
Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 3-8/21 

 

mun.Chișinău                                                                                    07 aprilie 2021 

 

 

Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, 

având în componența sa: 

Președintele colegiului – Vladislav Guțan 

Membrii colegiului - Marcel Cimbir 

                                  Victor Comerzan 

     Elena Cazacov 

     Alexandru Lozan 

                                  Pavel Țurcan 

                                  Oleg Televca 

 

Examinând în ședința publică contestația cet. XXXXXX din xx.xx.2021, privind 

anularea Deciziei din xx.xx.2020 a Inspecției Procurorilor a Procuraturii Generale, 

privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în procuratura 

mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, în lipsa temeiului de atragere la răspundere 

disciplinară 

A CONSTATAT 

La data de xx.xx.2020 a fost emisă Decizia Inspectorului Leonid Demidov și a 

Inspectorului-șef din cadrul Inspecției Procurorilor a Procuraturii Generale, Victor 

Ababii, privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în procuratura 

mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX. La data de xx.xx.2020, cet. XXXXXX a depus 

contestație privind anularea Deciziei din xx.xx.2020 cu atragerea la răspundere 

disciplinară a procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, 

pentru faptele ce constituie abatere disciplinară, menționate în sesizările depuse. La data 

de xx.xx.2020 cet. XXXXXX a depus cerere suplimentară la cererea de contestare depusă 

la data de xx.xx.2020, prin care a solicitat tragerea la răspunderea disciplinară a 

procurorului XXXXXX, care n-a asigurat executarea Încheierii Judecătoriei Chișinău, 

sediul XXXXXX, din xx.xx.2018. Prin Hotărârea Colegiului de Disciplină și Etică, a fost 

admisă contestația cet. XXXXXX și a remis procedura disciplinară Inspecția Procurorilor 

pentru efectuarea investigațiilor suplimentare. În  motivarea hotărârii Colegiul a indicat 

că Inspecția Procurorilor nu a dat apreciere acțiunilor procurorilor XXXXXX ce se referă 

la nenumirea expertizei judiciare solicitate de către partea vătămată XXXXXX. 

La data de xx.xx.2020 a fost emisă Decizia Inspectorului Leonid Demidov și a 

Inspectorului-șef din cadrul Inspecției Procurorilor a Procuraturii Generale, Victor 

Ababii, privind încetarea procedurii disciplinare în privința Procurorului în Procuratura 

mun.Chișinău, XXXXXX. 



La data de xx.xx.2021, cet. XXXXXX a depus contestație privind anularea Deciziei 

din xx.xx.2020, cu atragerea la răspundere disciplinară a procurorului în Procuratura 

mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, pentru faptele ce constituie abatere 

disciplinară menționate în sesizările depuse. 

În cadrul examinării contestației din xx.xx.2021, s-a stabilit că la data de xx.xx.2020 

a fost emisă Decizia Inspectorului Leonid Demidov și a Inspectorului-șef din cadrul 

Inspecției Procurorilor, Victor Ababii, privind încetarea procedurii disciplinare în 

privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, în lipsa 

temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară din următoarele motive: 

La xx.xx.2020 Inspecția procurorilor a înregistrat, conform Regulamentului cu 

privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor 

sesizarea cet. XXXXXX, prin care a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a 

procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, pentru 

neexaminarea petiției din xx.xx.2019, prin care el a solicitat efectuarea unei expertize 

informaționale la Centrul Național de Expertize a informațiilor în format electronic 

autorizate de către judecătorul de instrucție în perioada investigării xx.xx.2015 – 

xx.xx.2016 a cauzei penale nr. XXXXXX. 

Autorul sesizării a mai menționat, că a primit de la procurorul XXXXXX, 2 

răspunsuri din xx.xx.2019 și respectiv xx.xx.2020, prin care a fost informat că cererea 

depusă la xx.xx.2019 a fost anexată la materialele cauzei penale nr. XXXXXX, care a fost 

transmisă după competență Procuraturii XXXXXX. 

Conform răspunsului procurorului-șef interimar al Procuraturii XXXXXX, 

XXXXXX, din xx.xx.2020, astfel de cerere la Procuratura XXXXXX nu a parvenit. 

În cadrul verificării sesizării, fiind audiat, procurorul XXXXXX a explicat că a 

condus urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX, pornită în temeiul art.186 alin.(5) din 

Codul Penal, în baza adresării cet. XXXXXX, care ulterior a fost recunoscut și audiat în 

calitate de parte vătămată. Această cauză penală are tangență cu cauza penală nr. 

XXXXXX, aflate ambele în conducerea lui. Urmărirea penală în prima cauză la 

xx.xx.2018 a fost suspendată până la stabilirea locului aflării învinuiților, iar a doua 

cauză penală a fost transmisă conform competenței materiale Procuraturii XXXXXX 

pentru continuarea urmăririi penale. 

Cererea părții vătămate XXXXXX din xx.xx.2019 a fost anexată de către el la 

materialele cauzei penale nr. XXXXXX, însă în răspunsul din xx.xx.2020 greșit a indicat 

că cererea a fost anexată la cauza penală nr. XXXXXX, aflată în gestiune la Procuratura 

XXXXXX. 

Conform ordonanței procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

mun.Chișinău, XXXXXX, din xx.xx.2020, urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX a fost 

reluată și cererea cet. XXXXXX urmează a fi verificată în cadrul urmăririi penale.  

Careva interese personale ale procurorului XXXXXX la neexaminarea cererii 

înaintate de partea vătămată nu s-au stabilit. 

La xx.xx.2020 a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului 

XXXXXX din motivul că nu au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere 

disciplinară. 

Cet. XXXXXX nefiind de acord cu hotărârea emisă a contestat-o Colegiului de 

Disciplină și Etică, care prin hotărârea din xx.xx.2020 a admis contestația și a remis 

procedura disciplinară Inspecției procurorilor pentru efectuarea investigațiilor 

suplimentare. 



În motivarea hotărârii Colegiul a indicat că Inspecția procurorilor nu a dat 

apreciere acțiunilor procurorului XXXXXX ce se referă la nenumirea expertizei judiciare 

solicitată de către partea vătămată XXXXXX. 

În cadrul verificării suplimentare procurorul XXXXXX a explicat că solicitarea 

părții vătămate, XXXXXX, privind numirea unei expertize informaționale în cadrul 

Centrului Național de Expertize Judiciare asupra informației privind descifrările 

telefonice aflate pe 3 CD-uri, anterior a fost examinată în cadrul  instrumentării cauzei 

penale nr. XXXXXX, fiind admisă și efectuată această expertiză. 

Anterior, XXXXXX a depus o cerere similară în cadrul cauzei penale nr. XXXXXX și 

prin ordonanța din xx.xx.2018 emisă de procurorul în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul 

XXXXXX, XXXXXX, a fost numită expertiza judiciară informațională asupra suporturilor 

digitale pe care sunt stocate descifrările convorbirilor telefonice pe cauza penală nr. 

XXXXXX. 

Despre numirea expertizei a fost informată partea vătămată XXXXXX, fapt 

confirmat prin procesul – verbal de informare a lui XXXXXX despre numirea expertizei 

din data de xx.xx.2018. 

Ulterior, conform raportului de expertiză judiciară nr. XXXXXX din xx.xx.2018, s-a 

constatat că „depistarea faptului de modificare în conținutul fișierelor prezentate pe cele 

trei suporturi optice precum și restabilirea conținutului informațional inițial al acestor 

fișiere nu poate fi stabilită”. Despre rezultatele expertizei sus indicate, partea vătămată, 

XXXXXX, a fost informat la data de xx.xx.2018. 

Nefiind de acord cu rezultatele expertizei din xx.xx.2018, XXXXXX, la xx.xx.2018, 

a depus o cerere prin care a solicitat efectuarea unor acțiuni de urmărire penală 

suplimentare, inclusiv numirea unei expertize informaționale la Centrul Național de 

Expertize Judiciare, însă la xx.xx.2018, de către procurorul în Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul XXXXXX, XXXXXX a fost respinsă această cerere. Ordonanța procurorului a fost 

menținută de procurorul ierarhic superior și de către Judecătoria Chișinău, sediul 

XXXXXX prin Încheierea din xx.xx.2019. 

Partea vătămată XXXXXX, cunoscând despre existența Încheierii de respingere a 

cererii din xx.xx.2019, a depus o cerere suplimentară în cadrul cauzei  penale nr. 

XXXXXX, cu nr. XXXXXX din xx.xx.2019. 

În cadrul urmăririi penale în cauza nr. XXXXXX, a fost numită o asemenea 

expertiză judiciară și temeiuri de numire a unei expertize suplimentare nu sunt. 

Mai mult, prin ordonanța din xx.xx.2020 cererea părții vătămate XXXXXX din 

xx.xx.2020 de numire a expertizei a fost respinsă fiindcă anterior conținutul adresării a 

constituit obiectul examinării, existând deja în acest sens o hotărâre judiciară 

irevocabilă, prin care solicitările petentului au fost respinse ca fiind neîntemeiate. 

Argumentele procurorului XXXXXX sunt confirmate prin copiile actelor procesuale 

și încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXX din xx.xx.2019, care au fost 

prezentate în cadrul verificării suplimentare și anexate la materialele cauzei disciplinare. 

Astfel, în cadrul verificării sesizării, Inspecția procurorilor nu a stabilit în acțiunile 

procurorului XXXXXX temeiuri de tragere la răspundere disciplinară. 

Prin cererea de contestare a Deciziei din xx.xx.2020, petiționarul menționează că n-

a fost examinată Ordonanța din xx.xx.2018 emisă de procurorul XXXXXX și Încheierea 

din xx.xx.2019 judecător de instrucție XXXXXX de către Inspecția Procurorilor și că 

expertiza judiciară la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertiza judiciară al IGP al 

MAI a fost dispusă în cauza penală XXXXXX. 



În cadrul verificării contestației au fost examinate Raportul procurorului XXXXXX 

pe numele Procurorului General XXXXXX din xx.xx.2020 și Raportul suplimentar ce 

cuprinde amănunțit datele și informațiile privind solicitarea părții vătămate, XXXXXX, 

privind numirea unei expertize informaționale în cadrul Centrului Național de Expertiză 

judiciară asupra informației privind descifrările telefonice aflate pe 3 CD-uri în cauza 

penală nr. XXXXXX. 

Astfel, s-a stabilit cu certitudine că, potrivit materialelor cauzelor penale nr. 

XXXXXX, prin ordonanța din xx.xx.2018 pe cauza penală nr. XXXXXX, a fost numită 

expertiza judiciară informațională asupra suporturilor digitale pe care sunt stocate 

descifrările convorbirilor telefonice pe cauza penală nr. XXXXXX. 

Prin explicațiile depuse, procurorul XXXXXX, consideră că sesizările lui XXXXXX 

sunt nemulțumire a soluțiilor adoptate pe cauza penală nr. XXXXXX. 

Argumentele procurorului XXXXXX sunt confirmate de materialele acumulate în 

cadrul verificării sesizării, de aceea Inspecția Procurorilor nu a identificat nici un temei 

de tragere la răspundere disciplinară a procurorului în Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul XXXXXX, XXXXXX. Astfel, nu s-a constatat ca procurorul să fi acționat cu rea-

credință la investigarea și emiterea hotărârilor pe cazul dat. 

La fel, în cadrul examinării contestației nu au fost stabilite fapte de aplicare 

necorespunzătoare a legislației de către procurori, fiecare acțiune fiind reglementată 

expres de prevederile procesual-penale. 

Mai mult, în acțiunile procurorilor nu au fost constatate careva acțiuni abuzive sau 

alte interese personale. Procurorul a acționat conform atribuțiilor funcționale și legii cu 

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

principiului 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). 

Reieșind din materialele administrate și explicațiile prezentate, necesită a fi 

subliniat faptul că Colegiul de Disciplină și Etică nu examinează legalitatea însăși a 

actelor dispuse în cadrul examinării urmăririi penale, reprezentării acuzării în instanță, 

dar verifică și se expune asupra modului în care decide un procuror să acționeze într-o 

speță concretă și corespunderea acestui mod legilor și actelor normative în vigoare ce 

reglementează conduita profesională a procurorului. 

Legislația muncii, practica și doctrina în materia răspunderii disciplinare, au 

stabilit unanim că abaterea disciplinară reprezintă acea încălcare cu vinovăție, a 

obligațiilor de serviciu sau a normelor de comportare la serviciu, constând într-o acțiune 

sau omisiune, săvârșită de către o persoană, subiect al raporturilor de muncă. În ceea ce 

privește răspunderea disciplinară a procurorilor, aceasta este una specifică și derivă din 

statutul profesional distinct al acestora, ce prezintă anumite particularități specifice. 

Angajarea răspunderii disciplinare este supusă cerinței îndeplinirii cumulative 

obligatorii a condițiilor generale – faptă, vinovăție, legătura de cauzalitate între fapta 

ilicită și rezultatul produs, iar în ceea ce privește vinovăția, aceasta trebuie constatată în 

mod cert, pe baza probatoriului administrat în cauză. 

Colegiul constată că în cazul prezentat, materialul probator administrat atât în faza 

controlului de către Inspecția Procurorilor, cât și în procesul examinării nemijlocite de 

către Colegiu, denotă cu certitudine că elementele abaterii disciplinare menționate,  nu 

sunt întrunite. 

Luând în considerație că în cadrul controlului nu s-a stabilit încălcarea cu vinovăție 

de către procurorul XXXXXX, a obligațiilor corespunzătoare funcției pe care o deține, iar 



condițiile pentru atragere la răspundere disciplinară nu sunt îndeplinite cumulativ, nu au 

fost identificate temeiuri de atragere la răspundere disciplinară conform art.38 din Legea 

cu privire la Procuratură. 

Astfel, în rezultatul examinării contestației asupra Deciziei de încetare a procedurii 

disciplinare în privința procurorului XXXXXX, a materialelor prezentate, se constată că 

informațiile cauzei disciplinare acumulate de către Inspecția Procurorilor sunt complete 

și suficiente, iar soluția adoptată este obiectivă și întemeiată. 

În contextul celor expuse, în rezultatul examinării contestației, Colegiul de 

Disciplină și Etică ajunge la concluzia că în faptele descrise în privința procurorului 

XXXXXX, nu sunt confirmate acțiuni ce ar constitui abateri disciplinare, iar Decizia 

Inspecției Procurorilor a Procuraturii Generale din xx.xx.2020 este întemeiată și legală. 

În temeiul pct.775, 776, 777 din Regulamentul privind organizarea și activitatea 

Colegiului de Disciplină și Etică, examinând contestația asupra Deciziei de încetare a 

procedurii disciplinare emise în privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul XXXXXX, XXXXXX, din xx.xx.2020, emisă de Inspecția Procurorilor a 

Procuraturii Generale, Colegiul de Disciplină și Etică 

HOTĂRĂȘTE 

1. A respinge contestația din  xx.xx.2021 și a menține Decizia din xx.xx.2020, 

privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în procuratura 

mun.Chișinău, XXXXXX, XXXXXX; 

2. Hotărârea este irevocabilă. 

 

 

Președintele colegiului:  

Vladislav Guțan _______semnat______ 

Membrii Colegiului:  

Marcel Cimbir   _______semnat______ 

Victor Comerzan ______semnat______ 

Elena Cazacov   _______semnat______ 

Alexandru Lozan ______semnat______ 

Oleg Televca     _______semnat______ 

Pavel Țurcan     _______semnat______ 

 


