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

 

H O T Ă R Â R E  

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

a procedurii disciplinare în privinţa procurorului XXXXXXX 

nr. 3-7/21 

 

07 aprilie 2021                                                                           mun. Chişinău   

    

Colegiul de disciplină și etică 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 contestaţia cet. XXXXXXX împotriva deciziei 

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

adoptată în privinţa procurorului în Procuratura mun. Chișinău XXXXXXX din lipsa 

temeiurilor de atragere la răspundere disciplinară, audiind raportul Dlui Oleg 

Televca, Colegiul de disciplină şi etică,  

 

CONSTATĂ:   

Potrivit sesizării, la xx.xx.2020, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a 

fixat ședința de judecată în cauza nr. xx.xx.2020 pentru examinarea recursului 

declarat de procurorul în Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXXX, XXXXXXX, 

împotriva încheierii judecătorului de instrucție XXXXXXX din xx.xx.2020, din cadrul 

Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX, privind tragerea la răspundere penală a 

avocatului XXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 din Codul 

penal.  

S-a stabilit că, prin încheierea din xx.xx.2020a Judecătoriei Chișinău sediul 

XXXXXXX, a fost admisă parțial plângerea petiționarului XXXXXXX organul de 

urmărire penală și procurorul fiind obligați să lichideze încălcările depistate ale 

drepturilor și libertăților cet. XXXXXXX, respectiv să examineze plângerea în ordinea 

art. 274 din Codul de procedură penală și în dependență de circumstanțele stabilite 

să se adopte o hotărâre în condițiile legii.  

Nefiind de acord cu argumentele expuse în încheierea menționată, procurorul 

XXXXXXX a contestat-o la xx.xx.2020 cu recurs la Curtea de Apel Chișinău.  

Procurorul XXXXXXX a explicat că, la xx.xx.2020, aproximativ la orele 13.35 

min., a fost telefonat de un coleg de serviciu, care se afla în sala de ședință nr. xx a 

Curții de Apel Chișinău, care l-a informat despre faptul că, la orele 13.00 min., a fost 

numită ședința de judecată, privind examinarea recursul lui, împotriva încheierii 

Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020. 

Din considerentul că era implicat în acțiuni de urmărire penală pe o cauză 

penală aflată în exercitarea lui, nu s-a prezentat la ședința de judecată în Curtea de 

Apel Chișinău, în acea zi.    

La xx.xx.2020, s-a adresat în cancelaria Procuraturii mun. Chișinău, oficiul 

XXXXXXX, întrebând angajații cancelariei dacă în adresa lui, a parvenit vreo citație 

de la Curtea de Apel Chișinău, pentru data de xx.xx.2020. 



A fost informat despre parvenirea unei citații în adresa lui de la Curtea de Apel 

Chișinău, la xx.xx.2020, care din greșeală nu i-a fost transmisă.  

Citația de facto a primit-o la xx.xx.2020, ora 08.10 min., fapt despre care s-a 

semnat în Registrul respectiv.  

Ulterior, a fost informat că ședința de judecată privind examinarea recursului 

în Curtea de Apel Chișinău, împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul 

XXXXXXX din xx.xx.2020, a fost numită pentru xx.xx.2020, ora 13.00 min. 

Consideră, adresarea deținutului xx.xx.2020 una neîntemeiată și nefondată, 

urmărind scopul de a se răzbuna pe reprezentanții organelor procuraturii, care au 

gestionat o cauza penală, în baza căreia dumnealui a fost condamnat la o pedeapsa 

privativă de libertate. 

Prin urmare, nu a fost stabilit faptul neprezentării nemotivate în ședința de 

judecată din xx.xx.2020 la Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a procurorului 

în Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXXX, XXXXXXX.   

Procurorul XXXXXXX a acționat conform atribuțiilor procurorului și Legii cu 

privire la Procuratură care prevăd că, procurorul își desfășoară activitatea în baza 

principiilor legalității și independenței procesuale, care îi oferă posibilitatea de a lua 

în mod independent și unipersonal decizii în cauzele pe care le gestionează (art. 3 

alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură) și acțiunile lui nu constituie abatere 

disciplinară. 

Luând în considerație faptul că, în urma verificării nu au fost admise careva 

încălcări procesual-penale de către procurorul în Procuratura mun. Chișinău, oficiul 

XXXXXXX, XXXXXXX, în temeiul art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la 

Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 și pct. 11.1. lit. a) din Regulamentul cu privire la 

organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor, 

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

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

din xx.xx.2020, şi a solicitat Colegiului de disciplină și etică sancționarea 

procurorului XXXXXXX.  

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

nr.3 din 25.02.2016, 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 (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.  

Din conținutul contestației reiesă că, decizia Inspecției Procurorilor din 

xx.xx.2020, a fost expediată la data de xx.xx.2020 cu nr. de ieșire XXXXXXX. La data 

de xx.xx.2020 scrisoarea expediată a fost înregistrată cu nr. XX la penitenciarul nr. 

xx. La data xx.xx.2020, cet. XXXXXXX a facut cunoștință cu conținutul deciziei din 

xx.xx.2020.   

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 ultimii, 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 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 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,  privitor la 

faptele care pot constitui abateri disciplinare  comise de procurorul XXXXXXX. 

2. Hotărârea se pronunţă la data de 07.04.2021; 

3. 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___ 

 


