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Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor 

 

HOTĂRÂRE 

nr. 3-137/20 

mun.Chișinău                                                                                        04 iunie2021 

 

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 procedurile disciplinare înaintate de către Inspectorul 

din cadrul Inspecției procurorilor a Procuraturii Generale, Mihail Căpătici și Vasile 

Godoroja, conform Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de 

funcționare ale Inspecției Procurorilor, împotriva procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău, Oficiul XXXXXX, Liliana Bugăescu, ca rezultat al neîndeplinirii 

corespunzătoare a obligațiilor de serviciu și încălcarea disciplinei de muncă: 

A CONSTATAT 

Inspectorul în cadrul Inspecției Procurorilor a Procuraturii Generale, Mihail 

Căpătici, conform Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de 

funcționare ale Inspecției Procurorilor, a verificat sesizarea procurorului, adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al oficiului XXXXXX, XXXXXX, din 

xx.xx.2020, cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de către 

Liliana Bugăescu, procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX. 

Inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor a Procuraturii Generale, Vasile 

Godoroja, conform Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de 

funcționare a Inspecției Procurorilor, a verificat sesizările procurorului, adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al Oficiului XXXXXX, XXXXXX din 

xx.xx.2020 și respectiv xx.xx.2021, conexate într-o singură procedură, cu privire la faptele 

ce pot constitui abateri disciplinare comise de către Liliana Bugăescu, procuror în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX. 

Prin Dispoziția Președintelui Colegiului de Disciplină și Etică de pe lângă Consiliul 

Superior al Procurorilor, Vladislav Guțan, din xx.xx.2021, cauzele disciplinare în privința 

procurorului Liliana Bugăescu au fost conexate într-o singură procedură. 

În baza sesizării din xx.xx.2020, primită spre examinare la xx.xx.2020, a fost 

efectuată verificarea faptelor expuse privind îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor 

de serviciu, încălcarea gravă a legii, de către procurorul în Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul xx.xx., Liliana Bugăescu. 

Conform sesizării, procurorul Liliana Bugăescu a încălcat termenul de examinare 

prevăzut de art.290 din Codul de procedură penală în mai multe cauze penale, pentru 
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adoptarea soluției. Din motive neîntemeiate nu se prezintă la ședințele de judecată pentru 

susținerea acuzării de stat pe mai multe cauze penale, ședințele fiind amânate din cauza 

absenței acuzatorului de stat. 

S-a stabilit că ….  

Potrivit art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, procurorul, în termen de cel 

mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de urmărire penală, verifică 

materialele dosarului și acțiunile procesuale efectuate, pronunțându-se asupra acestora. 

Dacă procurorul constată probe obținute contrar prevederilor Codului de procedură 

penală și cu încălcarea drepturilor bănuitului, învinuitului, prin ordonanță motivată, 

exclude aceste probe din materialele dosarului. Probele excluse din dosar se păstrează în 

condițiile art.211 alin.(2) din CPP. 

Astfel, procurorul Liliana Bugăescu a încălcat prevederile prevăzute de art.290 

alin.(1) din Codul de procedură penală la verificarea cauzelor penale nr. XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, depășind termenul legal de 15 zile la adoptarea soluției. 

Cauza penală de învinuire …. 

Prin dispoziția procurorului ierarhic în calitate de acuzator de stat în cauză a fost 

desemnată procurorul Liliana Bugăescu. 

La xx.xx.2020, Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX, a recepționat informația 

parvenită de la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX) din care rezultă că procurorul 

Bugăescu Liliana, din motive neîntemeiate nu s-a prezentat la xx.xx.2020  în ședința de 

judecată stabilită pentru examinarea cauzei penale la care s-a făcut referință, aceasta fiind 

amânată din motivul absenței acuzatorului, fapt confirmat prin scrisoarea judecătorului 

XXXXXX, Nr. XXXXXX din xx.xx.2020. 

Cauza penală de învinuire …. 

Prin dispoziția procurorului ierarhic în calitate de acuzator de stat în prezenta cauză 

a fost desemnată procurorul Liliana Bugăescu. 

La xx.xx.2020, Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX, a recepționat informația 

parvenită de la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX) din care rezultă că procurorul 

Bugăescu Liliana, din motive neîntemeiate nu s-a prezentat la xx.xx.2020 în ședința de 

judecată stabilită pentru cauza penală dată, aceasta fiind amânată din motivul absenței 

acuzatorului de stat, fapt confirmat prin scrisoarea judecătorului XXXXXX Nr. XXXXXX 

din xx.xx.2020. 

Cauza penală de învinuire …. 

Prin dispoziția procurorului ierarhic în calitate de acuzator de stat în prezenta cauză 

a fost desemnată procurorul Liliana Bugăescu. 

Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX, a recepționat informația din xx.xx.2020, 

parvenită de la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX) din care rezultă că procurorul 

Bugăescu Liliana, din motive neîntemeiate nu s-a prezentat în ședința de judecată stabilită 

pe prezenta cauză la xx.xx.2020, ora xx.xx., aceasta fiind amânată din motivul absenței 

acuzatorului, fapt confirmat prin scrisoarea judecătorului XXXXXX din xx.xx.2020. 

Cauza penală de învinuire …. 

Prin dispoziția procurorului ierarhic în calitate de acuzator de stat în prezenta cauză 

a fost desemnată procurorul Liliana Bugăescu. 

Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX a recepționat informația din xx.xx.2020, 

parvenită de la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX) din care rezultă că procurorul 

Bugăescu Liliana, din motive neîntemeiate nu s-a prezentat în ședința de judecată stabilită 



3 

pe pezenta cauză la xx.xx.2020, ora xx.xx., aceasta fiind amânată din motivul absenței 

acuzatorului, fapt confirmat prin scrisoarea judecătorului XXXXXX din xx.xx.2020. 

Cauza penală de învinuire …. 

Prin dispoziția procurorului ierarhic în calitate de acuzator de stat în prezenta cauză 

a fost desemnată procurorul Liliana Bugăescu. 

Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX a recepționat informația din xx.xx.2020, 

parvenită de la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX din care rezultă că procurorul 

Bugăescu Liliana, din motive neîntemeiate nu s-a prezentat în ședința de judecată stabilită 

pe cauză la xx.xx.2020, aceasta fiind amânată din motivul absenței acuzatorului, fapt 

confirmat prin scrisoarea judecătorului XXXXXX din xx.xx.2020. 

Procurorul Liliana Bugăescu, la xx.xx.2019, nu s-a prezentat nemotivat în ședința de 

judecată pe cauza penală, aflată pe rol la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX), 

judecător XXXXXX, de învinuire …, fapt confirmat prin copia procesului-verbal al 

ședinței de judecată din xx.xx.2019. 

Tot procurorul Liliana Bugăescu, la xx.xx.2020, nu s-a prezentat nemotivat în ședința 

de judecată pe cauza penală, aflată pe rol la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX), 

judecător XXXXXX, de învinuire …, fapt confirmat prin copia procesului-verbal al 

ședinței de judecată din xx.xx.2020. 

Procurorul Liliana Bugăescu, la xx.xx.2020, nu s-a prezentat nemotivat în ședința de 

judecată pe cauza penală, aflată pe rol la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX i), 

judecător XXXXXX, de învinuire …, fapt confirmat prin copia procesului-verbal al 

ședinței de judecată din xx.xx.2020. 

În procedura Judecătoriei Chișinău (sediul XXXXXX), judecător XXXXXX, se află 

plângerea …. 

La xx.xx.2020, Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX a recepționat informația 

parvenită de la Judecătoria Chișinău (sediul XXXXXX) din care rezultă că procurorul 

Bugăescu Liliana, din motive neîntemeiate nu s-a prezentat la ședințele de judecată 

stabilite pentru examinarea plângerii la xx.xx.2020, xx.xx.2020 și xx.xx.2020, fapt 

confirmat prin scrisoarea judecătorului XXXXXX nr.7134 din xx.xx.2020. 

Conform datelor din Registrul de evidență a citațiilor parvenite în Procuratură s-a 

stabilit că, pentru ședințele stabilite la xx.xx.2020, xx.xx.2020 și xx.xx.2020, procurorului 

Bugăescu Liliana i-au fost înmânate citațiile contra semnătură, însă din motive neclare 

ultima nu s-a prezentat în ședințele preconizate. 

Astfel, procurorul Liliana Bugăescu, neprezentându-se nemotivat în ședințele de 

judecată pe cauzele penale aflate pe rol, nu a reprezentat învinuirea în numele statului și  

nu a prezentat în ședințele de judecată probele acuzării, fapt prin care a încălcat 

prevederile art.53 alin.(1) pct.1) din Codul de procedură penală și care a dus la 

tergiversarea soluționării cauzelor penale menționate. 

Procurorul Liliana Bugăescu a explicat că, referitor la sesizarea procurorului-șef 

XXXXXX, recunoaște faptul că a trimis mai târziu cauzele rechizitorii în judecată, 

deoarece nu reușea, lucra atunci cu tot colectivul peste o zi, din cauza pandemiei nu 

reușea, dar s-a străduit să le trimită în judecată și nu a fost dată nici o cauză colegilor. 

Recunoaște că trebuia să depună mai mult efort, ca să se încadreze în timp. 

Pentru ședințele de judecată menționate în sesizare, a primit citațiile dar mai apoi 

toate dosarele de control pentru judecată au fost transmise, aproximativ la sfârșitul lunii 

xx.2020 d-nei XXXXXX, iar dosarele penale din conducere, care erau peste 30, i-au fost 

transmise încă la xx și xx xx.2020 și ea lucra asupra lor. Mai bine de jumătate din acele 
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dosare au fost soluționate prin adoptarea deciziilor privind trimiterea în judecată, altele 

au fost clasate. 

Fiind transmise dosarele de control pentru judecată XXXXXX, ultima urma să le 

repartizeze procurorilor care participau în ședințele de judecată. XXXXXX i-a zis că pe 

multe cauze participă personal. Ea nu mai participa ca acuzator de stat pe acele cauze, din 

moment ce predase toate dosarele de control conform listelor din baza de date a 

procuraturii, ce se afla la XXXXXX. 

Pe viitor va face tot posibilul să nu mai admită tergiversări. 

Procurorul XXXXXX a explicat că, referitor la declarațiile procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, oficiul XXXXXX, Liliana Bugăescu, declară că, în perioada 

xx.xx.2020 – xx.xx.2020, a exercitat interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii mun.Chișinău, șef al of. xx.xx, fiind responsabilă de reprezentarea învinuirii 

în instanța de judecată. 

În perioada menționată, procurorul Liliana Bugăescu reprezenta învinuirea în 

instanța de judecată pe aproximativ xxx cauze penale, din numărul total de aproximativ 

xxx cauze penale (în timp ce ceilalți procurori, desemnați pentru a reprezenta acuzarea, 

aveau în procedură aproximativ xxx cauze penale fiecare). 

Referitor la declarațiile acesteia precum că cauzele penale i-au fost retrase și 

repartizate altor acuzatori comunică că, acestea au fost retrase din procedura ultimei la 

sfârșitul lunii xx.2020, pentru a fi repartizate procurorilor care urmau a fi transferați la 

Oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată. 

Cauzele penale au fost retrase din gestiunea acesteia din motivul neprezentării 

numitei în instanța de judecată și neexercitării atribuțiilor procurorului în instanța de 

judecată, prevăzute de Codul de procedură penală, fapt ce ducea la tergiversarea 

neîntemeiată a termenului de examinare a cauzei în fond. 

Astfel, cauza penală de învinuire …, i-a fost desemnată procurorului Liliana 

Bugăescu prin dispoziția din xx.xx.2019, înregistrată în cancelaria procuraturii cu nr.xxxx 

la xx.xx.2019 și retrasă prin dispoziția din xx.xx.2020, înregistrată în cancelaria 

procuraturii cu nr.xxx din xx.xx.2020, totodată par informația de la Judecătoria Chișinău, 

sediul XXXXXX privind neprezentarea acuzatorului de stat în ședințele de judecată din 

xx.xx.2020. 

Cauza penală de învinuire …, a fost repartizată pentru susținerea acuzării 

procurorului Bugăescu Liliana, prin dispoziția din xx.xx.2020 și retrasă prin dispoziția 

nr.xx din xx.xx.2020. De la Judecătoria Chișinău, sediul XXXXXX a parvenit informația 

privind lipsa nemotivată a procurorului în ședințele de judecată, necătând la faptul că 

aceasta cunoștea despre data și ora ședințelor stabilite. Prin dispoziția din xx.xx.2020 

cauza penală a fost repartizată altui procuror pentru susținerea acuzării. 

Cauza penală de învinuire …, conform dispoziției din xx.xx.2020 a fost repartizată 

pentru reprezentarea învinuirii procurorului Liliana Bugăescu. Ședința de judecată, 

stabilită pentru data de xx.xx.2020 a fost amânată din lipsa la ședință a procurorului, după 

care judecătorul, ce examinează cauza în fond, a informat procurorul ierarhic despre lipsa 

nemotivată a acuzatorului, iar conform datelor din Registrul de evidență a citațiilor, 

procurorul Bugăescu Liliana a primit citația pentru ședința menționată contra semnătură. 

Astfel, cauza a fost retrasă prin dispoziția din xx.xx.2020, fiind repartizată altui procuror 

pentru reprezentarea învinuirii. 

Cauza penală de învinuire …, a fost repartizată pentru susținerea acuzării 

procurorului Bugăescu Liliana, care la ședința din xx.xx.2019 nu s-a prezentat, iar 
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ședințele din xx.xx.2020, xx.xx.2020 au fost amânate la solicitarea procurorului pentru 

…, iar la ședința din xx.xx.2020 iarăși nu s-a prezentat. Astfel, pentru a nu tergiversa în 

continuare examinarea cauzei, la ședința din xx.xx.2020, prin dispoziția procurorului 

ierarhic, ea a fost desemnată pentru participarea și susținerea acuzării pe cauza dată, 

prezentând în ședința din xx.xx.2020, …, iar prin sentința din xx.xx.2020 fiind 

pronunțată sentința pe cauza dată. 

Cauza penală de învinuire …, a fost repartizată pentru susținerea acuzării 

procurorului Bugăescu Liliana prin dispoziția din xx.xx.2019, care la ședințele din 

xx.xx.2020, xx.xx.2020 și xx.xx.2020, nu s-a prezentat nemotivat, ședințele fiind amânate. 

Astfel, pentru a nu tergiversa în continuare examinarea cauzei, la ședința din xx.xx.2020, 

prin dispoziția procurorului ierarhic, ea a fost desemnată pentru participarea și susținerea 

acuzării pe această cauză. 

Comportamentul, atitudinea și neexecutarea obligațiunilor de serviciu ale 

procurorului Bugăescu Liliana au dus la tergiversarea examinării cauzelor penale în 

instanța de judecată. 

Astfel, declarațiile procurorului Liliana Bugăescu că nu a participat la ședințele de 

judecată menționate în sesizare din cauza că i-au fost retrase dosarele de control, nu 

corespund adevărului. Dosarele de control i-au fost retrase după data de xx.xx.2020, în 

temeiul scrisorilor parvenite de la judecătorii XXXXXX, XXXXXX și XXXXXX, fapt 

confirmat prin dispozițiile din xx.xx.2020 a procurorului ierarhic de retragere a dosarelor 

de control. 

Necătând la faptul că procurorul Liliana Bugăescu parțial recunoaște îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, vinovăția ei în totalitate se confirmă prin 

sesizarea procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al of. 

XXXXXX, XXXXXX, în copii – rezoluțiile procurorului ierarhic privind transmiterea 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea soluțiilor în ordinea art.291 din Codul de 

procedură penală a cauzelor penale menționate în sesizare, scrisorile semnate de 

judecătorii XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX privind lipsa nemotivată a acuzatorului de stat 

Liliana Bugăescu de la ședințele de judecată în cauzele menționate în sesizare, procesele-

verbale ale ședințelor de judecată în cauzele penale menționate în sesizare, copiile filelor 

din Registrul de evidență a citațiilor parvenite în Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX, 

dispozițiile procurorului ierarhic din xx.xx.2020 de retragere a dosarelor de control, 

explicația procurorului Liliana Bugăescu în care recunoaște parțial admiterea abaterilor 

disciplinare, explicația procurorului XXXXXX. 

Conform sesizării din xx.xx.2020 și respectiv din xx.xx.2021, conexate într-o singură 

procedură, au fost verificate materialele cauzelor enumerate, și anume: 

Potrivit sesizării, pe parcursul activității în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul 

XXXXXX, procurorul Liliana Bugăescu, a manifestat neprofesionalism și iresponsabilitate 

la îndeplinirea obligațiilor de serviciu. 

În temeiul raportului procurorului Liliana Bugăescu din xx.xx.2020, prin ordinul 

Procurorului General interimar nr. XXXX din xx.xx.2020, numitei i-a fost acordat 

concediu anual de odihnă pentru o perioadă de XX de zile până la xx.xx.2020 inclusiv. 

Cu toate acestea, procurorul Liliana Bugăescu, nu a considerat de cuviință să 

informeze conducerea Procuraturii mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, referitor la intențiile 

de a pleca în concediu, fapt care a devenit cunoscut odată cu parvenirea ordinului în 

procuratură și a provocat dificultăți la asigurarea participării procurorilor în ședințele de 

judecată în care dna urma să reprezinte învinuirea de stat. 
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Mai mult, odată cu plecarea în concediu, procurorul Liliana Bugăescu nu a asigurat 

predarea materialelor aflate în gestiune, cauzelor penale și proceselor pe care participa în 

instanța de judecată, refuzând să o facă chiar și la cerința procurorilor conducători. 

Astfel, conform materialelor sesizării, la procurorul Liliana Bugăescu, până la 

plecarea în concediu se aflau cauzele penale nr. XXXXXX, nr. XXXXXX, nr. XXXXXX și 

nr. XXXXXX, parvenite de la organul de urmărire penală cu propuneri în ordinea art.290-

292 Cod de procedură penală în diferite perioade de timp ale lunilor xx – xx 2020, cauzele 

penale nr. XXXXXX, nr. XXXXXX, nr. XXXXXX, nr. XXXXXX și nr. XXXXXX, parvenite 

de la organul de urmărire penală cu propunerea de suspendare a urmăririi penale, în 

diferite perioade de timp ale lunilor XXXXXX – XXXXXX 2020, procesul penal nr. 

XXXXXX parvenit pentru adoptarea soluției în …, dar și alte procese penale pe care 

Liliana Bugăescu participa în ședințele de judecată la examinarea cererilor …, printre 

care și procesul penal nr. XXX din xx.xx.2018, toate fiind cu termen depășit de examinare. 

Pe lângă cauzele indicate supra, pe care procurorul Liliana Bugăescu nu le-a predat 

în cancelarie, parvenite pentru adoptarea deciziilor, dna reține nemotivat procesul penal 

…. 

De menționat că la xx.xx.2020, în legătură cu acumularea restanțelor s-a format o 

comisie în componența procurorului-șef al Oficiului XXXXXX, XXXXXX, șefului-adjunct, 

XXXXXX, reprezentanților din cancelarie XXXXXX cu XXXXXX, pentru a le ridica din 

XXXXXX al procurorului Liliana Bugăescu. 

Ca urmare a controlului efectuat, procesul penal și plângerea la care s-a făcut 

referință, dar și cauzele penale parvenite pentru adoptarea deciziilor, cu termenul depășit 

de soluționare, nu au fost depistate în biroul de serviciu al procurorului Liliana Bugăescu, 

dintre care locul aflării procesului penal nr. XXXXX și plângerii cet. XXXXXX nefiind 

cunoscută până în prezent. 

Procurorul Liliana Bugăescu a încălcat prevederile art.290 alin.(1) din Codul de 

procedură în cadrul următoarelor cauze penale. 

Cauza penală …, aflată în conducere la procurorul Liliana Bugăescu, la xx.xx.2020, 

a parvenit în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, de la organul de urmărire 

penală cu propunere în corespundere cu prevederile art.289 din Codul de procedură 

penală. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic superior, cauza penală a fost 

transmisă procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.291 

din Codul de procedură penală. 

Procurorul Liliana Bugăescu, a transmis cauza penală …, pentru examinare în fond 

în instanța de judecată, fără careva motive întemeiate, abia la xx.xx.2020, adică cu 

încălcarea prevederilor art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind termenul 

legal de 15 zile pentru adoptarea soluției, cu 22 zile. 

Cauza penală …, în conducere la procurorul Liliana Bugăescu, la xx.xx.2020 a 

parvenit în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX de la organul de urmărire penală 

cu propunere în corespundere cu prevederile art.291 din Codul de procedură penală. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic superior, cauza penală a fost 

transmisă procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.291 

din Codul de procedură penală. 

Procurorul Liliana Bugăescu, a transmis cauza penală …, pentru examinare în fond 

în instanța de judecată fără careva motive întemeiate abia la xx.xx.2020, adică cu 
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încălcarea prevederilor art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind termenul 

legal de 15 zile pentru adoptarea soluției, cu 20 de zile. 

Cauza penală …, în conducerea procurorului Liliana Bugăescu, la xx.xx.2020, a 

parvenit în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX de la organul de urmărire penală 

cu propunere în corespundere cu prevederile art.281, 289 și 297 din Codul de procedură 

penală. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.291 din Codul 

de procedură penală. 

Procurorul Liliana Bugăescu, a transmis cauza penală …, pentru examinare în fond 

în instanța de judecată, fără careva motive întemeiate abia la xx.xx.2020, adică cu 

încălcarea prevederilor art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind termenul 

legal de 15 zile pentru adoptarea soluției, cu 18 zile. 

Cauza penală …, în conducerea procurorului Liliana Bugăescu, la xx.xx.2020, a 

parvenit în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX de la organul de urmărire penală 

cu propunere în corespundere cu prevederile art.289 din Codul de procedură penală. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.291 din Codul 

de procedură penală. 

Procurorul Liliana Bugăescu, a transmis cauza penală …, pentru examinare în fond 

în instanța de judecată, fără careva motive întemeiate abia la xx.xx.2020, adică cu 

încălcarea prevederilor art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind termenul 

legal de 15 zile pentru adoptarea soluției, cu 16 zile. 

La xx.xx.2020, cauza penală …, a parvenit în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul 

XXXXXX de la organul de urmărire penală cu propunere în corespundere cu prevederile 

art.289 din Codul de procedură penală, cu soluția de clasare a cauzei penale. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.291 din Codul 

de procedură penală. 

Până la xx.xx.2020, data întocmirii sesizării, cauza penală la care s-a făcut referință, 

nu a fost prezentată în cancelaria Procuraturii și pentru control ierarhic, fiind încălcate 

prevederile art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind și termenul legal de 

15 zile pentru adoptarea soluției. 

La xx.xx.2020, cauza penală …, a parvenit în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul 

XXXXXX de la organul de urmărire penală cu propunere în corespundere cu prevederile 

art.289 din Codul de procedură penală, cu soluția de clasare a cauzei penale. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.291 din Codul 

de procedură penală. 

Până la xx.xx.2020, data întocmirii sesizării, cauza penală la care s-a făcut referință, 

nu a fost prezentată în cancelaria Procuraturii și pentru control ierarhic, fiind încălcate 

prevederile art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind și termenul legal de 

15 zile pentru adoptarea soluției. 

La xx.xx.2020, cauza penală nr. XXXXXX, a parvenit în Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul XXXXXX de la organul de urmărire penală cu propunere în corespundere cu 

prevederile art.2871 din Codul de procedură penală, cu soluția de suspendare a urmăririi 

penale. 
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La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.287 din Codul 

de procedură penală. 

Până la xx.xx.2020, data întocmirii sesizării, cauza penală la care s-a făcut referință, 

nu a fost prezentată în cancelaria Procuraturii și pentru control ierarhic, fiind încălcate 

prevederile art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind și termenul legal de 

15 zile pentru adoptarea soluției. 

La xx.xx.2020, cauza penală nr.2020010667, a parvenit în Procuratura  

mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX de la organul de urmărire penală cu propunere în 

corespundere cu prevederile art.2871 din Codul de procedură penală, cu soluția de 

suspendare a urmăririi penale. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea 2871 din Codul de 

procedură penală. 

Până la xx.xx.2020, data întocmirii sesizării, cauza penală la care s-a făcut referință, 

nu a fost prezentată în cancelaria Procuraturii și pentru control ierarhic, fiind încălcate 

prevederile art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind și termenul legal de 

15 zile pentru adoptarea soluției. 

La xx.xx.2020, cauza penală nr. XXXXXX, a parvenit în Procuratura mun.Chișinău, 

Oficiul XXXXXX de la organul de urmărire penală cu propunere în corespundere cu 

prevederile art.2871 din Codul de procedură penală, cu soluția de suspendare a urmăririi 

penale. 

La aceeași dată, prin rezoluția procurorului ierarhic, cauza penală a fost transmisă 

procurorului Liliana Bugăescu pentru adoptarea unei soluții în ordinea art.2871 din Codul 

de procedură penală. 

Până la xx.xx.2020, data întocmirii sesizării, cauza penală la care s-a făcut referință 

nu a fost prezentată în cancelaria Procuraturii și pentru control ierarhic, fiind încălcate 

prevederile art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, depășind și termenul legal de 

15 zile pentru adoptarea soluției. 

În legătură cu cele enunțate, prin Dispoziția procurorului adjunct al procurorului-șef 

al Procuraturii mun.Chișinău, șef al Oficiului XXXXXX, XXXXXX, nr.xx din xx.xx.2020, 

s-a dispus constituirea unui grup de control format din procurori, consultanți și specialiști 

din cadrul cancelariei Procuraturii mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, pentru inspectarea 

biroului de serviciu și safeul procurorului Liliana Bugăescu, în lipsa acesteia, cu scopul 

depistării și ridicării proceselor lipsă, enumerate supra. 

Urmare controlului efectuat, grupul de control a stabilit că materialele și procesele 

penale enumerate, aflate în gestiunea procurorului Liliana Bugăescu, lipseau din biroul 

de serviciu și safeul acesteia, locul aflării acestora nefiind cunoscut. 

Audiată în cadrul verificării sesizării procurorul Liliana Bugăescu, a explicat că 

recunoaște faptul că a prezentat procurorilor-șefi cauzele penale cu încălcarea termenului 

prevăzut de legislația procesual penală. A luat să lucreze acasă xx cauze penale. Restul 

cauzelor penale se aflau în XXXXXX. 

Toate cauzele penale menționate în sesizare au fost prezentate conducerii 

procuraturii cu soluții adoptate conform propunerii organului de urmărire penală. 

Nu a reușit să le prezinte la timp deoarece s XXXXXX, apoi și ea s-a aflat în XXXXXX. 

În rezultatul verificării sesizării conchid că, argumentele procurorului Liliana 

Bugăescu necesită a fi apreciate critic deoarece ele contravin probelor confirmate prin 
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sesizarea procurorului-șef XXXXXX, privind încălcările comise de numita și materialului 

probator. 

Conform ordinului Procurorului General interimar nr. XXXXXX din xx.xx.2020, 

procurorul Liliana Bugăescu s-a aflat în concediu XXXpe o perioadă de xx de zile, de la 

xx.xx.2020 până la xx.xx.2020 inclusiv, iar conform certificatelor de concediu medical, s-

a aflat în concediu XXX pe o perioadă de XX de zile calendaristice, de la xx.xx.2020 până 

la xx.xx.2021 inclusiv. 

Astfel, procurorul Liliana Bugăescu a încălcat termenul prevăzut de art.290 alin.(1) 

din Codul de procedură penală de examinare a cauzelor penale nr. XXXXXX; XXXXXX; 

XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX și nr. XXXXXX, termenul 

de examinare a proceselor penale nr. XXXX și  nr. XXXX, parvenite pentru adoptarea 

soluției în ordinea art.274 din Codul de procedură penală, termenul de examinare a 

plângerilor cet. XXXXXX, XXXXXX, a cet XXXXXX, parvenite în ordinea art. XXX Cod de 

procedură penală, până la plecarea numitei în concediu anual. 

Contrar prevederilor art.6 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, care obligă 

procurorii să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în conformitate cu Constituția, 

legislația Republicii Moldova și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este 

parte, procurorul Liliana Bugăescu, a încălcat prevederile art.290 alin.(1) din Codul de 

procedură penală, ce constituie abatere disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea cu 

privire la Procuratură „îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu”, iar 

acțiunile numitei manifestate prin scoaterea cauzelor penale, materialelor, din incinta 

Procuraturii, expunând pericolului confidențialitatea informației deținute în ele, 

constituie abatere disciplinară prevăzută de art.38 lit.e) din Legea cu privire la Procuratură 

„încălcarea gravă a legii”. 

Prin comportamentul său, procurorul Liliana Bugăescu, a încălcat și cerințele 

Codului de etică al Procurorilor, care prevede că procurorul este obligat: -„să țină cont de 

faptul că activitatea de procuror implică informații confidențiale, dând dovadă de 

precauție atât la gestionarea locului de  muncă, cât și în timpul liber” (pct.6.7.1) și 

respectiv – „să nu divulge, să nu comenteze și să nu folosească în interesele personale 

informațiile confidențiale sau secrete de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor 

sale” (pct.6.7.2) din Codul de etică al procurorilor. 

Comiterea abaterii disciplinare de către procurorul Liliana Bugăescu, se confirmă 

prin: sesizarea procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al Oficiului XXXXXX, 

XXXXXX; dispozițiile date procurorului Liliana Bugăescu de către procurorul ierarhic 

superior pentru a decide în ordinea art.290-292 din Codul de procedură penală; ordinul 

Procurorului General interimar nr. XXXX din xx.xx.2020; graficul de acordare a 

concediilor; procesul-verbal al grupului de lucru din xx.xx..2020. 

Dna Bugăescu Liliana activează în organele Procuraturii din xx.xx.2012, fiind 

numită prin ordinul Procurorului General nr.XXX din xx.xx.2012, în funcția de procuror 

în procuratura XXXXXX. 

Conform ordinului Procurorului General nr.xxxx din xx.xx.2014, dna Bugăescu 

Liliana a fost transferată în funcția de procuror în Procuratura XXXXXX, de la xx.xx.2014. 

Potrivit ordinului Procurorului General nr.xxxx din xx.xx.2016, dna Bugăescu Liliana 

a fost transferată în funcția de procuror în Procuratura mun.Chișinău, de la xx.xx.2017. 

Prin Hotărârea Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al 

Procurorilor nr.XXXX din xx.xx.2017, pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de art.6 

alin.(3) lit.a), b), c), d) din Legea cu privire la Procuratură, art.52 pct.12), 16), art.274 din 
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Codul de procedură penală, atr.8 și 9 din Legea cu privire la petiționare, art.95, 98, 100 

și 106 din Codul muncii, pct.6.1.1., 6.1.4., 6.2.1., 6.5 și pct.6.8 din Codul de etică al 

procurorilor, procurorului Liliana Bugăescu i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară – 

avertisment. 

Potrivit hotărârii Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al 

Procurorilor nr. XXXX din xx.xx.2017, procurorului Liliana Bugăescu i-a fost aplicată 

sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de procuror, însă fiind  contestată de 

ultima, prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. XXXX din xx.xx.2017 a fost 

modificată hotărârea Colegiului de disciplină și etică menționată, fiindu-i aplicată 

sancțiunea disciplinară – mustrare. 

Conform hotărârii Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al 

Procurorilor nr. XXXX din xx.xx.2020, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu, procurorului Liliana Bugăescu i-a fost aplicată sancțiunea 

disciplinară – mustrare. 

Pe parcursul activității în funcția de procuror dna Liliana Bugăescu nu a fost 

încurajată în serviciu. 

Procurorul în Procuratura mun.Chișinău, of. XXXXXX, Liliana Bugăescu, a încălcat 

prevederile art.38 lit.a) și e) din Legea cu privire la Procuratură din 25.02.2016, art.52 

alin.(1) pct.3), art.53 alin.(1) pct.1), art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală, 

pct.6.1.1., 6.2.1. și 6.2.3. din Codul de etică al procurorilor care stipulează că procurorul 

trebuie să respecte legislația națională și internațională, actele departamentale, 

interdepartamentale și ale organelor reprezentative și de autoadministrare ale 

procurorilor; să-și exercite atribuțiile în mod independent, imparțial, onest, ireproșabil, 

dând dovadă de o înaltă ținută morală și maximă corectitudine și să contribuie la 

realizarea eficientă și efectivă a actului de justiție. Independența nu este un privilegiu sau 

o prerogativă conferită procurorilor în interes personal, ci o garanție a unei justiții 

echitabile, imparțiale și efective, care protejează interesul public și privat în societate; în 

luarea deciziilor, inclusiv a celor discreționare, să acționeze în mod independent și 

imparțial în conformitate cu legea, respectând prevederile prezentului Cod și ale tuturor 

actelor departamentale și interdepartamentale. 

Prin acțiunile sale, procurorul Liliana Bugăescu a comis abateri disciplinare 

prevăzute de art.38 lit.a), e) din Legea cu privire la Procuratură. 

Circumstanță agravantă în acțiunile procurorului Liliana Bugăescu – constituie 

comiterea abaterii disciplinare în perioada de acțiune a sancțiunii disciplinare anterioare 

– hotărârea Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

nr. XXXX din xx.xx.2020, prin care pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor 

de serviciu, procurorului Liliana Bugăescu i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară – 

mustrare. 

Circumstanțe atenuante în acțiunile procurorului Liliana Bugăescu nu au fost 

stabilite. 

Circumstanță agravantă în acțiunile procurorului Liliana Bugăescu constituie 

comiterea abaterii disciplinare în perioada de acțiune a sancțiunii disciplinare anterioare 

mustrare, aplicată prin hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr. XXXX din 

xx.xx.2020. 

Circumstanțe atenuante nu au fost stabilite. 

Explicațiile procurorului Liliana Bugăescu, urmează a fi apreciate critic, deoarece 

explicațiile prezentate nu justifică o atitudine neglijentă față de îndeplinirea obligațiilor 
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de serviciu, încălcarea gravă a legii, care a prejudiciat imaginea organelor Procuraturii, 

fapt constatat în cadrul verificării sesizării. 

Colegiul consideră că în speța examinată, pe lângă normele Codului de Etică și 

Conduită al Procurorului citate supra, își găsesc aplicabilitate și prevederile Ghidului 

european al eticii și conduitei procurorilor (Ghidul de la Budapesta), adoptat la Conferința 

Procurorilor Generali din Europa, Strasbourg, 31 mai 2005, conform căruia procurorii 

trebuie să conducă ferm dar echitabil urmăririle penale. Procurorul contribuie la 

activitatea instanțelor de a ajunge la soluții corecte și ar trebui să contribuie la 

funcționarea efectivă, promptă și eficientă a sistemului de justiție. 

Procurorii întotdeauna și în orice circumstanțe vor onora obligațiile lor, inclusiv 

obligațiunea de a acționa în conformitate cu legislația națională și internațională 

relevantă, vor exercita atribuțiile just, imparțial, consecvent și promt, vor respecta, proteja 

și susține demnitatea umană și drepturile omului, vor conștientiza faptul că acționează în 

numele societății și în interes public și se vor strădui să mențină echilibrul dintre interesul 

general al societății și interesele și drepturile fiecărui cetățean. 

Analizând probele administrate, audiind reprezentanții Inpsecției Procurorilor, 

Mihail Căpătici, Vasile Godoroja și Procurorul Liliana Bugăescu, Colegiul constată că 

procedura disciplinară este întemeiată, sub aspectul comiterii de către procurorul Liliana 

Bugăescu a abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) și e) din Legea cu privire la 

Procuratură N.3 din 25.02.2016. 

Reieșind din materialele administrate și explicațiile menționate, necesită a fi 

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

actelor dispuse în cadrul examinării petițiilor, în cadrul urmăririi penale, reprezentării 

acuzării în instanța de judecată, 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 specială și derivă din statutul 

profesional distinct al acestora, ce prezintă anumite particularități specifice. 

Angajarea răspunderii disciplinare este supusă cerinței îndeplinirii cumulative a 

condițiilor generale referitoare la faptă, vinovăție și 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 serviciu, cât și în procesul examinării nemijlocite de către Colegiu, denotă 

cu certitudine că toate elementele abaterilor disciplinare menționate supra sunt întrunite. 

În ceea ce privește forma de vinovăție ce caracterizează abaterea disciplinară, 

Colegiul consideră că aceasta este cea a intenției, procurorul Liliana Bugăescu realizând 

că îndeplinește necorespunzător obligațiile de serviciu, încălcând grav legea, a prevăzut 

rezultatul faptei sale, respectiv afectarea încrederii în actul justiției, urmărind sau 

acceptând eventualitatea producerii lui. 

Cu privire la urmarea produsă prin săvârșirea acestor abateri disciplinare, Colegiul 

consideră că aceasta constă în lezarea valorilor sociale privitor la actul justiției în sensul 
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larg al acestei noțiuni care presupune, pe lângă organizarea și funcționarea organelor 

judiciare, și înfăptuirea corectă a actului de justiție. 

Cele relatate discreditează imaginea întregului sistem al Procuraturii. Asemenea 

acțiuni nu pot fi tolerate, ba dimpotrivă, urmează a fi contracarate în vederea prevenirii 

acestora pe viitor, inclusiv și din partea altor procurori. 

La individualizarea sancțiunii, Colegiul ia în considerație gravitatea concretă, 

împrejurările, legătura de cauzalitate și consecințele directe ale faptelor săvârșite de 

procurorul Liliana Bugăescu. 

În temeiul art.6 alin.(3) lit.a) și b), art.38 lit.a) și e), art.39 alin.(1) lit.e), art.50, 51 

alin.(1) lit.a) a Legii cu privire la Procuratură N.3 din 25.02.2016, pct.6.1.1., 6.2.1., 6.2.3. 

din Codul de Etică al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 

Procurorilor N.4 din 27.05.2016, pct.65, 71, 73, 74, 77 lit.e), 78 din Regulamentul privind 

organizarea și activitatea Colegiului de Disciplină și Etică, Colegiul de Disciplină și 

Etică: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. A aplica procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, Liliana 

Bugăescu, sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de procuror, în baza sesizării 

procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, Șef al Oficiul 

XXXXXX din xx.xx.2020; 

2. A aplica procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, Liliana 

Bugăescu, sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de procuror, în baza sesizărilor 

procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, Șef al Oficiului 

XXXXXX din xx.xx.2020 și xx.xx.2021, conexate într-o singură procedură; 

3.Definitiv de aplicat procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, 

Liliana Bugăescu, prin concurs de abateri disciplinare, sancțiunea disciplinară- eliberarea 

din funcția de procuror; 

4. Hotărârea poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la data pronunțării 

acesteia, la Consiliul Superior al Procurorilor. 

 

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 _______ 

 


