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HOTĂRÂREA nr.1-20/2020 

cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr. 3-90/19 din 24.01.2020 în privința procurorului Roman Recean 

 

5 martie  2020                 municipiul Chișinău 

 

Examinând în ședință închisă contestația depusă de procurorul Roman Recean 

împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-90/19 din 24.01.2020, 

audiind informația prezentată de domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor  -  

                                          C O N S T A T Ă: 

  

Prin decizia din 08.10.2019 Inspecția procurorilor a transmis Colegiului de 

disciplină şi etică materialele procedurii disciplinare în privința procurorului în 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, Roman Recean pe motiv că a 

identificat temei de tragere la răspundere disciplinară.  

Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară a fost 

înaintată de procurorul-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale. Verificările au fost inițiate la plângerea cetățeanului Eugeniu Jitariuc, 

reprezentant al unui grup de persoane, despre dezacordul cu modul de desfășurare a 

urmăririi penale și tergiversarea cercetărilor pe cauza penală nr. 2017020808. 

Urmare a verificării sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere 

disciplinară, Inspecția procurorilor a concluzionat că procurorul Roman Recean a  

admis tergiversarea urmăririi penale în cauza penală pe faptul escrocheriei în 

domeniul imobiliar, care a avut-o în conducere, prin ce a încălcat dispozițiile legale 

privind  asigurarea termenului rezonabil de efectuare a urmăririi penale ( art.20 și 

art.259 din Codul de procedură penală) și obligația de a lua toate măsurile prevăzute 

de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor 

cauzei (art.19 și art.254 din Codul de procedură penală).  

Prin hotărârea nr.3-90/19 din 24.01.2020 Colegiul de disciplină și etică a 

constatat comiterea de către procurorul Roman Recean a abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu și i-a aplicat procurorului sancțiunea 

disciplinară - avertisment. 

Potrivit constatărilor Colegiului de disciplină și etică, abaterea disciplinară se 

exprimă în nerespectarea de către procurorul Roman Recean a cerințelor stabilite în 

art.6 alin.(3) lit.lit. a), b) și d) din Legea nr.3/2016 și a regulilor de conduită 

profesională prescrise în pct.pct. 6.1.1, 6.1.6 și 6.2.1. din  Codul de etică al 

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

27.05.2016.  

Instanța de disciplină a stabilit încălcarea de către procurorul vizat a prevederilor 

art.19, art.20 alin.(1) și (4), art.52 și art.254 din Codul de procedură penală, adică a 

admis tergiversarea urmăririi penale, prin lăsarea în nelucrare a cauzei penale, în care 

a condus urmărirea penală, pentru perioade îndelungate de timp și nu a întreprins 

măsurile de rigoare asupra inactivității organului de urmărire penală.  
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Procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, Roman 

Recean a contestat hotărârea în termen, solicitând admiterea contestației, casarea 

integrală a hotărârii de sancționare disciplinară și adoptarea unei noi hotărâri prin 

care să fie încetată procedura disciplinară, din motiv că nu a comis o abatere 

disciplinară. 

Un prim aspect invocat de autorul contestației este că instanța de disciplină nu a 

constatat în mod cert, în baza unui probatoriu pertinent și concludent administrat, 

despre întrunirea cumulativă a condițiilor generale pentru tragerea la răspundere 

disciplinară.  

În opinia recurentului, nu sunt prezente careva consecințe ale pretinsei abateri 

disciplinare, ceea ce denotă lipsa elementelor constitutive ale abaterii disciplinare  

prevăzute la art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

O altă critică formulată de procuror vizează faptul că pretinsa încălcare a 

termenului rezonabil al urmăririi penale imputată, are un caracter abstract, fără să fie 

luate în considerație argumentele de apărare și anume motivele de ordin obiectiv care 

au condiționat derularea urmăririi penale timp de 1 an și 10 luni. Aspectele sale 

privind volumul considerabil de lucru efectuat, în special pe domeniul exercitării 

urmăririi penale, în perioada anilor 2017-2019 și faptul că a formulat indicații scrise 

organului de urmărire penală nu au fost supuse analizei de către Colegiul de 

disciplină și etică.   

Potrivit lui Roman Recean constatarea Colegiului privind prelungirea formală a 

termenului de urmărire penală este eronată or, majoritatea ordonanțelor de prelungire 

a termenului urmăririi penale sunt motivate, prin indicarea acțiunilor concrete ce 

urmează a fi îndeplinite.  

Nerespectarea prevederilor art.52 din Codul de procedură penală, la fel nu-i este 

imputabilă, odată ce în hotărârea de sancționare disciplinară nu este indicată norma 

legală concretă care ar fi fost încălcată, or, din hotărârea nr. 3-90/19 din 24.01.2020 

nu rezultă care anume prevederi legale au fost ignorate de către procuror.   

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor din 21.02.2020 procurorul Roman 

Recean a solicitat admiterea contestației depuse, a reiterat poziția sa, potrivit căreia 

dânsul nu se face vinovat de încălcarea termenului rezonabil al urmăririi penale, a 

prezentat argumentele, care, în viziunea sa, justifică necesitatea casării hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică și încetării procedurii disciplinare. Suplimentar, 

procurorul a susținut că este conștient de faptul că fenomenul tergiversării nu trebuie 

să fie prezent în activitatea de urmărire penală, însă întârzierile la efectuarea 

cercetării au fost determinate de cauze obiective, au existat disfuncționalități în 

activitatea organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliție Rîșcani care au 

influențat termenul de urmărire penală în cauza avută în gestiune. 

Prin reprezentantul său, Inspecția procurorilor a pledat pentru respingerea 

contestației procurorului, menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică, 

adoptată în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul 

Rîșcani, Roman Recean considerând-o legală și temeinică.  

Potrivit poziției exprimate de către reprezentantul Inspecției procurorilor, 

pornind de la specificul cauzei penale, era necesar a se dispune ridicarea de 

documente încă de la faza inițială de urmărire penală. Ridicările de documente s-au 

autorizat la demersurile procurorului Roman Recean doar peste 1 an și 8 luni de la 
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pornirea urmăririi penale. Anume lăsarea în nelucrare a cauzei penale a constituit 

motiv pentru procurorul ierarhic superior de retragere a dosarului de la organul de 

urmărire penală al Inspectoratului de poliție Rîșcani și transmiterea altui organ de 

urmărire penală. Cu toate că în activitatea procurorului Roman Recean s-a atestat un 

singur caz de nerespectare a termenului de urmărire penală, cauza penală în care s-a 

admis tergiversarea urmăririi penale era una care prezenta interes, iar lipsa de reacție 

din partea procurorului la inacțiunea organului de urmărire penală a prejudiciat 

imaginea Procuraturii. 

Analizând hotărârea atacată, în raport cu actele cauzei disciplinare, criticile 

formulate de procuror și prevederile normative incidente, bazându-se pe probele 

administrate, Consiliul Superior al Procurorilor concluzionează că contestația 

procurorului Roman Recean este fondată, motiv din care casează hotărârea Colegiul 

de disciplină și etică nr.3-90/19 din 24.01.2020 și adoptă o nouă hotărâre prin care se 

soluționează cauza.  

 Consiliul Superior al Procurorilor constată că Colegiul de disciplină și etică 

incorect a reținut în sarcina procurorului săvârșirea abaterii disciplinare - îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. 

Este de necontestat că, potrivit art.36 alin.(2) al Legii nr.3/2016 procurorii sînt 

sancționați disciplinar pentru comiterea abaterilor disciplinare prevăzute exhaustiv de 

art.38 al aceleași Legi. 

Or, în raport cu dispozițiile art.6 alin.(3) lit.lit. a), b) și d) din Legea nr.3/2016, 

pct.pct. 6.1.1, 6.1.6 și 6.2.1. din Codul de etică al procurorilor, art.6 din Convenția 

europeană a drepturilor omului, art.19, art.20 alin.(1) și (4), art.52 și art.254 din 

Codul de procedură penală, luarea măsurilor ce se impun pentru soluționarea cauzelor 

penale repartizate într-un termen rezonabil, reprezintă o îndatorire de serviciu a 

procurorului. 

Prin urmare, neîndeplinirea acestei obligații ar putea, în condiții determinate, să 

atragă răspunderea disciplinară, potrivit regimului disciplinar specific stabilit prin 

statutul procurorilor, dacă în cauză, ar fi întrunite condițiile angajării răspunderii 

disciplinare. 

Așadar, angajarea răspunderii disciplinare cere și în cazul procurorilor întrunirea 

cumulativă a elementelor abaterii disciplinare, respectiv: obiectul - cu referire la 

relațiile sociale privind înfăptuirea justiției în acest caz, latura obiectivă - cu referire 

la faptă, acțiune ori inacțiune contrară unei obligații procedurale, specifică cazului, 

latura subiectivă - constând în vinovăție, survenirea urmărilor prejudiciabile și 

legătura de cauzalitate între fapta ilicită și rezultatul produs.   

Consiliul Superior al Procurorilor constată că, potrivit materialelor procedurii 

disciplinare, organul de urmărire penală nu a respectat termenul rezonabil al urmăririi 

penale și nu a întreprins toate acțiunile pentru cercetarea completă, obiectivă și sub 

toate aspectele a circumstanțelor cauzei, pe o perioadă de 1 an și 10 luni de la 

pornirea urmăririi penale, astfel fiind încălcate normele de procedură penală.  

În altă ordine de idei, după cum a reținut și instanța de disciplină, procurorul-

conducător al urmăririi penale Roman Recean a manifestat atitudine de pasivitate în 

exercitarea atribuțiilor stabilite de art.19, art.20 alin.(1) și (4), art.52 și art.254 din 

Codul de procedură penală, mai cu seamă, nu a utilizat în mod justificat măsurile 
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legale în vederea determinării ofițerului de urmărire penală să urgenteze efectuarea 

urmăririi penale, admițând tergiversarea investigațiilor. 

Cu toate acestea, raportând prevederile legale enunțate la particularitățile 

concrete ale speței, se deduce că nu sunt întrunite condițiile pentru sancționarea 

disciplinară a procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, 

Roman Recean. 

De astfel, în §73 al Hotărârii nr.24 din 14.09.2016 Curtea Constituțională a 

reținut că răspunderea disciplinară intervine în cazul săvârşirii unei abateri 

disciplinare, definită ca reprezentând încălcarea cu vinovăţie de către persoană a 

îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţine şi a normelor de conduită 

profesională şi civilă prevăzute de lege.   

 În privința condiției referitoare la existența vinovăţiei pentru răspunderea 

disciplinară, Consiliul reține că încălcarea normelor de procedură în soluționarea 

dosarului respectiv nu a fost urmărită și acceptată de către procurorul Recean Roman. 

Starea de fapt constatată în speță nu face dovada încălcării cu vinovăție a 

responsabilităților specifice funcției de procuror din partea lui Recean Roman, 

respectiv a normelor de procedură penală incidente. Instanța de disciplină a stabilit în 

mod eronat că sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare în 

acțiunile procurorului și nu s-a ținut cont de întregul material probator. 

Astfel, așa cum s-a dovedit, caracterul îndelungat al cercetărilor pe dosar a fost 

determinat de atitudinea pasivă manifestată de către organul de urmărire penală al 

Inspectoratului de poliție Rîșcani. Este de menționat că cauza penală a fost retrasă de 

la ofițerul de urmărire penală care a pornit urmărirea penală și a fost transmisă altui 

ofițer de urmărire penală, fiind lăsată de către acesta în nelucrare. În scopul de a-l 

determina să urgenteze urmărirea penală, procurorul Recean Roman a formulat 

indicații scrise ofițerului de urmărire penală, inclusiv a dispus personal acțiuni de 

urmărire penală.  

Din actele de procedură penală anexate la materialele procedurii disciplinare se 

constată că dosarul nu a fost lăsat total în nelucrare pentru perioade îndelungate de 

timp. Calendarul acțiunilor de urmărire penală denotă că ele erau efectuate de către 

ofițer, doar că nu erau suficiente pentru a garanta operativitatea investigației.  

Mai mult, pe marginea cauzei disciplinare examinate, se observă că nu au fost 

analizate argumentele aduse de procuror în apărarea referitor la volumul de muncă, în 

perioada de referință, atribuțiile exercitate pe domeniul urmăriri penale, care de 

astfel, nu au fost contestate în ședință de către reprezentantul Inspecției procurorilor. 

Trebuie analizat întregul context în care s-au produs faptele, factorii și condițiile care 

au determinat conduita procurorului, ce se pretinde ca ilegală. Răspunderea 

disciplinară nu poate surveni pentru motive discutabile și cu formulări generale. 

În acest sens, Curtea Constituțională  în § 60 al Hotărârii nr.7 din  16.04.2015 a 

statuat că garanțiile unui proces echitabil în materie penală, stabilite de către Curtea 

Europeană, sunt aplicabile în egală măsură şi procedurilor disciplinare (a se vedea, 

inter alia, Vanjak v. Croația, 14 ianuarie 2010), luând în considerare atât gravitatea 

acuzațiilor împotriva agentului public, cât și consecințele grave aplicabile, şi anume 

pierderea locului de muncă, în ciuda faptului că legislația operează cu categoria de 

răspundere disciplinară, și nu penală.  
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Este cert că procurorul, potrivit normelor de procedură, precum și regulilor 

deontologice din Codul de etică al procurorilor, trebuie să manifeste fermitate și 

diligență sporită în procedurile penale. În circumstanțele concrete ale speței, tragerea 

la răspunderea disciplinară a procurorului Recean Roman pentru nerespectarea 

dispozițiilor referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzei penale de către ofițerul 

de urmărire penală și atitudinea de pasivitate din partea procurorului, atunci când, nu 

a utilizat în mod justificat măsurile legale în vederea determinării ofițerului de 

urmărire penală să urgenteze efectuarea urmăririi penale, nu este în spiritul 

principiilor legalității și echității, garantate prin lege procurorilor în procedurile 

disciplinare. 

În speță, Colegiul de disciplină și etică, având în vedere abaterile disciplinare 

constatate, i-a imputat procurorului vizat prejudicierea imaginii Procuraturii.  

Respectarea de către procuror a atribuțiilor funcționale reprezintă un factor 

determinant pentru prestigiul profesiei și pentru consolidarea încrederii cetățenilor în 

actul de justiție.  

Potrivit principiilor eticii și conduitei stabilite de pct.pct. 6.1.1, 6.1.6 și 6.2.1. din 

Codul de etică al procurorilor, procurorul trebuie 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. 

Din aceste dispoziții rezultă că procurorii sunt datori să depună toate eforturile 

în vederea soluționării cauzelor repartizate cu respectarea termenului rezonabil, 

prevăzut de art.20 din Codul de procedură penală.  

Este indiscutabil că nerespectarea termenului rezonabil al urmăririi penale 

afectează operativitatea investigațiilor penale și dreptul părților la cercetarea cauzei 

cu celeritate și într-un termen rezonabil, prevăzut de articolul 6 § 1 din Convenția 

europeană a drepturilor omului. 

Cu toate acestea, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază că probatoriul 

administrat în cauza disciplinară nu a relevat existența unor consecințe asupra actului 

de justiție, care pot fi atribuite procurorului Recean Roman, și nici că fapta acestuia a 

creat premisele încălcării ireparabile a drepturilor părților pe dosar ori ar fi atras 

nulitatea actelor de procedură penală.  

De asemenea, Consiliul Superior al Procurorilor constată că conduita 

procurorului Recean Roman a fost raportată la un singur caz, nu s-a stabilit în 

activitatea sa caracterul repetativ de admitere a tergiversării urmăririi penale în 

cauzele avute în gestiune. Aceste circumstanțe, precum și faptul lipsei antecedentelor 

disciplinare în trecutul profesional, ar servi temeiuri pentru a supune procurorul unor 

măsuri care pot fi aplicate pe linia supravegherii de serviciu.  

Pe această linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor conchide 

asupra admiterii contestaţiei depuse de procurorul în Procuratura municipiului 

Chișinău, Oficiul Rîșcani, Roman Recean, declarată împotriva Hotărârii Colegiului 

de disciplină şi etică nr.3-90/19 din 24.01.2020, casării acesteia, cu pronunţarea unei 

noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare. 

Pentru considerentele expuse și în temeiul  art.37 lit. a) și c),  art.51 alin.(l) lit. 
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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.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 procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, 

Oficiul Rîșcani, Roman Recean, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină 

și etică nr.3-90/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa. 

 2. A casa Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-90/19 din 24.01.2020, 

cu pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri.  

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

art.191 din  Codul Administrativ. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.   Fadei NAGACEVSCHI absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ  

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                          Angela MOTUZOC 

http://www.csp.md/

