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

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la examinarea contestației cet. XXXXXX împotriva deciziei de încetare 

a procedurii disciplinare în privința procurorului XXXXXX 

nr. 3-23/2021 

 

04 iunie 2021 mun. Chișinău 

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

având în componența sa: 

Președinte - Vladislav Guțan 

Membrii - Victor Comerzan, Marcel Cimbir, Oleg Televca, Pavel Țurcan, 

Alexandru Lozan, Elena Cazacov 

examinând în ședință publică contestația cet. XXXXXX împotriva deciziei de 

încetare a procedurii disciplinare a Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, adoptată 

în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, XXXXXX din lipsa temeiurilor 

de atragere la răspundere disciplinară, audiind raportul Dlui Oleg Televca, Colegiul 

de disciplină și etică, 

CONSTATĂ: 

 

Potrivit sesizării, cet. XXXXXX s-a adresat la xx.xx.2020, xx.xx.2020, xx.xx.2020 

și xx.xx.2020 la Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXX cu cereri, prin care a 

solicitat informații despre examinarea materialelor privind pretinsele acțiuni ilegale 

admise de avocatul XXXXXX, la care nu a primit răspuns. 

Solicită tragerea la răspundere disciplinară a procurorilor din cadrul Procuraturii 

mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, care nu l-au informat la cererile menționate. 

S-a stabilit că, cererile cet. XXXXXX din xx.xx.2020, xx.xx.2020, xx.xx.2020 și 

xx.xx.2020 au fost repartizate pentru examinare procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău oficiul XXXXXX, XXXXXX. 

Rezultatele examinării cererii cet. XXXXXX din xx.xx.2020, înregistrată în 

cancelaria Procuraturii mun. Chișinău la xx.xx.2020, cu numărul de intrare XXXX, i- 

au fost aduse la cunoștință acestuia prin răspunsul din xx.xx.2020, cu numărul de 

ieșire XXXXXX. 

Despre rezultatele examinării cererii cet. XXXXXX din xx.xx.2020, înregistrate în 

cancelaria Procuraturii mun. Chișinău, oficiul XXXXXX la xx.xx.2020, cu numărul 

de intrare XXXX, i-au fost aduse la cunoștință acestuia prin răspunsul cu numărul de 

ieșire XXXXXX din xx.xx.2020. 

La plângerea avocatului XXXXXX din xx.xx.2020, înregistrată în cancelaria 

Procuraturii mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, cu numărul de intrare XXX, în urma 

examinării, petiționara a fost informată prin scrisoarea cu nr. XXXXXX din 

xx.xx.2020. 

Rezultatele examinării cererii cet. XXXXXX din xx.xx.2020, înregistrată în 

cancelaria Procuraturii mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, cu nr. XXXX, i-au fost aduse 

la cunoștință acestuia, prin scrisoarea cu numărul de ieșire XXXXXX din xx.xx.2020. 



Prin urmare, nu a fost stabilit faptul că cet. XXXXXX nu a fost informat la cererile 

depuse la Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXX la xx.xx.2020, xx.xx.2020, 

xx.xx.2020 și xx.xx.2020. Temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a 

procurorului în Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, XXXXXX nu au fost 

stabiliți. 

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, cet. XXXXXX 

la data de xx.xx.2021, a depus o contestație împotriva deciziei Inspecției procurorilor 

din xx.xx.2021, și a solicitat Colegiului de disciplină și etică sancționarea 

procurorului XXXXXX. 

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

nr.3 din 25.02.2016, în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică 

niciun temei de tragere la răspundere disciplinară, inspectorul, printr-o decizie 

motivată, încetează procedura disciplinară. 

Decizia Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare poate fi 

contestată de autorul sesizării în termen de 10 zile de la data recepționării deciziei, 

la Colegiul de disciplină și 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 contestația a fost depusă la 

xx.xx.2021. 

Din conținutul contestației reiese că, decizia Inspecției Procurorilor din 

xx.xx.2021, a fost expediată la data de xx.xx.2021 cu nr. de ieșire XXXXXX. La data 

de xx.xx.2021 scrisoarea expediată a fost înregistrată cu nr. XXX la penitenciarul 

nr.xx. La data xx.xx.2021, cet. XXXXXX a făcut cunoștință cu conținutul deciziei din 

xx.xx.2020. 

Prin urmare, Colegiul constată că, autorul sesizării a respectat termenul de 

exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecției procurorilor. 

Studiind contestația depusă de cet. XXXXXX și actele administrate în ședința 

Colegiului, verificând argumentele expuse de ultimii, Colegiul consideră că 

contestația depusă este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, deoarece sesizarea 

depusă inițial este vădit neîntemeiată. 

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

apreciere justă circumstanțelor cauzei. Astfel, în acțiunile procurorului XXXXXX nu 

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

către procurorul vizat a unei abateri disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii 

conform Legii cu privire la procuratură. 

Colegiul, reiterează că angajarea răspunderii disciplinare este suspusă 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. 

În contextul celor expuse și 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 și activitatea Colegiului de disciplină și 

etică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-228/16 din 

14.09.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12- 



13/17 din 24.01.2017, Colegiul, 

- 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se respinge contestația depusă de cet. XXXXXX împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din xx.xx.2021 adoptată în urma examinării sesizării depuse, privitor la 

faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorul XXXXXX. 

2. Hotărârea se pronunță la data de 04.06.2021; 

3. Hotărârea este irevocabilă și nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                         Vladislav GUȚAN             ______semnat_______ 

 

Membrii Colegiului:                    Victor COMERZAN        ______ semnat ______ 

                                                     Marcel CIMBIR             _______ semnat ______ 

                                                     Oleg TELEVCA               ______ semnat ______ 

                                                     Pavel ŢURCAN               ______  semnat ______ 

       Elena CAZACOV             ______ semnat ____ 

                Alexandru LOZAN           ______ semnat _____ 

 

 


