
Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la examinarea contestaţiei cet. XXXXXXX împotriva deciziei de încetare 

a procedurii disciplinare în privinţa procurorului în Procuratura mun. Chișinău, 

Oficiul XXXXXXX, XXXXXXX, 

 nr. 3-153/20 

     07.04.2021                                                                                           mun. Chişinău   

    

Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor având în 

componenţa sa: 

 Preşedinte – Vladislav Guțan 

 Membrii – Victor Comerzan,  Marcel Cimbir, Oleg Televca,  Pavel Ţurcan, 

Alexandru Lozan, Elena Cazacov, 

examinând în şedinţă publică contestația cet. XXXXXXX, împotriva deciziei 

de încetare a procedurii disciplinare a Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2020, 

adoptată în privinţa procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul XXXXXXX, 

XXXXXXX, din lipsa temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară,  

 

CONSTATĂ: 

La xx.xx.2020, prin rezoluția inspectorului-șef al Inspecției procurorilor 

Victor Ababii, a fost dispusă spre examinare inspectorului, Mihail Căpătici, 

sesizarea cet. XXXXXXX, privind acțiunile pretins ilegale ale procurorului în 

Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXXX, XXXXXXX, în procesul penal nr. R- 

XXXXXXX din xx.xx.2019, privind tragerea la răspundere contravenţională a cet. 

XXXXXXX, potrivit art. 312 din Codul contravenţional.     

Prin decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2020 a fost încetată procedura 

disciplinară în privința procurorului XXXXXXX, din motivul neidentificării 

temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară.   

Pentru a se pronunța astfel, Inspecția procurorilor a reținut că, la xx.xx.2019, 

cet. XXXXXXX, administrator şi beneficiar efectiv al S.R.L. XXXXXXX, a depus 

plângere la Procuratura mun. Chişinău, oficiului XXXXXXX, privind acţiunile pretins 

ilegale ale ofiţerului principal de sector, al Sectorului de poliţie nr. x, al 

Inspectoratului de Poliţie XXXXXXX mun. Chişinău, XXXXXXX, manifestate în 

cadrul constatării şi examinării procesului contravenţional pornit la xx.xx.2019, în 

temeiul art. 263 alin. (4) din Codul contravenţional şi acţiunilor de intimidare şi 

ameninţare cu răfuială în privinţa ei.      

La xx.xx.2020, în urma examinării procesului penal nr. XXXXXXX, a fost 

emisă ordonanţa de refuz în pornirea urmăririi penale, pe motiv că lipsesc elementele 

infracţiunii prevăzute de art. 327 din Codul penal, totodată prezumându-se că, 

acţiunile ofiţerului principal de sector al Sectorului de poliţie nr. x al Inspectoratului 

de Poliţie XXXXXXX, XXXXXXX, constituie elementele faptei contravenţionale 

prevăzute de art. 312 din Codul contravenţional. 

Procurorul XXXXXXX a explicat că, în baza plângerii cet. XXXXXXX, a fost 

înregistrat materialul acumulat privind acţiunile pretins ilegale ale ofiţerului 

principal de sector al Sectorului de poliţie nr. x, al Inspectoratului de Poliţie 

XXXXXXX mun. Chişinău, XXXXXXX, manifestate în cadrul constatării şi examinării 



procesului contravenţional, pornit în temeiul art. 263 alin. (4) din Codul 

contravenţional şi acţiunilor de intimidare şi ameninţare cu răfuială în privinţa cet. 

XXXXXXX, pentru examinare conform art. 274 din Codul de procedură penală, prin 

prisma elementelor infracţiunii prevăzute de art. 327 din Codul penal.   

În cadrul examinării s-a constatat că, potrivit extrasului din Registrul de stat 

al persoanelor juridice nr. XXXXXXX din xx.xx.2019, administrator şi beneficiar 

efectiv al S.R.L. „XXXXXXX”, cu număr de identificare de stat şi codul fiscal 

(IDNO) XXXXXXX, activează cet. XXXXXXX. Agentul economic S.R.L. 

„XXXXXXX” îşi desfăşoară activitatea în încăperea transmisă în chirie, amplasată pe 

XXXXXXX nr. xx, com. XXXXXXX, cu suprafaţa de 120 m, folosită ca XXXXXXX în 

baza contractului de locațiune nr. xx din xx.xx.2019.      

La xx.xx.2019, în jurul orelor 16:00, ofiţerul de sector al Sectorului de poliţie 

nr. x al Inspectoratului de Poliţie XXXXXXX, XXXXXXX, fiind în exerciţiul funcţiei 

şi aflându-se pe str. XXXXXXX nr. xx, com. XXXXXXX, mun. XXXXXXX, sub 

pretextul desfăşurării misiunii de prevenire în scopul diminuării nivelului 

infracţional conform Dispoziţiei nr. 6 din 10.01.2012 a Direcţiei de Poliţie a mun. 

Chişinău „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul mun. Chişinău a 

măsurilor de prevenire, în scopul diminuării nivelului infracţional”, a iniţiat 

inspectarea obiectivului valorilor materiale a agentului economic „XXXXXXX” 

S.R.L., şi anume XXXXXXX XXXXXXX, amplasat în com. XXXXXXX, str. XXXXXXX 

nr. xx, fără înştiinţarea preventivă despre acest fapt a directorului S.R.L. 

„XXXXXXX”, cet. XXXXXXX. Ulterior, odată cu prezentarea la XXXXXXX 

întreprinderii a cet. XXXXXXX, în prezenţa ultimei, de către OSS al SP-x al IP 

XXXXXXX XXXXXXX, a fost întocmit un proces-verbal de cercetare a obiectivului 

destinat păstrării valorilor materiale, totodată solicitând şi prezentarea actelor 

privind înregistrarea şi funcţionarea întreprinderii.   

Pe cazul dat, de către XXXXXXX, a fost înregistrată informaţia în REI-2 al IP 

XXXXXXX cu nr. XXXXXXX din xx.xx.2019, în legătură cu care fapt cet. XXXXXXX 

a fost informată şi citată să prezinte la xx.xx.2019 la SP-x XXXXXXX actele privind 

legalitatea funcţionării atelierului respectiv. Ca urmare, ultima s-a prezentat la 

xx.xx.2019, însă nu a prezentat actele specificate, invocând faptul că nu cunoaşte ce 

acte trebuie să prezinte. Atunci XXXXXXX, i-a eliberat o scrisoare în care a specificat 

actele care trebuie prezentate.    

La xx.xx.2019, în temeiul celor constatate prin procesul-verbal de cercetare a 

obiectului destinat păstrării valorilor materiale din xx.xx.2019, de către agentul 

constatator XXXXXXX, s-a dispus prin ordonanţă pornirea procesului 

contravenţional XXXXXXX cu nr. XXXXXXX, conform elementelor constitutive ale 

contravenţiei prevăzută de art. 263 alin. (4) din Codul contravenţional, adică 

„Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, 

eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii”.    

Prin ordonanţa agentului constatator XXXXXXX din xx.xx.2020, în temeiul 

prevederilor art. 385, 399, 400, 441 din Codul contravenţional, Legii nr. 231 din 

23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior”, s-a dispus încetarea procesului 

contravenţional nr. XXXXXXX.   

Întru continuarea acţiunilor sale tendenţioase, agentul constatator XXXXXXX, 

prin aceiaşi acţiune, a dispus iniţierea examinării procesului contravenţional în 

privinţa cet. XXXXXXX, directorul S.R.L. „XXXXXXX”, conform elementelor 



constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 273 alin. (9) lit. c) din Codul 

contravenţional, cu remiterea materialelor pentru examinare conform competenţei 

în baza prevederilor art. 42310 din Codul contravenţional către Administraţia Publică 

Locală XXXXXXX, precum şi în adresa Direcţiei Administrare Fiscală a sect. 

XXXXXXX, mun. XXXXXXX.      

La xx.xx.2020, în baza materialului acumulat în cadrul examinării procesului 

penal nr. xxxx, procurorul XXXXXXX a emis ordonanţa de refuz în pornirea urmăririi 

penale, pe motiv că lipsesc elementele infracţiunii prevăzute de art. 327 din Codul 

penal, totodată prezumându-se că, în acţiunile ofiţerului Sectorului de poliţie nr. x al 

IP XXXXXXX, XXXXXXX sunt prezente elementele faptei contravenţionale prevăzută 

de art. 312 din Codul contravenţional. 

Despre hotărârea adoptată, cu explicarea modului şi termenului de contestare 

a hotărârii adoptate, precum şi despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu materialele 

procesului penal, cet. XXXXXXX a fost informată prin răspunsul din xx.xx.2020 cu 

nr. XXXXXXX. Respectiv, după luarea de cunoştinţă cu materialele acumulate în 

cadrul controlului efectuat, la expirarea termenului acordat pentru contestarea 

hotărârii adoptate, prin ordonanţa din xx.xx.2020 s-a dispus pornirea procesului 

contravenţional.      

În cadrul examinării procesului contravenţional nr. XXXXXXX, în 

conformitate cu prevederile art. 387 din Codul contravenţional, la xx.xx.2020 a fost 

audiată în calitate de victimă cet. XXXXXXX, care fiind preîntâmpinată pentru 

răspunderea conform art. 312-313 din Codul penal, a depus declaraţii pe caz, cu 

anexarea prin cerere a copiilor materialelor ce ar servi ca probe privind comiterea de 

către OSS al SP-x al IP XXXXXXX, XXXXXXX, a contravenţiei prevăzută de art. 312 

din Codul contravenţional.  
Conform prevederilor art. 440 alin. (1) din Codul contravenţional, …. 

La analiza existenţei sau inexistenţei faptei ilicite, sub aspectul componenţei 

contravenţionale, se ţine cont de prevederile art. 375 din Codul contravenţional, 

potrivit cărora …. 

Articolul 425 alin. (1) şi (2) din Codul contravenţional prevede că, …. 

Reieșind din normele vizate, dar si analizând circumstanţele cauzei 

contravenţionale, se remarcă faptul că, procurorul urmează să acumuleze probe 

suficiente şi verosimile întru susţinerea incriminării aduse făptuitorului de comiterea 

contravenţiei prevăzută de art. 312 din Codul contravenţional.   

Astfel, deşi în procesul-verbal din xx.xx.2019, se invoca lipsa autorizaţiei 

eliberată de către administraţia publică locală, fapt care ar presupune încălcarea de 

către S.R.L. „XXXXXXX”, a prevederilor art. 273 alin. (9) din Codul contravenţional 

cu remiterea materialelor acumulate conform competenţei în adresa Comisiei 

Administrative a Primăriei com. XXXXXXX pentru adoptarea deciziei, contrar 

prevederilor art. 374 alin. (21) din Codul contravenţional, care indică la faptul că, 

„Procesul contravenţional începe de drept din momentul sesizării sau al autosesizării 

agentului constatator privind săvârşirea contravenţiei”, a dispus pornirea procesului 

contravenţional nr. XXXXXXX conform elementelor constitutive ale contravenţiei 

prevăzute de art. 263 alin. (4) din Codul contravenţional.   
Conform prevederilor art. 440 alin. (42) din Codul contravenţional, …. 

Totodată, prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 131 din 08.06.2012 

stipulează că, nu pot fi efectuate controalele inopinate în cazul în care există orice 



alte modalităţi directe sau indirecte de obţinere a informaţiei necesare de către 

organul abilitat cu funcţii de control, inclusiv cele deţinute de alte organe de 

supraveghere/control, deţinători de registre publice, autorităţi şi instituţii publice. 

Potrivit art. 5 alin. (2) al Legii nr. 131 din 08.06.2012, „nici un controlor nu 

poate invoca, pentru justificarea competenţei sale, a dreptului de a exercita controlul, 

de a constata o încălcare şi de a aplica o sancţiune, un act normativ care nu a fost 

publicat în Monitorul Oficial şi nu a intrat în vigoare în modul corespunzător”, astfel 

încât iniţierea efectuării controalelor activităţii S.R.L. „XXXXXXX”, de către agentul 

constatator, OSS al SP-x al IP XXXXXXX, XXXXXXX, în baza dispoziţiei Direcţiei 

de Poliţie a mun. Chişinău nr. 6 din 10.01.2019 „Cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea pe teritoriul XXXXXXX a măsurilor de prevenire, în scopul diminuării 

nivelului infracţional”, este una ce contravine drepturilor şi intereselor ocrotite de 

lege ale persoanelor fizice şi juridice. Respectiv, în lipsa unor acte permisive de a 

efectua controlul inopinat, dar şi prin neconsemnarea acţiunilor efectuate prin acte 

procedurale, de către agentul constatator au fost încălcate prevederilor art. 426 din 

Codul contravenţional.   

Întru continuarea acţiunilor sale tendenţioase, agentul constatator prin aceiaşi 

acţiune a dispus iniţierea examinării procesului contravenţional în privinţa cet. 

XXXXXXX, directorul S.R.L. „XXXXXXX” conform elementelor constitutive ale 

contravenţiei prevăzute de art. 273 alin. (9) lit. c) din Codul contravenţional, cu 

remiterea materialelor pentru examinare conform competenţei în baza prevederilor 

art. 42310 din Codul contravenţional către Administraţia Publică Locală XXXXXXX, 

precum şi în adresa Direcţiei Administrare Fiscală a sect. XXXXXXX, XXXXXXX. 

Drept urmare a controlului efectuat în baza sesizării Direcţiei Administrare 

Fiscală sect. XXXXXXX, careva abateri de ordin fiscal în activitatea S.R.L. 

„XXXXXXX”, potrivit Raportului vizitei fiscale nr. XXXXXXX din xx.xx.2020, nu au 

fost stabilite.   

Analizând circumstanţel e constatate şi materialele acumulate, în conformitate 

cu prevederile art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul contravenţional, prin ordonanţă s-a 

dispus aplicarea în privinţa OSS al SP-x al IP XXXXXXX al DP mun. Chişinău 

XXXXXXX a sancţiunii contravenţionale în limitele contravenţiei prevăzute de art. 

312 din Codul contravenţional - folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un 

mod care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege 

ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii.  

Potrivit prevederilor art. 395 alin. (1), pct. 1), lit. c) din Codul contravenţional, 

materialele procesului contravenţional nr. XXXXXXX, conform scrisorii de însoţire 

din xx.xx.2020, au fost expediate Judecătoriei Chişinău, sediul XXXXXXX, care 

conform competenţei atribuite este organul abilitat de a examina şi aplica sancţiunea 

contravenţională prevăzute de art. 312 din Codul contravenţional.  

În perioada respectiv următoare emiterii ordonanţei de pornire a procesului 

contravenţional, având în vedere declararea prin Hotărârea Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 55 din 17.03.2020 a stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova pe perioada 17 martie - 15 mai 2020, în legătură cu situaţia epidemiologica 

prin infecţia cu COVID-19, ţinând cont de prevederile Legii nr. 212-XV din 

24.06.2004 precum şi de Dispoziţia nr. 1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţional, luând în consideraţie necesitatea aplicării unor măsuri întru asigurarea 



prevenirii şi reducerii riscurilor care au condus la declararea stării de urgenţă, în 

special, prin evitarea concentrării mai multor persoane în acelaşi loc şi evitarea 

contactului direct între persoane, conform anexei la Dispoziţia nr. 1 din 18.03.2020, 

pe durata stării de urgenţă termenele de prescripţie şi termenele de decădere de orice 

fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării 

de urgenţă instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020. 

… 
Ţinând cont de cele prenotate, în perioada instituirii regimului special de 

activitate, a depus raport pentru acordarea concediului anual de odihnă în legătură 

cu faptul că face parte din categoria persoanelor vulnerabile faţă de infectarea cu 

virusul de tip nou COVID-19. Ca urmare a agravării stării de sănătate şi prezenţei 

unor simptome de infectare cu virusul de tip nou COVID-19 în perioada xx.xx.2020- 

xx.xx.2020, după efectuarea testului s-a aflat în concediu medical.  

Potrivit art. 30 alin. (2) din Codul contravenţional, termenul general de 

prescripţie a răspunderii contravenţionale este de un an. 

În temeiul celor menţionate supra, circumstanţele invocate în mod obiectiv 

motivează amânarea pe durata respectivă a examinării şi adoptării hotărârii pe caz şi 

nu poate fi apreciată ca inacţiune sau acţiuni de protecţionism, materialele procesului 

contravenţional nr. XXXXXXX au fost trimise, la xx.xx.2020, la Judecătoria Chişinău, 

sediul XXXXXXX. Acţiuni de protecţionism din partea procurorului numit nu au fost 

stabilite.    

Astfel, în cadrul verificării sesizării nu au fost constatate temeiuri de tragere 

la răspundere disciplinară a procurorului XXXXXXX. 

Nefiind de acord cu soluţia adoptată de Inspecţia procurorilor, cet. XXXXXXX, 

la xx.xx.2020, a depus o contestaţie împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor din 

xx.xx.2020 şi a solicitat Colegiului de disciplină şi etică de a anula decizia Inspecției 

procurorilor din xx.xx.2020, privind încetarea procedurii disciplinare în privința 

procurorului în Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXXX, XXXXXXX, din lipsa 

temeiului de tragere la răspundere disciplinară, ca ilegală și neîntemeiată, și 

constatarea comiterii abaterilor disciplinare în activitatea procurorului XXXXXXX, 

cu aplicarea sancțiunii disciplinare.   

În susţinerea contestaţiei depuse, cet. XXXXXXX, a invocat că, nu există o 

justificare rezonabilă de netrimitere a materialelor procesului contravențional spre 

examinare în instanța de judecată de către procurorul XXXXXXX de aproximativ 190 

zile (calculate din momentul emiterii ordonanței și pînă la expedierea materialelor 

procesului contravențional în instanța de judecată, cu omiterea perioadei stării de 

urgență și a timpului de aflare a procurorului în concediu medical). 

La fel, petenta consideră că procurorul XXXXXXX a admis o încălcare pasibilă 

de sancționare disciplinară, prin inacțiunea acesteia de a o informa despre acțiunile 

întreprinse în legătură cu procesul contravențional. 

Respectiv, în opinia cet. XXXXXXX, procurorul XXXXXXX și-a îndeplinit 

necorespunzător obligațiile de serviciu, exprimate în încălcarea următoarelor 

încălcări:  

- art.387 alin.(3) lit.f); art.401 alin.(3) Cod contravențional; 

- pct.6.1.1. din Codul de etică al procurorilor – obligația procurorului de a 

respecta legislația națională și internațională, practica judiciară și jurisprudența 



CEDO, actele departamentale, interdepartamentale și ale organelor reprezentative și 

de autoadministrare ale procurorilor ; 

- pct.6.2.1. din Codul de etică al procurorilor – obligația procurorului 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.  

Conform prevederilor art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Procuratură 

nr. 3 din 25.02.2016, în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică nici 

un temei de tragere la răspundere disciplinară, inspectorul, printr-o decizie motivată, 

încetează procedura disciplinară. 

Decizia Inspecţiei procurorilor de încetare a procedurii disciplinare poate fi 

contestată de autorul sesizării în termen de 10 zile de la data recepţionării deciziei, 

la Colegiul de disciplină şi etică (în continuare Colegiu).  

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, decizia de încetare a procedurii 

disciplinare a fost emisă la data de xx.xx.2020, iar contestaţia a fost depusă la 

xx.xx.2020. Totodată, este de menţionat că la dosar lipsesc înscrisuri ce ar confirma 

data la care petentul a recepţionat decizia contestată.  

Prin urmare, Colegiul constată că, autorul sesizării a respectat termenul de 

exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor.  

Studiind contestaţia depusă de cet. XXXXXXX, şi actele administrate în şedinţa 

Colegiului, verificând argumentele expuse de petiţionar, Colegiul consideră că 

contestaţia depusă este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, deoarece sesizarea 

depusă iniţial este vădit neîntemeiată.  

Cu referire la caz, Colegiul constată că, Inspecţia procurorilor a acordat o 

apreciere justă circumstanţelor cauzei. Astfel, în acţiunile procurorului XXXXXXX 

nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de 

către procurorul vizat a unor abateri disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii 

conform Legii cu privire la Procuratură. 

Colegiul reiterează că angajarea răspunderii disciplinare este supusă cerinţei 

îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale referitoare la faptă, vinovăţie şi 

legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul produs, iar în ceea ce priveşte 

vinovăţia aceasta trebuie constatată în mod cert, pe baza probatoriului administrat în 

cauză. 

Astfel, prin prisma tuturor semnelor unei abateri disciplinare, Colegiul 

constată că, omisiunea admisă de către procurorul XXXXXXX, sub aspectul 

expedierii tardive a materialelor procesului contravențional în privința lui XXXXXXX 

spre examinare în instanța de judecată, nu poate fi apreciată ca faptă care constituie 

abatere disciplinare, pasibilă de angajare a răspunderii conform Legii cu privire la 

Procuratură.  

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, în cazul examinat, nu a putut fi probat. 

Sub aspectul laturii subiective, Colegiul reține, raportat la aspectele detaliate 

anterior că, în speță nu se regăsește forma de vinovăție cerută de lege pentru a se 

constata existența abaterii disciplinare.  

Totodată, Colegiul apreciază critic alegațiile petentului, și stabilește că, 

procurorul XXXXXXX, la instrumentarea procesului contravenţional nr. XXXXXXX, 



și-a desfășurat activitatea în baza principiilor legalității, imparțialității, integrității și 

independenței procesuale, care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent și 

unipersonal decizii în cauzele pe care la gestionează (art.3 alin.(4) din Legea cu 

privire la Procuratură).  

Totodată, procurorul XXXXXXX, la instrumentarea procesului contravenţional 

nr. XXXXXXX, a respectat prevederile art. 396 Cod contravențional – competența 

procurorului.    

În același timp, în urma verificării materialelor anexate la cauza disciplinară, 

Colegiu nu a constat existența intenției procurorului XXXXXXX de a tergiversa 

examinarea procesului contravențional în privința lui XXXXXXX, în vederea 

expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere contravențională a 

acestuia. Or, din mențiunile făcute supra, nu rezultă expirarea termenului de 

prescripție în cadrul procesului contravențional analizat pînă la transmiterea acestuia 

spre examinare în instanța de judecată (art.30 alin. (2) Cod contravențional - 

termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an).  

Sesizarea cet. XXXXXXX nu conţine probe concludente, care ar confirma cele 

relatate de autorul sesizării, în parte ce ține de existența unui comportament 

protecționist din partea procurorului XXXXXXX, față de contravenientul XXXXXXX.  

Colegiul, constată că celelalte argumente invocate în contestaţia depusă nu au 

relevanţă, deoarece nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor 

de drept material sau de drept procedural, respectiv nu constituie temei pentru 

casarea deciziei recurate şi urmează a fi respinse. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.49 alin.(4) din 

Legea Republicii Moldova nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură, pct.776 -

777 din Regulamentul privind organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi 

etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-228/16 din 

14.09.2016 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

13/17 din 24.01.2017, Colegiul - 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se respinge contestaţia depusă de cet. XXXXXXX, împotriva deciziei 

Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2020, adoptată în urma examinării sesizării depuse 

de cet. XXXXXXX, cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, presupus 

a fi comise de către procurorul în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul XXXXXXX, 

XXXXXXX.  

2. Hotărârea este irevocabilă şi nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Preşedintele Colegiului  de 

Evaluare și etică:                             Vladislav GUŢAN                ___semnat___ 

 

Membrii Colegiului :                   Victor COMERZAN         ___semnat __ 

                                                                   Marcel CIMBIR                 __ semnat  

                                                                   Oleg TELEVCA                __  semnat  

        Pavel ŢURCAN                __  semnat _               

        Alexandru LOZAN          ___ semnat __ 

                                                                   Elena CAZACOV           ____semnat __ 
 


