
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 avocatului XXXXXXX, în interesele cet. 

XXXXXXX împotriva deciziei de încetare a procedurii disciplinare în privinţa 

procurorului în Procuratura raionului Cahul, XXXXXXX,  

nr. 3-2/2021 

 12.02.2021                                                                                           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,  

 

examinând în şedinţă publică contestația avocatului XXXXXXX, în interesele 

cet. XXXXXXX, împotriva deciziei de încetare a procedurii disciplinare a Inspecţiei 

procurorilor din xx.xx.2020, adoptată în privinţa procurorului în Procuratura 

raionului Cahul, 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, Natalia Cernous, 

sesizarea avocatului XXXXXXX în interesele cet. XXXXXXX, în privința procurorului 

în Procuratura raionului Cahul, XXXXXXX.    

Conform sesizării depuse, avocatul XXXXXXX, care reprezintă interesele 

inculpatului XXXXXXX în Judecătoria Cahul, sediul XXXXXXX, unde se află în 

proces de judecare cauza penală de învinuirea lui de comiterea infracţiunii prevăzute 

de art.2011 alin.(2) lit.c) din Codul penal, violenţă în familie, solicită tragerea 

procurorului XXXXXXX la răspundere disciplinară pentru neprezentarea la timp la 

şedinţa de judecată a Judecătoriei XXXXXXX, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020 şi 

comportamentul arogant la observaţiile făcute de participanţii la proces în legătură 

cu întârzierea în şedinţa de judecată.  

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 Judecătoria 

XXXXXXX, sediul XXXXXXX, se află în proces de judecare cauza penală de învinuire 

a lui XXXXXXX în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.2011 alin.(2) lit. c) din 

Codul penal. Iniţial, la examinarea cauzei a participat procurorul în Procuratura 

raionului Cahul, XXXXXXX, însă din cauză aflării ei în concediul medical din data 

de xx.xx.2020, prin dispoziţia adjunctului interimar al procurorului-şef al 

Procuraturii raionului Cahul, XXXXXXX, reprezentarea acuzării de stat a fost dispusă 

procurorului XXXXXXX.   

Şedinţa de judecată, stabilită pentru data de xx.xx.2020, a fost amânată din 



cauza neprezentării martorilor. Următoarea şedinţă de judecată a fost numită pentru 

data de xx.xx.2020, ora 11:00.  

La data şi ora stabilită, la Judecătoria raionului Cahul, sediul XXXXXXX, s-au 

prezentat inculpatul XXXXXXX, avocatul lui, XXXXXXX, martorii XXXXXXX, 

XXXXXXX.  

Procurorul XXXXXXX, nu s-a prezentat la ora stabilită în şedinţa de judecată, 

deoarece cu o săptămână mai înainte, a planificat înaintarea învinuirii cet. 

XXXXXXX, în baza art.264 alin.(2) din Codul penal, în cauza penală nr. XXXXXXX, 

cu participarea avocatului XXXXXXX. Efectuarea acţiunilor de urmărire penală cu 

participarea cet. XXXXXXX, de la ora 11:00 pînă la 12:00, se confirmă prin ordonanţa 

de punere sub învinuire şi procesul-verbal de audiere în calitate de învinuit a 

ultimului.    

La orele 12:10, procurorul XXXXXXX a venit la Judecătoria XXXXXXX, sediul 

XXXXXXX, însă nu a reuşit să-1 preîntâmpine pe judecătorul XXXXXXX (acela la 

moment, da interviu jurnaliştilor de la postul „XXXXXXX”), că mai are o şedinţă de 

judecată, de examinare a cauzei penale de învinuire a lui XXXXXXX, la judecătorul 

XXXXXXX, de unde s-a eliberat la ora 13:00 şi imediat a intrat în sala de judecată 

pentru examinarea cauzei penale de învinuire a lui XXXXXXX.    

Întârzierea procurorului XXXXXXX în şedinţa de judecată a provocat 

nemulţumire din partea martorului XXXXXXX, care în prezenţa mai multor persoane, 

XXXXXXX, XXXXXXX, inculpatul XXXXXXX şi avocatul XXXXXXX, a manifestat un 

comportament agresiv faţă de procuror, cu un ton ridicat exprimând pretenţii, 

precum că a întârziat cu 3 ore.  

Totodată, procurorul XXXXXXX a fost numită „buricul pământului" în 

prezenţa persoanelor menţionate, înjosind-o şi lezându-i demnitatea de acuzator de 

stat. 

La explicaţiile procurorului XXXXXXX, precum că a fost antrenată în altă 

şedinţă de judecată şi solicitările de a înceta manifestările sale, cet. XXXXXXX nu 

reacţiona şi continua să manifeste un comportament agresiv, jignitor şi ofensator. 

Ofensările au fost susţinute şi de avocatul XXXXXXX.    

Intrând în sala de judecată, procurorul XXXXXXX, fiind indignată de 

comportamentul cet. XXXXXXX şi avocatului XXXXXXX, involuntar a solicitat 

abţinerea de la acuzarea de stat, iar apoi s-a calmat şi judecarea cauzei a continuat 

cu audierea martorilor XXXXXXX şi XXXXXXX, fără a fi anunţată întrerupere. Careva 

obiecţii cu privire la încălcarea ordinei şedinţei de judecată de către procurorul 

XXXXXXX din partea preşedintelui şedinţei nu au parvenit.  

După terminarea şedinţei de judecată, incidentul dat a fost raportat 

procurorului ierarhic superior şi în acea zi, raportul în scris, a fost expediat pentru 

examinare Inspectoratului de poliţie Cahul, cu solicitarea tragerii cet. XXXXXXX la 

răspundere contravenţională în baza art. 69 alin.(l) şi art.353 alin.(l) din Codul 

contravenţional. Până în prezent hotărârea nu este adoptată.  

Astfel, în urma verificării sesizării, Inspecţia procurorilor a conchis că în 

acţiunile procurorului XXXXXXX nu au fost identificate nici un temei de tragere la 

răspundere disciplinară prevăzut de art. 38 din Legea cu privire la Procuratură. 

Nefiind de acord cu soluţia adoptată de Inspecţia procurorilor, avocatul 



XXXXXXX, în interesele cet. XXXXXXX, la xx.xx.2021, 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 raionului 

Cahul, XXXXXXX, din lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară, ca 

ilegală, neîntemeiată și nemotivată și de a constata abaterea disciplinară a 

procurorului XXXXXXX.  

În susţinerea contestaţiei depuse, avocatul XXXXXXX, în interesele cet. 

XXXXXXX, a invocat că, procurorul XXXXXXX atestă un comportament 

necorespunzător și își îndeplinește necorespunzător atribuțiile de serviciu, or 

procurorul – acuzator nu poate avea un comportament involuntar, necalm în 

exercitarea atribuțiilor, care ar conduce la solicitarea ilegală de abținere de la 

acuzarea de stat. Acest comportament atestă încălcarea Codului de etică a 

procurorilor. 

De asemenea, nu este justificată și întârzierea în ședința de judecată a 

procurorului vizat, considerată din motive obiective, deoarece ședința a fost fixată 

din timp cu coordonarea agendelor, acuzatorul acceptând data ședinței, iar în situația 

intervenirii unor circumstanțe neprevăzute, procurorul urma să înștiințeze în scris 

instanța de judecată. 

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.2021. 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 avocatul XXXXXXX în interesele 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. 

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. 

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 a întârziat în şedinţa de judecată din xx.xx.2020, din motive 

obiective, fiind antrenată în efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi participare la 

examinarea cauzelor penale numite spre examinare mai înainte, decât judecarea 

cauzei de învinuirea lui XXXXXXX  în baza art.2011 alin.(2) lit.c) din Codul penal. 

De asemenea, nu s-a confirmat şi încălcarea normelor deontologice din partea 

procurorului XXXXXXX în relaţiile cu participanţii la proces. 

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 avocatului XXXXXXX, în interesele cet. 

XXXXXXX, împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2020, adoptată în 

urma examinării sesizării depuse de avocatului XXXXXXX, în interesele cet. 

XXXXXXX, cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, presupus a fi 

comise de către procurorul în Procuratura raionului Cahul, XXXXXXX.  

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

 

Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                                      VLADISLAV GUȚAN______semnat___ 

 

Membrii Colegiului:                                 Victor COMERZAN______    semnat_ 

                                                                   Marcel CIMBIR           ______semnat___  

                                                                   Oleg TELEVCA           ______semnat___ 

                                                                   Pavel ŢURCAN           ______semnat___ 

                                                                   Alexandru LOZAN     ______semnat___ 

                                                                   Elena CAZACOV        ______semnat___ 


