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

 

H O T Ă R Î R E 

nr. 3-14/21 

 

mun. Chișinău                                                                                            4 iunie 2021 

 

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

în componența sa: 

 

Președinte: Vladislav Guțan  

Membrii:    Marcel Cimbir 

Victor Comerzan  

Oleg Televca  

Pavel Țurcan  

Elena Cazacov  

Alexandru Lozan 

 

examinând în ședință publică cauza disciplinară în privința procurorului în 

Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX,- 

 

A CONSTATAT: 

 

La xx.xx.2021, Inspecția procurorilor a fost sesizată de către Adjunctul 

Procurorului General, Mircea Roșioru, referitor la faptele ce pot constituie abateri 

disciplinare admise în cadrul conducerii urmăririi penale și la reprezentarea în instanța 

de judecată a învinuirii în numele statului în cauza penală nr XXXXXX, de către 

procurorul în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX. 

Potrivit sesizării, în cadrul studierii și sintetizării informațiilor obținute în 

condițiile ordinului Procurorului General nr. XX din xx.xx.2018, cu privire la 

organizarea activității procurorilor în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele 

judecătorești, s-a constatat că, prin sentința Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din 

xx.xx.2019, cet. XXXXXX a fost recunoscut culpabil și condamnat pentru săvârșirea 

infracțiunii prevăzute de art. XXX din Codul penal la [...]. 

Conform circumstanțelor de fapt indicate în rechizitoriu [...]. 

Acțiunile acestuia au fost calificate [...]. 

În actul de sesizare se invocă că, sinteza circumstanțelor cauzei penale raportate 

la caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite de XXXXXX, se impunea 

calificarea acțiunilor acestuia în baza [...], acțiuni procesuale care nu au fost realizate 

de către procurorul conducător al urmăririi penale din cadrul procuraturii r-lui 

XXXXXX, XXXXXX. 

Concluzia enunțată este bazată pe probele administrate la etapa urmăriri penale și 

reflectate în rechizitoriu. Astfel, potrivit declarațiilor martorului XXXXXX, inter alia, 

aceasta a declarat că [...]. 

De asemenea, potrivit declarațiilor martorului XXXXXX, [...]. 



În virtutea circumstanțelor indicate de către XXXXXX, procurorul conducător al 

urmăririi penale XXXXXX, nu a întreprins acțiuni progresive în scopul cercetării sub 

toate aspectele, complet și obiectiv a circumstanțelor cazului, nu a dispus expertiză 

judiciară medico-legală pentru a stabili vătămările corporale de pe corpul părții 

vătămate XXXXXX și nu a dispus expertiza judiciară psihologo-psihiatrică pentru a 

stabili capacitatea acesteia de a percepe caracterul și esența acțiunilor săvârșite față de 

ea și stabilirea consecințelor traumelor psihologice în rezultatul acțiunilor infracționale 

ale făptuitorului, nu a dispus ridicarea hainelor XXXXXX și a agresorului pentru 

expertizarea acestora. 

De menționat că, art. 143 alin. (1) pct. 2), 5) din Codul de procedură penală 

stipulează expres: „expertiza judiciară se dispune și se efectuează în mod obligatoriu 

pentru constatarea gradului de gravitate și a caracterului vătămărilor integrității 

corporale, precum și stării psihice sau fizice a părții vătămate, dacă apar îndoieli in 

privința capacității lor de a percepe just împrejurările ce au importanță pentru cauza 

penală și de a face declarații despre ele, dacă aceste declarații ulterior vor fi puse, în 

mod exclusiv sau în principal, în baza hotărârii în cauza dată". Astfel, dispunerea 

expertizelor judiciare enunțate ar fi fost obligatorie pentru cazul în speță. 

Într-o altă ordine de idei, potrivit pct. 19 din Hotărîrea Plenului Curții Supreme 

de Justiție despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind 

XXXXXX, nr. 17 din 07.11.2005, [...], fapt ignorat în mod grav la cazul dat de către 

procurorul conducător al urmăririi penale, XXXXXX. 

La xx.xx.2019, cauza penală de inculpare a cet. XXXXXX de săvârșirea infracțiunii 

prevăzute de art. XXX din Codul penal, a fost deferită justiției, iar prin sentința din 

xx.xx.2019, acesta a fost recunoscut culpabil de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 

XXX din Codul penal și potrivit rigorilor statuate la art. 3641 din Codul de procedură 

penală, i-a fost stabilită o pedeapsă [...]. 

De menționat că, în pofida faptului că, XXXXXX a săvârșit o infracțiune 

excepțional de gravă pentru care Legea penală prevede o pedeapsă cu detențiune pe 

viață, acuzatorul de stat XXXXXX a calificat eronat acțiunile acestuia solicitând instanței 

de judecată aplicarea unei pedepse minime prevăzută la art. XXX din Codul penal (în 

condiția examinării potrivit art. 3641 din Codul de procedură penală), pe când 

sancțiunea pentru această infracțiune este XXXXXX. 

Art. 325 alin. (1) Cod de procedură penală stipulează: judecarea cauzei în prima 

instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în 

limitele învinuirii formulate în rechizitoriu", instanța de judecată este obstrucționată în 

modificarea acuzării în sensul agravării din oficiu, aceasta fiind plafonată de limita 

învinuirii formulate în rechizitoriu, or, în cazul descris, procurorul urma să califice 

corect faptele infracționale ale făptuitorului la etapa urmăririi penale, iar în cazul 

stabilirii circumstanțelor noi, era imperios necesar ca acuzatorul de stat să uzeze de 

prevederile art. 326 din Codul de procedură penală. 

Omisiunile admise de către procurorul XXXXXX constituie abateri grave de la 

legislația în vigoare, constituind abateri repetate deoarece anterior, prin scrisoarea 

adjunctului Procurorului General nr. XXXXXX din xx.xx.2017, procurorii au fost 

informați de erorile admise frecvent la investigarea infracțiunilor privind XXXXXX și 

atenționați asupra neadmiterii unor asemenea abateri de la legislație pentru viitor. 



Evocând cele expuse supra se atestă faptul că, la efectuarea urmăririi penale, 

organul de urmărire penală și procurorul conducător al urmăririi penale XXXXXX, 

acționând contrar prevederilor art. 113 alin. (1) din Codul penal care stipulează: „se 

consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii 

exacte între semnele faptei prejudiciatele săvârșite și semnele componenței infracțiunii, 

prevăzute de norma penală”, nejustificat și, respectiv, incorect a calificat acțiunile cet. 

XXXXXX potrivit art. XXX din Codul penal, învinuitului/inculpatului urmând a-i fi 

stabilită o pedeapsă penală echitabilă în raport cu caracterul și gradul prejudiciabil al 

infracțiunii săvârșite. 

Astfel, în actul de sesizare se invocă că, cele menționate supra denotă o atitudine 

neglijentă și lipsă de profesionalism din partea procurorului din cadrul Procuraturii 

raionului XXXXXX, XXXXXX, la conducerea urmăririi penale și la reprezentarea în 

instanța de judecată a învinuirii în numele statului în cauza penală enunțată, fapt ce a 

condiționat pronunțarea sentinței de condamnare și stabilirea unei pedepse 

neproporționale în raport cu faptele infracționale săvîrșite de XXXXXX, iar acțiunile 

procurorului XXXXXX constituie o abatere disciplinară. 

În cadrul verificării sesizării, s-a stabilit că, urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX 

a fost începută la xx.xx.2018, de către organul de urmărire penală al Inspectoratului de 

Poliție XXXXXX, în temeiul bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii prevăzute de 

art. XXX din Codul penal, urmărirea penală fiind efectuată de către ofițerul de urmărire 

penală al Inspectoratului de Poliție XXXXXX, XXXXXX. Conducerea urmăririi penale a 

fost dispusă procurorului în Procuratura r-lui XXXXXX, XXXXXX. 

La xx.xx.2019 procurorul XXXXXX l-a pus sub învinuire pe XXXXXX, 

incriminîndu-i infracțiunea prevăzută de art. XXX Cod penal și în aceiași zi, a întocmit 

rechizitoriul pe caz, cauza fiind trimisă spre examinare în fond în Judecătoria XXXXXX, 

sediul XXXXXX. 

Prin sentința Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2019, inculpatul 

XXXXXX a fost declarat vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. XXX Cod 

penal și în baza acestei norme, cu aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de 

procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa [...]. 

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2019, s-a decis 

de a respinge ca nefondat apelul apărătorului XXXXXX în interesele inculpatului 

XXXXXX, declarat împotriva sentinței Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din 

xx.xx.2019, fiind menținută această sentință fără modificări, decizia în cauză fiind 

executorie. Decizia motivată nefiind contestată cu recurs, devenind definitivă și 

irevocabilă. 

Fiind audiată în cadrul verificării, procurorul XXXXXX a explicat că, la xx.xx.2018, 

în Procuratura r-lui XXXXXX a parvenit cauza penală nr. XXXXXX, însoțită de raportul 

ofițerului de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție XXXXXX, XXXXXX, din 

xx.xx.2018, cu propunerea de a înainta învinuirea bănuitului XXXXXX, în comiterea 

infracțiunii prevăzute de art. XXX Cod penal și a trimite cauza penală în judecată. 

Examinând materialele cauzei penale, analizând probele administrate în cadrul 

urmăririi penale, din punct de vedere al pertinenței, concludentei, utilității și 

veridicității fiecărei probe în parte, precum și apreciind în ansamblu probele 

administrate în prezenta cauză penală din punct de vedere al coroborării lor, în coraport 



cu cele consemnate în raportul ofițerului de urmărire penală, a conchis că propunerea 

organului de urmărire penală este una întemeiată și urmează a fi acceptată, constând că 

acțiunile ilegale ale cet. XXXXXX urmează a fi calificate corect în baza art. XXX Cod 

penal. 

Astfel, la xx.xx.2019, l-a pus sub învinuire pe XXXXXX, incriminîndu-i comiterea 

infracțiunii prevăzute de art. XXX Cod penal și în aceiași zi a întocmit rechizitoriul pe 

caz, cauza fiind trimisă spre examinare în fond în Judecătoria XXXXXX, sediul 

XXXXXX, unde ea, în cursul judecării cauzei, a reprezentat învinuirea în numele 

statului, prezentând în ședința de judecată probele acumulate la faza de urmărire penală, 

care au fost cercetate în volum deplin de către instanța de judecată. 

Prin sentința Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2019, inculpatul 

XXXXXX, a fost declarat vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. XXX Cod 

penal și în baza acestei norme, cu aplicarea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod de 

procedură penală, i-a fost stabilită pedeapsa [...]. 

Fără a contesta vinovăția, XXXXXX a contestat sentința în cauză cu apel, solicitând 

condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei în temeiul art.90 Cod 

penal. 

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2019 (dosarul 

nr. la- XXXX) în componența judecătorilor XXXXXX, XXXXXX și XXXXXX, s-a decis de 

a respinge ca nefondat apelul apărătorului XXXXXX în interesele inculpatului XXXXXX, 

declarat împotriva sentinței Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2019, 

fiind menținută această sentință fără modificări, decizia în cauză fiind executorie, 

decizia motivată fiind pronunțată public la data de xx.xx.2019, ora xx.xx, nefiind ulterior 

contestată cu recurs, devenind definitivă și irevocabilă. 

Astfel, atât instanța de fond, cât și instanța de apel, a constatat că acțiunile lui 

XXXXXX au fost corect calificate de către acuzare conform art. XXX Cod penal. 

Colegiul penal al Curții de Anei Chișinău, examinând apelul inculpatului 

XXXXXX, a considerat apelul ca fiind nefondat si pasibil de respins, iar sentința atacată 

ca fiind legală si întemeiată, având în vedere inclusiv și următoarele considerente: 

Conform pct.9 al deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 

xx.xx.2019, instanța de apel a constatat că „La pronunțarea sentinței, instanța de 

judecată corect a stabilit circumstanțele de fapt și de drept și just a tras concluzia că 

inculpatul a săvârșit anume infracțiunea imputată". 

Conform pct.10 al deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 

xx.xx.2019, instanța de apel examinând toate probele prezentate în instanța de fond, 

făcând o analiză a acestora, a ajuns la concluzia că „împrejurările cauzei au fost 

constatate din totalitatea de probe acumulate în cauza penală, fiind corect apreciate, 

respectându-sc prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al 

pertinenței, concludenții, utilității și veridicității, iar toate probele în ansamblu - din 

punct de vedere al coroborării lor". 

Conform pct.12 al deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din xx.xx. 

2019 „Colegiul penal constată cu certitudine că Corduneanu Iurii, prin acțiunile sale 

intenționate a comis infracțiunea prevăzută de art. XXX Cod penal, după indicii 

calificativi: [...]. 

Astfel, sentința Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2019, precum și 



decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2019, au intrat în puterea 

lucrului judecat fiind de fapt constatat că au fost acumulate suficiente probe ce dovedesc 

săvârșirea de către XXXXXX a faptelor prejudiciabile, care corect au fost încadrate 

juridic conform art. XXX Cod penal, or cet. XXXXXX a fost pus sub învinuire de către 

acuzare anume pentru comiterea acestei infracțiuni. 

Totodată, procurorul XXXXXX a indicat că, a ajuns la concluzia precum că 

acțiunile ilegale ale cet. XXXXXX urmau a fi încadrate în baza art. XXX Cod penal, 

reieșind din următoarele probe acumulate la faza de urmărire penală: 

Fiind recunoscută și audiată în calitate de parte vătămată [...]. 

Totodată, în cadrul urmării penale a fost depus demers în instanța de judecată 

privind audierea martorului XXXXXX. 

Astfel, fiind întreprinse măsurile ce se impuneau pe caz în vederea administrării 

probatoriului, a fost epuizată calea obținerii probelor directe referitor la circumstanțele 

cauzei din prima sursă originară (adică declarațiile părții vătămate XXXXXX și 

martorului XXXXXX). 

Fiind audiat în calitate de bănuit/învinuit referitor la circumstanțele comiterii 

infracțiunii incriminate, cet. XXXXXX a recunoscut doar că [...]. 

Conform declarațiilor martorului XXXXXX, [...]. 

Conform declarațiilor martorului XXXXXX, [...]. 

Conform declarațiilor martorului XXXXXX, [...]. 

Conform declarațiilor martorului XXXXXX [...]. 

Conform raportului de constatare [...]. 

Având în vedere că conform art.93 alin.(2) pct.7) Cod de procedură penală, „în 

calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate inclusiv și 

prin intermediul constatărilor medico-legale, precum și faptul că în cadrul examinării 

medico-legale a XXXXXX nu au fost depistate careva XXXXXX, la faza de urmărire 

penală, organul de urmărire penală nu a considerat oportun de a dispune pe caz 

efectuarea expertizei medico-legale în privința XXXXXX, fiind suficient raportul de 

constatare medico- legală, care conform normei procesuale indicate, are aceiași forță 

probatore ca și raportul de expertiză medico-legală. 

Totodată, având în vedere [...]. 

Astfel, analizând cumulul de probe administrate în cadrul urmăririi penale și 

apreciindu-le în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, procurorul XXXXXX 

a conchis că acțiunile ilegale ale cet. XXXXXX urmau a fi calificate corect în baza art. 

XXX Cod penal. 

Declarațiile martorilor XXXXXX, XXXXXX și XXXXXX făcute la faza de urmărire 

penală „precum că [...], nu și-au găsit confirmare obiectivă, aceste declarații nefiind 

confirmate procesual de către XXXXXX și XXXXXX, cu atât mai mult martorii XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX au perceput în mod diferit afirmațiile relatate de către XXXXXX, 

organul de urmărire penală și procurorul fiind în imposibilitate de a-și forma o 

concluzie fermă, bazată pe probe obiective, care ar proba existența elementelor 

prevăzute de art. XXX Cod penal în acțiunile lui XXXXXX, fiind epuizate toate 

posibilitățile de a acumula careva probe suplimentare. 

Însuși XXXXXX în cadrul audierii în calitate de bănuit/învinuit/inculpat, a 

recunoscut doar faptul că [...]. 



În cadrul examinării [...]. 

Totodată, procurorul XXXXXX consideră că pedeapsa solicitată față de XXXXXX 

de către acuzatorul de stat și stabilită de către instanța de judecată întru tot corespunde 

criteriilor generale de individualizare a acesteia și scopului legii penale, astfel încât 

XXXXXX a fost condamnat [...]. 

Cu referire la probele administrate, în situația dată, consideră că nu este relevantă 

aplicarea pct.19 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție despre practica 

judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind XXXXXX nr.17 din 07.11.2005, 

deoarece [...]. 

Astfel, procurorul XXXXXX consideră că în cazul dat și-a îndeplinit atribuțiile de 

serviciu conform funcției deținute, în conformitate cu legea, nefiind admise din partea 

ei careva încălcări disciplinare sau de alt ordin. 

În opinia inspecției procurorilor, rezultatele verificării denotă faptul că acțiunile 

procurorului XXXXXX, constituie abatere disciplinară prevăzută de art. 38 lit. a) și b) 

din Legea cu privire la Procuratură. 

Astfel, prin Decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, s-a decis transmiterea 

materialelor procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura raionului 

XXXXXX, XXXXXX, Colegiului de disciplină și etică pentru examinare. 

Analizînd materialele cauzei disciplinare și explicațiile procurorului XXXXXX, 

Colegiul de disciplină și etică constată că de către procurorul numit nu a fost comisă o 

abatere disciplinară și procedura disciplinară în privința acesteia urmează a fi încetată, 

din următoarele considerente: 

Conform prevederilor art. 37 lit. b) din Legea Republicii Moldova cu privire la 

Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 - procedura disciplinară privind procurorii se bazează 

pe principiile respectării independenței decizionale a procurorului. Conform 

prevederilor art. 51 alin. (3) din Codul de procedură penală - la exercitarea atribuțiilor 

sale în procesul penal, procurorul este independent și se supune numai legii. Conform 

prevederilor pct. 2.1 din Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul 

de funcționare a Inspecției procurorilor - inspectorii din cadrul Inspecției procurorilor 

în activitatea sa trebuie să respecte principiul independenței procurorului, și anume 

expres se indică că inspectorul respectă independența procurorului, discreția 

decizională și inviolabilitatea acestuia și asigură interdicția privind imixtiunea altor 

persoane sau autorități în activitatea procurorului. 

Totodată, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea Republicii Moldova cu 

privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 - verificarea sesizării cu privire la fapta ce 

poate constitui abatere disciplinară reprezintă etapa în cadrul căreia se stabilesc faptele 

imputate procurorului și consecințele acestora, circumstanțele în care au fost comise, 

precum și orice alte informații concludente din care să se poată deduce existența sau 

inexistența elementelor constituitive ale abaterii disciplinare. 

Astfel, drept motiv esențial de inițiere a procedurii disciplinare în speță, s-a 

invocat pretinsa calificare incorectă a acțiunilor cet. XXXXXX în cadrul cauzei penale 

nr. XXXXXX în baza art. XXX din Codul penal, fără a fi combătute în careva mod 

argumentele aduse de procurorul XXXXXX în susținerea poziției sale. 

Cu atît mai mult, poziția procurorului a fost considerată corectă și de către 

instanțele de judecată, atît la examinarea în fond a cauzei, cît și în instanța de apel. Iar, 



aflându-ne în prezența unei decizii irevocabile a Curții de Apel Chișinău, care a 

constatat că XXXXXX a comis cu certitudine anume infracțiunea prevăzută de art. XXX 

Cod penal după semnele calificative incriminate de procuror, se constată inadmisibilă 

sancționarea discilinară a procurorului pentru discreția sa decizională. 

În susținerea celor indicate supra, se indică că instanța de fond în sentința datată 

cu xx.xx.2019 expres indică - „...faptele imputate inculpatului au fost just încadrate în 

conformitate cu dispozițiile art. XXX Cod penal, iar participanții la proces nu au 

formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe...”. Tot aici, fiind 

de menționat faptul că [...]. 

De asemenea, în decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău datată cu 

xx.xx.2019 se indică că „La pronunțarea sentinței, instanța de judecată corect a stabilit 

circumstanțele de fapt și de drept și just a tras concluzia că inculpatul a săvârșit anume 

infracțiunea imputată"; „...împrejurările cauzei au fost constatate din totalitatea de 

probe acumulate în cauza penală, fiind corect apreciate, respectându-sc prevederile art. 

101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității 

și veridicității, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor"; 

„Colegiul penal constată cu certitudine că XXXXXX, prin acțiunile sale intenționate a 

comis infracțiunea prevăzută de art. XXX Cod penal, după indicii calificativi: [...]. 

Prin urmare, în caz de sancționare a procurorului XXXXXX pentru acțiunile expuse 

supra, s-ar încălca principiul respectării independenței decizionale a procurorului. 

Cu referire la caz, Colegiul constată că Inspecția procurorilor a acordat o apreciere 

injustă a circumstanțelor cauzei. Astfel, în acțiunile procurorului XXXXXX, nu au fost 

stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către 

procurorul vizat a abaterilor disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii conform 

Legii cu privire la procuratură. 

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

Astfel, Colegiul reține că trebuie făcută distincție între pretinsa încălcare a 

normelor de procedură ca greșeală ce poate fi cenzurată pe calea controlului ierarhic 

superior și, respectiv, de către judecătorul de instrucție/instanța de judecată, și pe de 

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

Analiza elementelor constitutive ale unei abateri disciplinare nu poate fi efectuată 

decât prin raportare la principiul independenței procurorilor la pronunțarea hotărârilor 

și adoptarea soluțiilor. Art. 3 alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 

25.02.2016, prevede expres că procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor 

legalității, imparțialității, rezonabilității, integrității și independenței procesuale, care îi 

oferă posibilitatea de a lua în mod independent și unipersonal decizii în cauzele pe care 

le gestionează. 

În caz contrar s-ar ignora principiul independenței procurorului reflectat în art.3 

din Legea cu privire la Procuratură, iar Inspecția procurorilor, Colegiul s-ar transforma 

într-o instanță de control judiciar. 

În astfel de circumstanțe nu s-a stabilit îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu de către procurorul XXXXXX, nu au fost identificate temeiuri de 



tragere la răspundere disciplinară a acesteia. 

În conformitate cu prevederile articolelor 50, 51 alin. (1) lit. d), alin. (4), alin. (5), 

alin. (8), 85 alin. (3), 89 ale Legii RM nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, 

Colegiul de disciplină și etică,- 

HOTĂRĂȘTE: 

1. A înceta procedura disciplinară în privința procurorul în Procuratura raionului 

XXXXXX, XXXXXX, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 

 

2. Hotărârea poate fi contestată la Consiliul Superior al Procurorilor prin 

intermediul colegiului, în termen de 5 zile lucrătoare. 

 

Președinte: Vladislav Guțan   _____semnat______ 

 

Membrii:    Marcel Cimbir     _____semnat______ 

 

Victor Comerzan _____semnat______ 

 

Oleg Televca       _____semnat______ 

 

Pavel Țurcan       _____semnat______ 

 

Elena Cazacov     _____semnat______ 

 

Alexandru Lozan_____semnat______ 

 

 


