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

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 - 21/2021 

cu privire la examinarea contestaţiei cetățeanului XXXXXX împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din xx.xx.2021 privind încetarea procedurii  disciplinare 

în privinţa procurorului în Procuratura  

raionului XXXXXX, XXXXXX 

  

04 iunie 2021                                                                                 municipiul Chişinău   

    

Examinând în şedinţă publică contestația cetățeanului XXXXXX împotriva 

deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2021 privind încetarea procedurii  

disciplinare în privinţa procurorului în Procuratura raionului XXXXXX, 

XXXXXX și audiind informaţia prezentată de către domnul Victor Comerzan, Colegiul 

de disciplină și etică –  

CONSTATĂ: 

 

Prin rezoluția din xx.xx.2021, inspectorul-șef al Inspecției procurorilor, Victor 

Ababii, a dispus spre examinare inspectorului Natalia Cernous sesizarea cet. XXXXXX 

privind acțiunile pretins ilegale ale procurorului în Procuratura raionului XXXXXX, 

XXXXXX, în cauza penală nr. XXXXXX.  

XXXXXX, în calitate de autor al sesizării, nu este de acord cu condamnarea sa în 

baza art. art. [...] Cod penal, afirmând că procurorul XXXXXX, abuzând de situaţia de 

serviciu, a falsificat probele în dosar, nu a prezentat la timp în instanţa de judecată 

corpurile delicte (..) şi intenţionat a distrus informaţia care se conţinea în XXXXXX şi 

care dovedeşte nevinovăţia lui, în legătură cu ce solicită tragerea procurorului la 

răspundere penală. 

Prin decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2021 a fost încetată procedura 

disciplinară în privința procurorului XXXXXX, din motivul neidentificării temeiurilor 

de tragere la răspundere disciplinară. 

Pentru a se pronunța astfel, Inspecția procurorilor a reținut că urmărirea penală 

în cauza nr. XXXXXX a fost pornită la xx.xx.2019 de către organul de urmărire penală 

în baza art. XXXXXX Cod penal. Ulterior a fost începută urmărirea penală încă în 3 

cauze penale în baza art. art. [...] Cod penal, conexate la xx.xx 2019 într-o procedură 

unică. 

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului în Procuratura raionului 

XXXXXX, XXXXXX, care la xx.xx.2019 a înaintat lui XXXXXX învinuirea în baza art. 

art. [...] Cod penal.  

La data de xx.xx.2019, după întocmirea rechizitoriului, procurorul a expediat la 

Judecătoria XXXXXX, sediul XXXXXX, cauza penală nr. XXXXXX, pentru examinare în 

fond. 

Corpul delict, [...]. 

Potrivit materialelor cauzei penale, [...]. 

În cadrul judecării cauzei penale, inculpatul XXXXXX şi apărătorii săi au solicitat 

suplimentar audierea mai multor persoane în calitate de martori şi anexarea la 

materialele cauzei penale a mai multor acte, cum ar fi fotografiile anumitor 

circumstanţe, care în viziunea lor demonstrau nevinovăţia lui, solicitarea a fost 

acceptată de instanţa de fond. 
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În şedinţa de judecată din xx.xx.2019, XXXXXX, apărătorul inculpatului a 

prezentat [...]. 

După şedinţa de judecată, procurorul XXXXXX a luat din camera de păstrare a 

corpurilor delicte [...], pentru a fi posibil de examinat în şedinţa de judecată. 

Careva manipulări cu XXXXXX acuzatorul de stat XXXXXX nu a efectuat. Mai 

mult, [...]. 

În şedinţele de judecată din xx.xx.2019 şi xx.xx.2019, inculpatul XXXXXX şi 

apărătorii lui au înaintat procurorului XXXXXX obiecţii referitor la XXXXXX bănuitului, 

și posibilă nimicire a unor informaţii care se conţineau în XXXXXX, totodată nu au 

înaintat careva cereri cu privire la examinarea XXXXXX.  

Faptul că inculpatul XXXXXX şi apărătorii lui nu au solicitat examinarea în 

şedinţă de judecată a instanţei de fond a corpului delict - XXXXXX, se confirmă prin 

încheierea Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2020, care a respins 

obiecţiile apărătorului XXXXXX. 

Prin sentinţa Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX, din xx.xx.2020, XXXXXX a 

fost recunoscut vinovat în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. art. [...]Cod penal 

şi condamnat prin cumul de infracţiuni, în conformitate cu prevederile art.84 Cod 

penal, la o pedeapsă definitivă de [...]. 

Sentinţa a fost contestată de către acuzatorul de stat XXXXXX şi de către partea 

vătămată, XXXXXX, cu referire la blândeţea pedepsei, de asemenea  de către avocatul 

inculpatului XXXXXX, cu referire la condamnarea nefondată. 

La xx.xx.2020 inculpatul XXXXXX a depus plângere împotriva acţiunilor părţilor 

vătămate XXXXXX, XXXXXX şi a martorilor XXXXXX, XXXXXX, cu solicitarea privind 

tragerea acestora la răspundere penală în baza art.312 Cod penal, pentru prezentarea 

declaraţiilor mincinoase în cadrul cauzei penale. 

Prin ordonanţa din xx.xx.2020 procurorul XXXXXX a dispus refuzul în începerea 

urmăririi penale în privința persoanelor numite, deoarece faptele acestora nu întrunesc 

elementele infracţiunii. 

Ordonanţa în cauză a fost contestată de către XXXXXX, avocatul lui XXXXXX în 

ordinea art.2991, art. 313 Cod de procedură penală, însă instanța de judecată a menţinut 

ordonanța procurorului. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din xx.xx.2020, apelurile procurorului şi 

părţii vătămate au fost respinse, fiind admise apelurile inculpatului şi apărătorului 

acestuia, XXXXXX, doar în partea ce ține de stabilirea pedepsei, fiind casată sentinţa 

Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2020, cu pronunţarea unei noi 

hotărârii potrivit ordinii stabilite pentru prima instanţă. 

Astfel, XXXXXX a fost recunoscut vinovat pe toate capetele acuzării, fiindu-i 

stabilită pedeapsa definitivă de [...], celelalte dispoziţii ale sentinţei au fost menţinute. 

Decizia Curții de Apel Chişinău a fost contestată cu recurs de către inculpatul 

XXXXXX la Curtea Supremă de Justiţie. 

Astfel, în cadrul verificării sesizării, Inspecția procurorilor nu a constatat 

temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a procurorului XXXXXX. 

Nefiind de acord cu soluţia adoptată de Inspecţia procurorilor, la xx.xx.2021 cet. 

XXXXXX a depus contestaţie împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2021 

şi a solicitat Colegiului de disciplină şi etică anularea acesteia ca ilegală și 

neîntemeiată, și constatarea comiterii abaterilor disciplinare în activitatea procurorului 

XXXXXX, cu aplicarea sancțiunii disciplinare. 
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În susţinerea contestaţiei depuse, cet. XXXXXX a invocat că procurorul XXXXXX, 

abuzând de atribuțiile conferite de funcția deținută, la xx.xx.2019 a luat fără 

permisiunea Judecății corpul delict – [...], pentru a nimici informația din XXXXXX, care 

proba nevinovăția sa în comiterea faptelor imputate.  

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.2021, iar contestaţia a fost depusă la 

xx.xx.2021. Totodată, este de menţionat că la dosar lipsesc înscrisuri ce ar confirma 

data la care petentul a recepţionat decizia contestată. 

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. XXXXXX şi actele administrate în şedinţa 

Colegiului, 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 XXXXXX nu au 

fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către 

acesta 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. 

Doar erorile săvârșite în mod intenționat, cu abuzul deliberat sau, fără îndoială, 

cu neglijență repetată sau gravă ar trebui să se soldeze cu acțiuni disciplinare și 

sancțiuni, fapt care, în cazul examinat, nu a putut fi probat. 

Sub aspectul laturii subiective, Colegiul reține că în speță nu se regăsește forma 

de vinovăție cerută de lege pentru a se constata existența abaterii disciplinare. 

Totodată, Colegiul apreciază critic alegațiile petentului și stabilește că 

procurorul XXXXXX, la instrumentarea cauzei penale nr.2 XXXXXX, 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).  

Totodată, pe parcursul desfășurării urmăririi penale, XXXXXX nu a fost lipsit de 

dreptul la un proces echitabil, având posibilitate să prezinte informaţii orale şi scrise, 

obiecte şi documente care pot fi utilizate ca mijloace de probă. 

Probele administrate de către organul de urmărire penală, în conformitate cu 

art.art.99, 100 Cod de procedură penală, au fost verificate şi apreciate de către instanţă. 

Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte 

probe, administrarea de noi probe şi verificarea sursei din care provin probele, în 

conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, prin procedee probatoriii 
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respective. 

Corpul delict, XXXXXX, care aparţine lui XXXXXX, a fost examinat în cadrul 

judecării cauzei penale şi a servit ca mijloc pentru constatarea circumstanţelor cazului. 

Ulterior, deși partea apărării a prezentat în instanța de judecată probe, care în 

opinia lor probează nevinovăția lui XXXXXX, la următoarea ședință de judecată 

apărătorul  inculpatului nu a solicitat examinarea XXXXXX, deși procurorul XXXXXX a 

asigurat aducerea acestuia în ședința de judecată. 

Faptul că nici inculpatul XXXXXX şi nici apărătorului lui nu au solicitat 

examinarea în şedinţă de judecată a corpului delict- XXXXXX, se confirmă prin 

încheierea Judecătoriei XXXXXX, sediul XXXXXX din xx.xx.2020, care a respins 

obiecţiile apărătorului XXXXXX precum că în procesul verbal nu a fost indicat faptul 

că apărarea a solicitat examinarea în şedinţă de judecată a XXXXXX lui XXXXXX. 

Sesizarea cet. XXXXXX nu conţine probe concludente, care ar confirma cele 

relatate în parte ce ține de comiterea de către procurorul XXXXXX a unor manipulări cu 

corpul delict – [...]. 

Colegiul constată că celelalte argumente invocate în contestaţia depusă nu au 

relevanţă şi urmează a fi respinse, deoarece nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea 

eronată a normelor de drept material sau de drept procedural, respectiv nu constituie 

temei pentru casarea deciziei recurate. 

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 de disciplină și etică - 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. A respinge contestaţia depusă de cet. XXXXXX împotriva deciziei Inspecţiei 

procurorilor din xx.xx.2021, privind încetarea procedurii disciplinare în privinţa 

procurorului în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX.   

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

 
№ Prenume și Nume   Funcție deținută în 

cadrul Colegiului 

                  Semnătura 

1. Vladislav GUȚAN         Președinte    semnat 

2. Victor COMERZAN  Membru semnat 

3. Marcel CIMBIR Membru semnat 

4. Elena CAZACOV Membru semnat 

5. Alexandru LOZAN Membru semnat 

6. Oleg TELEVCA Membru semnat 

7. Pavel ŢURCAN Membru semnat 

 

  


