.);  

- perchezițiile neîntemeiate la domiciliul cet. xxxxxxxx și xxxxxxxx, reținerea 

neîntemeiată la xx.xx.xxxx a cet. xxxxxxxx, precum și punerea acesteia sub învinuire în 

lipsă de probe pertinente;  

- purtarea unor discuții la telefon, precum și în biroul de serviciu cu învinuitul 

xxxxxxxx în privința căruia era eliberat mandat de arest, fără a întreprinde măsuri 

concrete pentru reținerea acestuia.  

În ce privește alte circumstanțe expuse … și-au găsit explicații plauzibile sau au 

fost lichidate pe parcurs și nu pot fi imputate ca abateri disciplinare procurorului vizat. 

Consiliul Superior al Procurorilor a reținut că la întocmirea ordonanțelor de 

punere sub învinuire în mai multe cazuri procurorul Pavel Vinițchi nu a respectat  

cerințele prevăzute de lege. Astfel, în actele de procedură prezentate de către Inspecția 

procurorilor au fost atestate următoarele necorespunderi ... 

Pentru a da apreciere acțiunilor procurorului Pavel Vinițchi, exprimate în 

formularea unor ordonanțe de punere sub învinuire, contrare cerințelor legale, Consiliul 

Superior al Procurorilor ține cont de următoarele prevederi normative: 

Codul de procedură penală 

Articolul 281. Punerea sub învinuire  

 […]  

(2) Ordonanța de punere sub învinuire trebuie să cuprindă: data și locul întocmirii; 

de către cine a fost întocmită; numele, prenumele, ziua, luna, anul și locul nașterii 

persoanei puse sub învinuire, precum și alte date despre persoană care au importanță 

juridică în cauză; formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacelor și 

modului de săvârșire a infracțiunii și consecințele ei, caracterului vinei, motivelor și 

semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei, circumstanțelor în virtutea 

cărora infracțiunea nu a fost consumată în cazul pregătirii sau tentativei de infracțiune, 

mențiunea despre punerea persoanei respective sub învinuire în calitate de învinuit în 

această cauză conform articolului, alineatului și literei articolului din Codul penal care 

prevăd răspunderea pentru infracțiunea comisă.  

[…]    

      Convenția pentru apărarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale  
ARTICOLUL 6   

       […] 

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:  

lex:LPLP20020418985
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a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limba pe care o înțelege și în 

mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa;  

b) să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;  

c) să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu 

dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod 

gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției o cer;  

[…]   

Conceptul „acuzație” trebuie înțeles în sensul Convenției. Acesta poate fi așadar 

definit drept „notificarea oficială, din partea autorității competente, privind 

suspiciunea referitoare la comiterea unei infracțiuni”, definiție care depinde, de 

asemenea, de existența sau absența unor „repercusiuni importante asupra situației 

[suspectului]” (a se vedea, cu titlu de exemplu, Deweer împotriva Belgiei, pct. 42 şi 

46, şi Eckle împotriva Germaniei, pct. 73). 

În ceea ce privește faza prejudiciară (urmărirea penală), Curtea consideră 

procedurile penale ca un întreg. În consecință, anumite condiții impuse de art. 6, 

precum termenul rezonabil sau dreptul la apărare, pot fi de asemenea relevante la acest 

stadiu al procedurii, în măsura în care echitatea procesului poate fi grav încălcată prin 

nerespectarea inițială a acestor condiții impuse (Imbrioscia împotriva Elveției, pct. 

36).  În materie penală, art. 6 § 1 al Convenției se suprapune cu garanțiile specifice 

ale art. 6 § 3, deși nu se limitează la drepturile minime prevăzute de acesta din urmă. 

De altfel, garanțiile prevăzute la art. 6 § 3 sunt, în special, elemente care se înscriu în 

cadrul conceptului de proces echitabil, în sensul art. 6 § 1. Orice proces penal, inclusiv 

în aspectele lui procedurale, trebuie să prezinte un caracter contradictoriu și să 

garanteze egalitatea armelor între acuzare și apărare: acesta este unul dintre aspectele 

fundamentale ale dreptului la un proces echitabil. Cerințele art. 6 § 3 reprezintă 

aspecte specifice ale dreptului la un proces echitabil, garantat de primul paragraf al art. 

6 [Sakhnovskiy împotriva Rusiei (MC), pct. 94; Gäfgen împotriva Germaniei (MC), 

pct. 169]. Garanțiile enunțate în mod expres la art. 6 § 3 ilustrează noțiunea de proces 

echitabil în anumite situații procedurale tipice, constatate în materie penală, dar scopul 

intrinsec al acestora este întotdeauna acela de a garanta sau de a contribui la garantarea 

caracterului echitabil al procesului penal în ansamblul său. Așadar, acestea nu 

reprezintă un scop în sine și, în consecință, trebuie interpretate în lumina funcției pe 

care o îndeplinesc în contextul general al procedurii (Mayzit împotriva Rusiei, pct. 77; 

Can împotriva Austriei, pct. 48).  

Sfera de aplicare a art. 6 § 3 lit. a) trebuie apreciată, în special, în lumina 

dreptului mai general la un proces echitabil, garantat la art. 6 § 1 din Convenție. 

În materie penală, o informare precisă și completă cu privire la acuzațiile aduse 

unui inculpat și, prin urmare, cu privire la încadrarea juridică pe care instanța 

ar putea să o rețină împotriva acestuia, este o condiție esențială a echității 

procedurii [Pélissier şi Sassi împotriva Franței (MC), pct. 52; Sejdovic împotriva 

Italiei (MC), pct. 90]. Există o legătură între literele a) și b) ale art. 6 § 3, iar 

dreptul de a fi informat cu privire la natura și cauza acuzației trebuie să fie 
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analizat în lumina dreptului acuzatului de a-și pregăti apărarea [Pélissier şi Sassi 

împotriva Franței (MC), pct. 54; Dallos împotriva Ungariei, pct. 47]. 

În concluzie, învinuirile formulate de către procurorul Pavel Vinițchi, contrar 

regulilor de procedură, nu conțin … 

Respectiv, comportamentul profesional al procurorului Pavel Vinițchi, în partea ce 

ține de modul în care au fost formulate mai multe ordonanțe de punere sub învinuire, 

vizate în această procedură disciplinară, nu întrunește condiția calității stabilite de actele 

normative naționale și internaționale pentru a se alinia cerinței de îndeplinire 

corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu. 

Pe cale de consecință, Inspecția procurorilor a apreciat și calificat corect acțiunile 

descrise. Acestea constituie îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, 

adică abaterea disciplinară prevăzută de art. 38 lit. a) din Legea cu privire la Procuratură. 

În speță, procurorul Pavel Vinițchi a îndeplinit necorespunzător obligațiile prevăzute în 

următoarele acte normative:  

- Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură art. 6 alin. (3) lit. a), c) 

Articolul 6. Drepturile și obligațiile procurorului  

[…] 

(3) Procurorul este obligat: 

a) să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în conformitate cu Constituția, 

legislația Republicii Moldova și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova 

este parte; 

[…] 

c) să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului în 

exercitarea atribuțiilor sale;  

[…] 

- Codul de etică al procurorului (adoptat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 4 

din 27 mai 2016), potrivit căruia procurorul trebuie: 

6.1.1 să respecte legislația națională și actele internaționale la care Republica 

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

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a 

jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului, actele normative ale 

Procuraturii, și ale organelor de autoadministrare a procurorilor; 

6.1.4 să respecte drepturile și interesele legitime ale pârților și participanților la 

proces, persoanelor fizice și juridice.  

Cu referire la cea de a doua abatere disciplinară, exprimată în perchezițiile 

neîntemeiate la cet. xxxxxxxx și xxxxxxxx, reținerea neîntemeiată la xx.xx.xxxx a cet. 

xxxxxxxx, precum și punerea în lipsă de probe pertinente sub învinuire a acesteia, 

Consiliul Superior al Procurorilor reține următoarele circumstanțe ... 

Din analiza materialului probator administrat în cauza disciplinară și cu precădere 

a probelor invocate expres de procuror în motivarea soluției de dispunere a percheziției, 

reținerii și punerii sub învinuire, la fel ca și la înaintarea demersului privind aplicarea 

măsurii preventive - arestul în privința cet. xxxxxxxx, rezultă că procurorul Pavel 
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Vinițchi a dispus aceste măsuri fără a administra vreo probă din care să rezulte o 

bănuială rezonabilă privind implicarea la săvârșirea infracțiunii de escrocherie a 

persoanelor în privința cărora au fost dispuse aceste măsuri. În consecință, Consiliul 

Superior al Procurorilor conchide că la xx.xx.xxxx, adica la data dispunerii efectuării 

percheziției, reținerii și punerii sub învinuire a cet. xxxxxxxx, procurorul Pavel Vinițchi 

nu poseda un minim de probe pertinente și concludente a implicării acesteia în activități 

criminale.   

Un alt comportament, reproșat procurorului Pavel Vinițchi ca abatere 

disciplinară, constă în purtarea unor discuții la telefon, precum și în biroul de serviciu cu 

învinuitul xxxxxxxx, în privința căruia era eliberat mandat de arest, fără a întreprinde 

măsuri concrete pentru reținerea acestuia. Pentru a se expune asupra acestui episod, 

Consiliul Superior al Procurorilor reține următoarele circumstanțe de fapt și de drept 

… 

Consiliul apreciază drept justificate argumentele autorului contestației că la 

adoptarea soluției pe marginea faptelor legate de purtarea unor discuții la telefon, 

precum și în biroul de serviciu cu învinuitul xxxxxxxx, în privința căruia era eliberat 

mandat de arest, fără a întreprinde măsuri concrete pentru reținerea acestuia, Colegiul de 

disciplină și etică a evitat să le supună unei analize și să dea acestora o apreciere 

juridică. În conținutul hotărârii Colegiului la acest subiect sunt redate doar declarațiile 

făcute de către procurorul supus răspunderii disciplinare: „Este neîntemeiată constatarea 

că, prin comportamentul său, ar fi încălcat cerințele Codului de etică al procurorilor la 

purtarea unor discuții telefonice cu învinuitul xxxxxxxx.  

Dat fiind faptul că învinuitul xxxxxxxx, prin intermediul avocatului său xxxxxxxx, 

l-a informat pe procurorul P. Viniţchi, precum că ar deține un video care ….”  

Consiliul Superior al Procurorilor nu poate accepta nici afirmațiile procurorului 

Pavel Vinițchi că a procedat în corespundere cu „...legislația în vigoare, Legea cu 

privire la secretul de stat, Codul de procedura penala, Legea RM nr. 59 din 29.03.2012 

privind activitatea specială de investigație, Legea RM nr. 105 din 16.05.2008 cu privire 

la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal, alte acte normative, 

inclusiv interdepartamentale și secrete”. Atragerea colaboratorilor confidențiali pentru 

desfășurarea activității speciale de investigații ține de competența exclusivă a ofițerilor 

de investigație (art. 15 din Legea privind activitatea specială de investigație) și nu se 

circumscrie atribuțiilor procurorului (prevăzute la art. 14 din Legea privind activitatea 

specială de investigație, legislația procesual-penală sau alte acte normative).  

În ce privește faptul neexecutării mandatului de arest în privința lui xxxxxxxx, 

Consiliul reține mai multe aspecte de ordin juridic relevante speței. Statul de drept nu 

este posibil fără respectarea caracterului obligatoriu al hotărârilor judecătorești 

definitive. Dreptul la un proces echitabil și statul de drept, în general, ar fi lipsite de 

orice substanță dacă nu se va respecta caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești 

definitive și acestea nu vor fi executate (Comisia de la Veneția Raportul privind statul 

de drept (CDL-AD(2016)007)  punctul 107). Or, executarea unei sentințe sau a unei 

decizii, indiferent de instanța care o pronunță, trebuie considerată ca făcând parte 
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integrantă din „proces”, în sensul articolului 6 § 1 din Convenție (Hornsby c. Greciei, 

nr. 18357/91, 19 martie 1997, § 40). În special, dreptul de acces la justiție ar fi iluzoriu 

dacă ordinea juridică a unui stat ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă și 

obligatorie să rămână fără efect (Immobiliare Saffi c. Italiei, nr. 22774/93, 28 iulie 1999, 

§ 63; Şandor c. României, nr. 67289/01, 24 martie 2005, § 23). 

În paragraful 51 din Avizul nr. 13(2018) "Independența, responsabilitatea și 

etica procurorilor", CCPE reamintește: „Respectarea statului de drept impune 

procurorilor, ca și judecătorilor, să respecte cele mai înalte standarde etice și 

profesionale, atât în exercitarea atribuțiilor lor, cât și în afara lor, permițând astfel 

societății să aibă încredere în justiție. Procurorii acționează în numele poporului și în 

interesul public. Prin urmare, ei trebuie să fie întotdeauna integri, să acționeze în 

conformitate cu legea, în mod echitabil, imparțial și obiectiv, să respecte și să apere 

drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv prezumția de nevinovăție, dreptul la un 

proces echitabil și principiul egalității armelor, al separării puterilor și al forței 

obligatorii a hotărârilor judecătorești definitive.” 

Potrivit articolului 120 din Constituție, respectarea sentințelor și a altor 

hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești este obligatorie. Respectarea hotărârilor 

judecătorești se exprimă prin obligativitatea executării acestora. (Hotărârea Curții 

Constituționale nr. 32 din 17.11.2016 § 55). 

Codul de procedură penală  
Articolul 467 „Caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești definitive și al 

ordonanțelor procurorului privind încetarea urmăririi penale”:  

(1) Hotărârile judecătorești definitive și ordonanțele procurorului privind încetarea 

urmăririi penale sânt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice din țară și au 

putere executorie pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. 

[…] 

Este reproșabil faptul că procurorul de caz purta discuții în afara contextului 

procesual-penal cu o persoană aflată în libertate, în privința căreia exista un mandat de 

arest definitiv, la pronunțarea căruia procurorul a fost prezent, mandat, care a fost 

eliberat în temeiul unor acte procedurale (demers privind aplicarea arestului și recurs 

împotriva încheierii privind respingerea acestui demers), pe care procurorul însuși le-a 

întocmit și le-a susținut în instanță. Astfel, procurorul Pavel Vinițchi a încălcat toate 

prevederile legale pre-citate. Conținutul acestei abateri disciplinare constă în încălcarea 

standardelor de conduită impuse procurorilor, potrivit obligației prevăzute la art. 6, alin. 

(3), lit. a) din Legea cu privire la Procuratură, coroborat cu dispoziţiile pct. pct. 6.1.1; 

6.1.5; 6.1.6; 6.2.1 și 6.3.1 din Codul de etică al procurorilor. 

Codul de etică al procurorilor  

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; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%5C
http://jurisprudentacedo.com/Immobiliare-Saffi-contra-Italiei-Procedura-evacuare-Durata-rezonabila.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%5C
http://www.hotararicedo.ro/index.php/article_access/view_article/177


15 

 

6.1.5 să conştientizeze faptul că acţionează din numele societăţii şi în interes 

public, şi se va strădui să menţină echilibrul dintre interesul general al societăţii şi 

interesele şi drepturile fiecărui cetăţean; 

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, 

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

realizarea eficientă şi efectivă a actului de justiţie.   

6.3.1 să respecte cele mai înalte standarde de integritate şi responsabilitate 

pentru a asigura încrederea societăţii în procuratură;  

Se constată, așadar, că fapta reproșată procurorului Pavel Vinițchi se circumscrie 

elementului material al laturii obiective a abaterii disciplinare prevăzute la art. 38 lit. e)  

din Legea cu privire la Procuratură – încălcarea gravă a legii. Consiliul ține cont de 

faptul că noțiunea de încălcare gravă a legii este considerată aplicabilă atunci când 

diligența necesară în desfășurarea unor proceduri este grav încălcată, atunci când nu sunt 

aplicate chiar și cele mai simple și evidente raționamente și atunci când nu s-a luat în 

considerare ceea ce ar fi fost evident pentru oricine. 

Dimpotrivă, cu o pregătire profesională meritorie și cu asemenea preocupări, 

procurorul în cauză ar fi trebuit, prin experiența acumulată, să cunoască și să respecte 

normele legale și deontologice care guvernează această activitate, să respecte obligațiile 

de corectitudine, de demnitate, impuse unui procuror, inclusiv respectul pentru un act 

judiciar irevocabil, pe care l-a susținut. 

Consecința imediată și directă a acestei încălcări este, în sens larg, atingerea adusă 

relațiilor sociale privitoare la justiție, ca valoare socială ocrotită, dar și înfrângerea 

principiului privind caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești definitive, care este 

un pilon important al statului de drept. Comportamentul manifestat este de natură de a 

induce ideea unei funcționări defectuoase a sistemului procuraturii și a sistemului 

justiției, în general, cu consecința alterării opiniei publice cu privire la probitatea și 

corectitudinea pe care, în mod legitim, orice persoană le așteaptă de la un procuror, 

căruia îi încredințează apărarea drepturilor sale.  

Forma de vinovăție este cea a intenției, procurorul realizând că încalcă regulile și 

principiile care guvernează activitatea sa și prevăzând rezultatul faptei sale, respectiv 

afectarea încrederii în actul de justiție, acceptă eventualitatea producerii consecințelor. 

Totodată, Consiliul a reținut că, în speță, procurorul P. Vinițchi nu se poate 

prevala de principiul independenței procurorului, consacrat de art.33 din Legea cu 

privire la Procuratură. Consiliul Superior al Procurorilor reiterează că independența este 

unul dintre principiile legale și etice fundamentale ale justiției, a judecătorilor și 

procurorilor, alături de supremația legii, imparțialitate, integritate, corectitudine și 

profesionalism. Important de înțeles este faptul că nu există o ierarhie între conceptele 

de independență, imparțialitate, legalitate, corectitudine și integritate, dimpotrivă, aceste 

concepte se întrepătrund, se intercondiționează, ele sunt funcționale doar împreună, atât 

din punct de vedere al legii, cât și al eticii profesionale. 
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Analizând actele cauzei disciplinare, în raport cu situația de fapt constatată și cu 

prevederile normative care se circumscriu procedurii disciplinare în privința 

procurorilor, bazându-se pe probele administrate, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează asupra admiterii contestației Inspecției procurorilor și casării Hotărârii 

Colegiului de disciplină şi etică nr. 3-151/20 din 30.12.2020 și adoptării unei noi 

hotărâri prin care soluționează cauza, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) lit. 

b) din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură. 

La individualizarea sancțiunii, Consiliul Superior al Procurorilor ține cont de 

împrejurările, gravitatea, consecințele faptelor săvârșite de procurorul Pavel Vinițchi, 

precum și principiul proporționalității și gradualității, dându-se o corectă valență faptului 

că, anterior, procurorul a mai fost sancționat disciplinar. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. 

(3); art. 70 alin. (1) lit. f); art. 77, art. 79, art. 86 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 3/2016 cu 

privire la Procuratură, pct. 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 Ş T E:  

1. A admite contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-151/2020 din 30.12.2020. 

2. A casa hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-151/2020 din 30.12.2020 

în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul reprezentare a învinuirii 

în instanța de judecată, Pavel Vinițchi, cu adoptarea unei noi hotărâri. 

3. A-l recunoaște vinovat pe procurorul în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul 

reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Pavel Vinițchi, de comiterea abaterii 

disciplinare prevăzute de art. 38 lit. a) și e) din Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură și a aplica în privința acestuia sancțiunea disciplinară – mustrare. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. 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 
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4.  Victor CÎLCIC semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  absent 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor             semnat                 Angela MOTUZOC      
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OPINIE SEPARATA  
expusa in temeiul art.74 alin.(1) lit.d) 

din Legea nr.3/2016 cu privire la 
Procuratura 

1. La data de 1 aprilie 2021 Consiliul Superior al Procurorilor a adoptat 
Hotărârea nr. 3-151/20 din 30.12.2020 cu privire la examinarea 

contestației împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etici, adoptata 

în privința procurorului Pavel Vinitchi.  

2. Potrivit hotărârii în cauza, Consiliul Superior al Procurorilor a admis 
contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de disciplina 
și etica nr.3-151/2020 din 30.12.2020, aceasta fiind casata, și a adoptat o noua 
hotărâre prin care procurorul Pavel Vinitchi a fost recunoscut vinovat de 
comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 38 lit.a) și e) din Legea 
nr.3/2016 cu privire la Procuratura, cu aplicarea în privința acestuia a 
sancțiunii disciplinara - mustrare.  

3. Fără a supune criticilor faptele reținute în sarcina procurorului Pavel Vinitchi, 
în calitate de abateri disciplinare, și nici probele administrate în vederea 
constatării acestor fapte, prezentam următoarea opinie separata:  

4. În opinia noastră, calificarea juridica a abaterilor disciplinare, imputate 
procurorului Pavel Vinitchi doar în temeiul art.38 lit.a) și e) din Legea 
nr.3/2016 cu privire la Procuratura, este una incompleta.  

5. Dezbătând asupra normelor etice a căror prevederi au fost încălcate de către 
procurorul vizat în prezenta cauza, Consiliul Superior al Procurorilor a reținut 
ca acesta a încălcat prevederile pct. pct. 6.1.1 ~i 6.1.4 din Cod de etica a 
procurorilor atunci când era vorba despre abaterea exprimata în înaintarea unor 
învinuiri incomplete sau neîntemeiate, precum și încălcarea pct. pct. 6.1.1; 
6.1.5; 6.1.6; 6.2.l și 6.3.1 din Codul de etica al procurorilor atunci când s-a pus 
în discuție purtarea unor convorbiri cu cet. A. Zaharov, în privința căruia exista 
un mandat de arestare solicitat tot de către procurorul vizat, fără a întreprinde 
careva masuri în vederea reținerii acestuia. Astfel, considerăm că de către 
majoritatea membrilor Consiliului a fost nejustificat exclus argumentul 
Inspecției procurorilor ca la cea de a doua încălcare procurorul Pavel Vinitchi 
a mai ignorat și prevederile pct, 6.3.2 din Codul de etica a procurorilor.  

6. Astfel, potrivit pct. 6.3.2 din Codul de etica, procurorul trebuie ,,fiind conștient 
de riscurile corupției, sa nu admită comportament coruptibil in activitatea sa, 
să nu pretindă și să nu accepte cadouri, favoruri, beneficii sau alte 
remunerații ilicite pentru îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea 
atribuțiilor funcționale sau în virtutea funcției deținute". În context, făcând 
promisiuni învinuitului, că nu îl va retine, procurorul Pavel Vinitchi a mai 
încălcat și regula cuprinsa în pct. 6.3.5 al Codului de etica, care instituie 
procurorului obligația ,,să nu facă promisiuni privind deciziile pe care 
urmează le ia, să se comporte onest și decent, prin exemplul personal, să 
creeze o reputație impecabilii a procurorului ".  
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7. În consecință, abaterile imputate procurorului Pavel Vinitchi în prezenta cauză 

disciplinara urmau sa fie calificate nu doar in temeiul art. 38 lit. a) și e) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratura - ca îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu și încălcare grava a legii, dar și in temeiul lit. f) art. 3 8 din 

aceiași Lege, unde la categoria abaterilor disciplinare sunt atribuite ,,atitudinea 

nedemnă, manifestări sau mod de viată care aduc atingere onoarei, integrității, probității 

profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor”. 

8. Având în vedere cumul de abateri disciplinare, precum și atribuind o importanta 

cuvenita faptului că procurorul Pavel Vinitchi a mai fost supus anterior răspunderii 

disciplinare, consideram ca în privința acestuia urma sa fie aplicata sancțiunea cea 

mai aspra - eliberarea din funcția de procuror, prevăzută la art.39 alin. (1) lit. e) 

din Legea 3/2016. 

 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:  

 

Dumitru PULBERE ___semnat___  

 

 

Victor CÎCIC ___semnat___ 

 

 

1 aprilie 2021 

 


