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

 

 

HOTĂRÂRE 
Nr. 3-1/2021 

 

mun.Chişinău                                      12 februarie 2021  

 

 

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

având în componenţa sa: 

 Preşedinte – Vladislav Guţan; 

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

Elena Cazacov, Alexandru Lozan 

examinând în şedinţă publică contestația cet. XXXXXXX, împotriva deciziei 

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

de petent privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de 

procurorii XXXXXXX și XXXXXXX,-  

 

CONSTATĂ: 

 

Inspecția procurorilor a fost sesizată de către cet. XXXXXXX cu privire la fapta 

ce poate constitui abatere disciplinare presupus a fi comisă de procurorii în 

Procuratura raionului Hînceşti XXXXXXX şi XXXXXXX în cadrul instrumentării 

cauzei penale nr. XXXXXXX.   

În motivarea sesizării depuse, cet. XXXXXXX a indicat că ofiţerul de urmărire 

penală din cadrul IP Hînceşti XXXXXXX şi procurorii în procuratura r-lui Hînceşti 

XXXXXXX şi XXXXXXX, în cadrul urmăririi penale cât şi în timpul examinării cauzei 

penale de către instanţa de judecată au favorizat partea vătămată XXXXXXX, care în 

opinia petentului ar fi comis mai multe infracţiuni prevăzute de art. 243 şi 241 din 

Codul penal.   

Se susţine că procurorii XXXXXXX şi XXXXXXX și-au îndeplinit 

necorespunzător obligaţiile de serviciu, motiv pentru care urmează a fi traşi la 

răspundere disciplinară.  

Sesizarea la xx.xx.2020 a parvenit la Inspecţia procurorilor fiind dispusă spre 

examinare conform Regulamentului cu privire la organizarea, competenţa şi modul 

de funcţionare a Inspecţiei procurorilor. 

În cadrul verificărilor efectuate, Inspecţia procurorilor a stabilit că la 

xx.xx.2020, în baza plângerii cet. XXXXXXX, organul de urmărire penală al IP 

Hînceşti, a pornit urmărirea penală în cauza nr. XXXXXXX conform art.188 alin.(5) 

din Codul penal. 

 Potrivit actelor de urmărire penală „..în după amiaza zilei de xx.xx.2020, cet. 

XXXXXXX, împreună şi prin înţelegere prealabilă cu alte persoane, având scopul de 

cupiditate, a pătruns în domiciliul cet. XXXXXXX, în s. XXXXXXX, r-ul XXXXXXX, 
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fiind deghizat cu o mască medicinală şi înarmat cu un pistol, precum şi cu un băţ din 

lemn, i-a aplicat ultimei lovituri în zona capului cu băţul şi ameninţând-o cu pistolul, 

violenţa periculoasă pentru viaţa au sustras în mod deschis XXXXXXX euro şi 

bijuterii din aur în valoare de XXXXXXX lei, astfel, cauzând părţii vătămate o daună 

în proporţii deosebit de mari”.    

Conducerea urmăririi penale în cauza nr. XXXXXXX a fost dispusă 

procurorului în Procuratura r-lui Hînceşti XXXXXXX. La xx.xx.2020, de către 

procurorul ierarhic superior a fost emisă ordonanţa de formare a grupului de 

procurori, fiind inclus şi procurorul în procuratura r-lui Hînceşti, XXXXXXX. 

La xx.xx.2020, cauza penală în privinţa cet. XXXXXXX, cu rechizitoriu a fost 

trimisă în judecată pentru examinare în fond.  

Fiind audiat procurorul XXXXXXX a explicat î n esenţă că urmărirea penală în 

cauza nr. XXXXXXX a fost pornită de către organul de urmărire penală al IP Hînceşti 

la xx.xx.2020, conform elementelor infracţiunii prevăzută de art. 188 alin. (5) din 

Codul penal, în temeiul plângerii cet. XXXXXXX din xx.xx.2020.  

În cadrul urmăririi penale s-a constat că, în a doua jumătate a zilei de 

xx.xx.2020 XXXXXXX, acţionând în comun acord cu alte persoane, neidentificate la 

moment de organul de urmărire penală, având scopul sustragerii deschise a bunurilor 

altei persoane, în mod deschis a pătruns în domiciliul cet. XXXXXXX, amplasat în 

satul XXXXXXX raionul XXXXXXX, fiind deghizat cu o mască medicinală, înarmat 

cu un pistol de model „XXXXXXX” cu seria şi nr „XXXXXXX”, deţinând asupra sa 

un băţ din lemn, i-a aplicat ultimei mai multe lovituri în zona capului, cauzându-i 

conform raportului de expertiză judiciară, vătămare corporală uşoară şi ameninţând-

o cu pistolul, în mod deschis a sustras valută străină în sumă de XXXXXXX mii euro, 

precum şi bijuterii din aur în valoare de XXXXXXX lei. Astfel, părţii vătămate 

XXXXXXX i-a fost cauzată o daună materială în sumă totală de XXXXXXX lei, ceea 

ce constituie proporţii deosebit de mari.  

Conducerea urmăririi penale în prezenta cauză a fost dispusă procurorului în 

Procuratura r-lui Hânceşti XXXXXXX. Ulterior, la xx.xx.2020, de procurorul ierarhic 

superior a fost emisă ordonanţa de formare a grupului de procurori, unde a fost 

inclusă şi procurorul în procuratura r-lui Hînceşti XXXXXXX.   

La xx.xx.2020, cet. XXXXXXX a fost reţinut în baza art.166 din Codul de 

procedură penală şi la xx.xx.2020a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 zile. 

În cadrul urmăririi penale cât şi examinării cauzei în judecată cet. XXXXXXX 

s-a aflat în stare de arest preventiv.  

La xx.xx.2020, procurorul XXXXXXX a audiat suplimentar partea vătămată 

XXXXXXX.  

La xx.xx.2020, în prezenţa procurorului XXXXXXX şi a ofiţerului de urmărire 

penală, de către procurorul XXXXXXX, a fost efectuată confruntarea între partea 

vătămată XXXXXXX şi învinuitul XXXXXXX în rezultat, fiecare din părţi 

menținându-şi declaraţiile.  

La xx.xx.2020, procurorul XXXXXXX a întocmit rechizitoriul şi cauza penală 

în privinţa cet. XXXXXXX a fost trimisă spre examinare în judecată, iar în privinţa 

persoanelor necunoscute a fost disjunsă cauza penală nr. XXXXXXX.  

La xx.xx.2020, xx.xx.2020, xx.xx.2020, xx.xx.2020, xx.xx.2020, xx.xx.2020, 

xx.xx.2020, xx.xx.2020şi xx.xx.2020au avut loc şedinţele de judecată pe cazul dat, 
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unde a participat în calitate de acuzator de stat procurorul XXXXXXX, deoarece 

procurorul XXXXXXX. s-a aflat în concediu de odihnă anual. 

La cele invocate de condamnatul XXXXXXX în petiţia din xx.xx.2020 explică 

că, la audierea suplimentară a părţii vătămate XXXXXXX din xx.xx.2020 s-a constatat 

că, din anul 2007 până în 2019, ultima a fost angajată oficial în bază de contract de 

muncă în XXXXXXX, dovadă servind copiile chitanţelor de primire a salariilor lunare 

de la oficiile poştale din XXXXXXX, în baza cărora s-a stabilit că salariul lunar al 

XXXXXXX a fost de aproximativ XXXXXXX euro.   

Periodic, XXXXXXX a făcut transferuri băneşti oficiale, achitând impozitul 

corespunzător transferurilor, rudelor apropiate şi anume fiicei sale, surorii si 

cumnatei. 

În cadrul şedinţelor de judecată, de către acuzatorul de stat XXXXXXX au fost 

administrate probe suplimentare şi audiaţi în calitate de martori, în afară de cei 

indicaţi în rechizitoriu, care au confirmat cele relatate de partea vătămată XXXXXXX, 

ce ţine de evenimentele din ziua săvârşirii faptei incriminate cet. XXXXXXX. 

Atât în cadrul urmăririi penale, cât şi a şedinţelor de judecată s-a dovedit pe 

deplin învinuirea cet. XXXXXXX în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.188 

alin.(5) din Codul penal, la xx.xx.2020, numitul fiind condamnat la pedeapsă cu 

închisoare pe un termen de 14 ani.   

Instanţa nu a reţinut argumentele inculpatului XXXXXXX invocate în şedinţa 

de judecată, potrivit cărora toate acţiunile sale au fost înscenate, iar scenariul a fost 

discutat în mun. Chişinău, în luna xxxxxxxx 2020, chiar de partea vătămată 

XXXXXXX pentru a-i întinde o cursă concubinului acesteia.  

Consideră, că acţiunile de urmărire penală au fost efectuate corect, cu 

respectarea tuturor drepturilor şi garanţiilor procesuale ale cet. XXXXXXX. 

În cadrul gestionării prezentei cauze penale nu a favorizat părţile implicate în 

proces.  

Declaraţii similare a depus şi procurorul XXXXXXX.  

 În urma verificării sesizării, Inspecţia procurorilor a conchis că petentului nu 

i-a fost îngrădit accesul la justiţie şi nu au fost identificate temeiuri de tragere la 

răspundere disciplinară a procurorului XXXXXXX și XXXXXXX conform Legii cu 

privire la Procuratură.  

 Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, cet. XXXXXXX 

a depus contestație împotriva deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2020, și a 

solicitat Colegiului de disciplină și etică admiterea contestației în vederea tragerii la 

răspundere disciplinară a procurorului XXXXXXX și XXXXXXX.  

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

în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică niciun 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.  

 Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, autorul sesizării a respectat 

termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor.  
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 Studiind contestaţia depusă de cet. XXXXXXX și 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 

și/sau XXXXXXX nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra 

faptul comiterii de care procurorii vizaţi a unei abateri disciplinare, pasibile de 

angajare a răspunderii conform Legii cu privire la Procuratură. 

Colegiul, reiterează că angajarea răspunderii disciplinare este suspusă 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 probatoriul administrat în 

cauză.  

În acest sens, Colegiul reţine că trebuie făcută distincţie între încălcarea 

normelor de procedură ca greşeală ce poate fi cenzurată pe cale controlului ierarhic 

superior şi, respectiv, de către judecătorul de instrucţie/instanţa de judecată, şi pe de 

altă parte, nerespectarea normelor de procedură, în context disciplinar.  

 Astfel, pot intra în sfera răspunderii disciplinare numai acele încălcări ale 

normelor de drept material  sau procesual care pun în  discuţie însăşi valabilitatea 

actelor întocmite de procuror şi pentru care, un observator rezonabil (persoană 

informată şi de bună-credinţă), nu poate găsi o justificare.  

Colegiul reţine că aceste alegaţii/omisiuni, astfel cum au fost prezentate în 

cuprinsul acţiunii disciplinare, vizează modalitatea concretă de soluţionare a cauzei 

şi temeinicia acțiunilor procurorului de caz, acțiuni care, după cum s-a constatat în 

cadrul examinării contestației, sunt verificate cu ocazia exercitării controlului 

judiciar. 

Mai mult ca atât, conform prevederilor art.218 din Codul de procedură penală, 

instanţa de judecată, constatând în procesul de judecată fapte de încălcare a legalităţii 

şi a drepturilor omului, urma să emită şi o încheiere interlocutorie prin care aceste 

fapte se aduc la cunoştinţa organelor respective, persoanelor cu funcţie de 

răspundere şi procurorului. Or, în speța examinată, o astfel de încheiere nu există. 

În raport cu cele invocate în contestaţie, materialele cauzei, Colegiul ajunge la 

concluzia că decizia adoptată de Inspecţia procurorilor este una întemeiată, careva 

temei legal de a o anula lipseşte.  

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 și modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

13/17 din 24.01.2017, Colegiul,- 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 

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

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

de către cet. XXXXXXX, privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare 

comise de către procurorul XXXXXXX și XXXXXXX; 

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

 

 

Preşedintele Colegiului  :   Vladislav GUŢAN                  ___semnat___ 

 

 

Membrii Colegiului :    Marcel CIMBIR                    ____semnat _ 

 

                                                            Victor COMERZAN            ____ semnat _ 

                                                          

  Alexandru LOZAN               ____semnat _ 

 

                                                             Elena CAZACOV                 ____semnat_  

 

 

                                                            Oleg TELEVCA                        _  semnat_   

  

  Pavel ŢURCAN                      __  semnat_   

                                                                                                                     
 


