
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, of. 

XXXXXXX, XXXXXXX și ex-procurorul XXXXXXX. nr. 3-5/21 

 

___ 07 aprilie 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, Elena 

Cazacov și Alexandru Lozan  

 

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, of. XXXXXXX, XXXXXXX și ex-

procurorul 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 Mihai Căpătici, sesizarea cet. 

XXXXXXX, cu privire la faptele ce pot constitui abatere disciplinară, pretins a fi comise 

de procurorul în procuratura mun. Chișinău, of. XXXXXXX, XXXXXXX și ex-procurorl 

XXXXXXX. 

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

disciplinară în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, of. XXXXXXX, 
XXXXXXX și ex-procurorul XXXXXXX, din motivul că, nu a fost identificat nici un   

temei de tragere la răspundere disciplinară.  

 Pentru a se pronunța astfel, Inspecția procurorilor a reținut că, la xx.xx.2020, mai 

mulți locatari ai blocului nr.x, situat pe XXXXXXX, XXXXXXX, au depus o plângere la 

Procuratura mun. Chișinău, pe marginea demolării parțiale a blocului în care locuiesc 

și construcției unui nou bloc locativ, cu încălcarea legislației în vigoare. 

Ca rezultat al examinării, la xx.xx.2020, Procuratura mun. Chișinău, of. XXXXXXX 

a expediat un răspuns prin care l-i s-a recomandat, să se adreseze în instanța de 

judecată, într-un litigiu civil.  

La xx.xx.2020, cet. XXXXXXX și cet. XXXXXXX au venit la Procuratura mun. 

Chișinău, of. XXXXXXX, la procurorul XXXXXXX, pentru a verifica autenticitatea 

răspunsului primit. Ieșind de la procurorul XXXXXXX au depistat că documentul a 

rămas în cabinetul procurorului. Sau întors, însă dna XXXXXXX le-a declarat că 

dumnealor nu au lăsat documentul în cabinet. Ele au insistat ca dna XXXXXXX să le 

întoarcă documentul. În cabinet a intrat procurorul XXXXXXX, care le-a cerut să plece 

din cabinet. Ele au refuzat și atunci procurorul XXXXXXX a apelat Serviciul 112, 

informând despre incident. S-au prezentat 2 colaboratori de poliție, care au condus-o 

pe XXXXXXX la sectorul de poliție, unde pe numele ei a fost întocmit un proces-verbal 

cu privire la contravenție.   



Procurorul XXXXXXX a explicat pe marginea sesizării că, la xx.xx.2020, în 

cancelaria Procuraturii mun. Chișinău, of. XXXXXXX a fost înregistrată plângerea 

colectivă nr. xxxx, depusă de petiționarii XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, 

XXXXXXX, prin care au reclamat pretinse acțiuni ilegale comise de către factorii de 

decizie din cadrul Primăriei XXXXXXX, exprimate prin eliberarea ilegală a autorizației 

de demolare a imobilului și eliberarea autorizației de construire. 

La xx.xx.2020, petiția a fost expediată conform competenței teritoriale 

Procuraturii mun. Chișinău, of. XXXXXXX.  

La xx.xx.2020, dumneaei a expediat în adresa petenților scrisoarea nr. XXXXXXX, 

prin care au fost informați că, în cazul în care consideră că autorizațiile au fost eliberate 

cu încălcarea depozițiilor normative circumscrise în Legea nr. 63 din 09.07.2010 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, urmează să solicite printr-o 

cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, anularea actelor administrative 

menționate.  

Totodată, petenții au fost informați că, în speța supusă examinării nu există temei 

legal de intervenire a procurorului cu acte de reacționare, fiindu-le explicat că în cazul 

în care nu sunt de acord cu rezultatele consemnate, dispun de dreptul de a se adresa în 

instanța de contencios administrativ în termen de 30 zile, în ordinea prevăzută de art. 

124 din Codul administrativ .  

La xx.xx.2020, în biroul de serviciu s-a prezentat o doamnă, invocând că a depus 

plângere colectivă, însă Procuratura tergiversează tendențios examinarea acesteia. Ea, 

XXXXXXX a informat-o că, plângerea a fost examinată și în adresa petenților a fost 

expediat răspuns.  

Petiționarei i-a fost eliberat răspunsul, confirmând recepționarea acestuia prin 

semnătură olografă consemnată pe versoul răspunsului anexat la petiție.  

La xx.xx.2020, în timp ce se afla în biroul de serviciu, s-au prezentat două doamne, 

spunând că vor să discute cu procurorul XXXXXXX, pentru a primi explicații vizavi de 

răspunsul dat. Una din ele s-a prezentat ca fiind XXXXXXX, cealaltă XXXXXXX. 

Imediat, ultima într-o manieră sfidătoare i-a arătat un răspuns, concomitent 

exprimându-și dezacordul cu cele consemnate. Dumneaei a afirmat că, răspunsul 

indicat constituie rezultatul examinării petiției colective. 

XXXXXXX a scos telefonul mobil și a început să înregistreze conversația. Ea,            

XXXXXXX  i-a solicitat să deconecteze telefonul, deoarece în birou sunt dosare penale, 

materialele cărora nu pot fi date publicității pentru a nu afecta protecţia datelor cu 

caracter personal, întrucât urmărirea penală este confidențială. XXXXXXX a refuzat, 

invocând că nimeni nu poate să-i interzică să facă ceea ce dorește. Atunci, s-a adresat 

către XXXXXXX și i-a reiterat că în cazul în care nu este de acord cu rezultatele 

consemnate în răspuns, are dreptul să se adreseze în instanța de contencios 

administrativ. Atât ea, cât și procurorul XXXXXXX le-au solicitat să părăsească biroul, 

însă ele au refuzat, amenințându-i cu crearea problemelor. Procurorul XXXXXXX a 

apelat Serviciul 112 și a anunțat despre incident. Ulterior, la fața locului s-au prezentat 

colaboratorii Batalionului de patrulare reacționare operativă. XXXXXXX a refuzat să se 

conformeze cerințelor legale parvenite din partea colaboratorilor de poliție, ca rezultat, 

forțat a fost dusă la sectorul de poliție, unde i-a fost întocmit proces contravențional.  

 Procurorul XXXXXXX a depus explicații analogice. Totodată a menționat că, 

constatând că persoanele nominalizate nu au reacționat la solicitări și XXXXXXX 

continua să-i amenințe cu crearea problemelor de serviciu, avea un comportament 

agresiv. El, a apelat Serviciul 112, informând despre incident. 



Peste aproximativ 5-10 minute, în birou s-au prezentat 2 colaboratori de poliție,  

care i-au solicitat cet. XXXXXXX să-i însoțească. Ultima a refuzat categoric să se 

conformeze cerințelor legale parvenite din partea colaboratorilor de poliție, însă 

ulterior a fost condusă la sectorul de poliție.  

 Potrivit copiei procesului-verbal cu privire la contravenție din xx.xx.2020, 

întocmit de agentul constatator din cadrul IP Botanica XXXXXXX, a fost stabilit că cet. 

XXXXXXX, aflându-se în incinta Procuraturii mun.Chișinău, of. Botanica a manifestat 

un comportament huliganic, prin care a comis o contravenție prevăzută de art. 354 din 

Codul contravențional. 

 Conform hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX, procesului-verbal cu 

privire la contravenție din xx.xx.2020, întocmit de agentul constatator din cadrul IP 

Botanica XXXXXXX și decizia de sancționare a cet. XXXXXXX au fost anulate cu 

încetarea procesului contravențional din motivul erorilor procesuale admise de agentul 

constatator la documentarea contravenției. 

 Conform ordinului Procurorului General nr. xxx-x din xx.xx.2020, dl. XXXXXXX 

a fost eliberat din funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău și concediat din 

Procuratură, de la xx.xx.2020.  

 Astfel, în urma verificării sesizării, Inspecţia procurorilor nu a constatat încălcarea 

eticii de procuror de către procurorii în Procuratura mun. Chișinău, of. XXXXXXX, 

XXXXXXX și XXXXXXX.   

 În astfel de îmrejurări, prin decizia din xx.xx.2020, procedura disciplinară în 

privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, of. XXXXXXX, XXXXXXX și ex-

procurorului XXXXXXX a fost încetată, pe motiv că 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, cet. xx.xx.2020, 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, 

privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău, of. XXXXXXX, XXXXXXX și ex-procurorul XXXXXXX, din lipsa temeiului de 

tragere la răspundere disciplinară, ca ilegală și neîntemeiată. 

În susţinerea contestaţiei depuse, XXXXXXX, a invocat că, procurorul XXXXXXX 

superficial a examinat plîngerea colectivă, a emis și a expediat petiționarei un răspuns 

fără număr de ieșire și dată și împreună cu procurorul XXXXXXX s-au comportat 

agresiv și nepoliticos față de ea, astfel îndeplinindu-și necorespunzător obligațiile de 

serviciu și au manifestat un comportament nedemn, fapte pasibile de tragere la 

răspundere disciplinară. 

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.  

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, 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 în Procuratura 

mun. Chișinău, of. XXXXXXX, XXXXXXX și ex-procurorul XXXXXXX nu au fost 

stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către 

procurorii vizați 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. 

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

procurorul 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).  

La fel, nu s-a confirmat faptul atitudinii nedemne, manifestări care aduc atingere 

onoarei, integrităţii, probităţii profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă 

Codul de etică al procurorilor admise de către XXXXXXX și V XXXXXXX. XXXXXXX 

careva probe în susțienerea declarațiilor sale despre comportamentul nedemn al 

procurorilor XXXXXXX și XXXXXXX nu a prezentat. 

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, of. XXXXXXX, XXXXXXX și 

ex-procurorul XXXXXXX.  

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

 

Preşedintele Colegiului de 

Disciplină și etică :           Vladislav GUŢAN                ___semnat___ 

 

Membrii Colegiului :    Victor COMERZAN            ____ semnat _ 

                                                             Marcel CIMBIR                   ____ semnat _ 

                                                            Oleg TELEVCA                  ____ semnat _ 

   Pavel ŢURCAN                ______ semnat_  

   Elena CAZACOV                 ____ semnat_ 

  Alexandru LOZAN               ____ semnat _ 


