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

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la examinarea contestaţiei cet.XXXXXX împotriva  

deciziei de încetare a procedurii disciplinare în privinţa procurorilor în  

Procuratura mun. Chișinău, oficiul  XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, 

nr. 3-30/2021 

 

_04_ __iunie___ 2021                                                                                 mun. Chişinău   

 

Colegiul disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, având în 

componenţa sa: 

Preşedinte – Vladislav Guțan 

Membrii – Victor Comerzan,  Marcel Cimbir, Oleg Televca,  Pavel Ţurcan, Elena 

Cazacov și Alexandru Lozan. 

 

 

  examinând în şedinţă publică contestația cet. XXXXXX, împotriva deciziei de 

încetare a procedurii disciplinare a Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2021, adoptată în 

privinţa procurorilor în Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, din lipsa temeiurilor de tragere la 

răspundere disciplinară,  

CONSTATĂ: 

 

 La xx.xx.2021 Inspecţia procurorilor a Procuraturii Generale, a înregistrat 

sesizarea cet. XXXXXX, în privința procurorilor XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, 

cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare. 
          Conform sesizării, cet. XXXXXX pretinde că, procurorii XXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul 

XXXXXX, contrar atribuțiilor, au ignorat examinarea amplă și sub toate aspectele a 

plângerilor sale depuse în cadrul investigării procesului penal nr. XXXX, privind 

tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile din cadrul Direcției Generale 

XXXXXX, inclusiv și a ex-viceprimarului XXXXXX, care au întocmit XXXXXX nr. 

XXXXXX din xx.xx.2019 și care i-au expediat scrisoarea de informare cu nr. XXXXXX 

din xx.xx.2019, prin care solicită demolarea XXXXXX, amplasate în XXXXXX, 

XXXXXX, unde numita XXXXXX, ignorând hotărârea Judecătoriei sectorului XXXXXX, 

XXXXXX, din xx.xx.2014. 

       Audiat în cadrul verificării sesizării XXXXXX, a explicat că pe marginea procesului 

penal nr. XXXXXX din xx.xx.2019,  la xx.xx.2019, prin ordonanţa procurorului în 

Procuratura mun. Chişinău, oficiul XXXXXX, XXXXXX, s-a dispus refuzul în începerea 

urmăririi penale, din motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. 

 Prin ordonanţa din xx.xx.2019, procurorul, adjunct al procurorului-şef al 

Procuraturii mun. Chişinău, şef al oficiului XXXXXX, XXXXXX, a dispus respingerea 

plângerii cet. XXXXXX, împotriva ordonanţei din xx.xx.2019 privind refuzul de a începe 

urmărirea penală, ca fiind neîntemeiată.  



Prin încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul XXXXXX din xx.xx.2019, a fost 

admisă plângerea cet. XXXXXX, fiind declarate nule ordonanţele lui XXXXXX și 

XXXXXX.  

 Prin ordonanţa procurorului în Procuratura mun. Chişinău, oficiul XXXXXX, 

XXXXXX din xx.xx.2019, s-a dispus refuzul în începerea urmăririi penale, din motiv că 

fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. 

Prin ordonanța procurorului XXXXXX din xx.xx.2020, s-a dispus admiterea 

plângerii XXXXXX, împotriva ordonanţei procurorului XXXXXX, din xx.xx.2019 

privind refuzul de a începe urmărirea penală şi expedierea materialelor procesului 

penal organului de urmărire penală al IP XXXXXX al DP mun. Chişinău, pentru 

organizarea investigării în continuare în ordinea art. 274 Cod de procedură penală. 

Prin ordonanţa din xx.xx.2020, procurorul în Procuratura mun. Chişinău, oficiul 

XXXXXX, XXXXXX, repetat s-a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale, din motiv 

că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. 

Procurorul XXXXXX a relatat că, la xx.xx.2020, a emis ordonanţa privind 

admiterea plângerii cet. XXXXXX împotriva ordonanţei procurorului XXXXXX, din 

xx.xx.2020, privind refuzul de a începe urmărirea penală ca fiind întemeiată, cu 

expedierea materialelor procesului penal organului de urmărire al IP XXXXXX al DP 

mun. Chişinău, pentru organizarea investigării în continuare în ordinea art. 274 Cod de 

procedură penală. 

În rezultatul investigaţiilor suplimentare efectuate de organul de urmărire penală, 

la xx.xx.2020, procurorul în Procuratura mun. Chişinău, oficiul XXXXXX, XXXXXX, a 

emis ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale, din motiv că fapta nu întrunește 

elementele infracțiunii, întemeindu-și poziţia pe faptul că litigiul apărut între XXXXXX 

şi reprezentanţii XXXXXX, precum şi a funcţionarilor din cadrul acestei XXXXXX sunt 

de natură civilă şi administrativă, litigiul urmând a fi soluţionat în instanţa de judecată 

competentă. 

        Totodată, la materialele procesului penal a fost anexat XXXXXX a XXXXXX din 

xx.xx.2019, prin care s-a constatat că XXXXXX în litigiul a fost ocupat abuziv de către 

XXXXXX şi fiind contestat în instanţa de judecată, la momentul emiterii ordonanţei de 

refuz în pornirea urmăririi penale, în privinţa acestuia încă nu era o hotărâre definitivă 

si irevocabilă a instanţei. La xx.xx.2020, XXXXXX, a contestat ordonanța în ordinea 

art.299 -299 Cod de procedură penală procurorului ierarhic superior, care prin 

ordonanța din xx.xx.2020, a admis plângerea, dispunând reluarea investigațiilor pe caz. 

 La xx.xx.2020, procurorul în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul XXXXXX, 

XXXXXX a acceptat propunerea ofiţerului de urmărire penală şi a dispus prin ordonanţă 

motivată refuzul de a începe urmărirea penală cu clasarea procesului penal pe motiv 

că,  fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, iar între părţi sunt relaţii de natură civilă. 

La xx.xx.2020, XXXXXX, a contestat ordonanța în ordinea art.299 -299 Cod de 

procedură penală procurorului ierarhic superior, care prin ordonanța din xx.xx.2020, a 

respins plângerea ca fiind neîntemeiată. 

        Ordonanţa procurorului XXXXXX  din xx.xx.2020 și ordonanța procurorului 

ierarhic superior din xx.xx .2020, au fost menţinute prin încheierea Judecătoriei 

Chişinău, sediul XXXXXX  din xx.xx.2020.  

        Cu referire la alegaţiile petentei privind ilegalităţile admise în cadrul procesului 

penal nr. XX din xx.xx.2018, a relatat că XXXXXX , a sesizat la xx.xx .2017 

Procuratura Generală privind tragerea la răspundere penală a XXXXXX  său XXXXXX 



dar şi a cet. XXXXXX  pentru intimidarea şi şantajarea ei pe parcursul unei perioade 

îndelungate de timp cu evacuarea din XXXXXX  şi organizarea efectuării la data de 

xx.xx.2017 a unor măsurări a perimetrului XXXXXX  numitei amplasată în municipiul 

XXXXXX  . 

        Adresarea, potrivit competenţei materiale şi teritoriale, la xx.xx.2018, fost 

expediată organului de urmărire penală al IP XXXXXX al DP mun. Chişinău, care la 

xx.xx.2018 a demarat investigaţiile în cadrul proces penal. 

        În rezultat, ofiţerul de urmărire penală al IP XXXXXX al DP municipiul Chişinău 

XXXXXX, constatând că nu există o bănuială rezonabilă privind săvârşirea infracţiunii 

reclamate şi că există circumstanţe care exclud urmărirea penală, a prezentat la 

xx.xx.2018 în Procuratura municipiului Chişinău, Oficiul XXXXXX materialele 

procesului penal, însoţite de raportul cu propunerea de a nu începe urmărirea penală 

din motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. 

 La xx.xx.2018, procurorul în Procuratura municipiului Chişinău Oficiul XXXXXX, 

XXXXXX, prin ordonanță motivată a dispus refuzul de a începe urmărirea penală şi  

clasarea procesului penal. 

 La xx.xx.2019, XXXXXX a contestat ordonanța în ordinea art.2991-2992 Cod de 

procedură penală procurorului ierarhic superior. 

        Prin ordonanţa procurorului, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii 

municipiului Chişinău, şef al Oficiului XXXXXX, XXXXXX  din xx.xx.2019, 

plângerea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Decizia în cauză de către petentă nu a 

fost contestată și se prezumă ca fiind legală.  

        Explicații similare au depus procurorii XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX. 

        Astfel, în urma verificării sesizării, Inspecţia procurorilor a conchis că, în 

acţiunile procurorilor XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX 

nu au fost identificate nici un temei de tragere la răspundere disciplinară, prevăzut de 

art. 38 din Legea cu privire la Procuratură. 

Nefiind de acord cu soluţia adoptată de Inspecţia procurorilor, XXXXXX, la 

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

xx.xx.2021 şi a solicitat Colegiului de disciplină şi etică de a anula Decizia Inspecției 

procurorilor privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorilor XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, din lipsa temeiului de tragere la 

răspundere disciplinară, ca ilegală și neîntemeiată. 

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, astfel fiind respectat termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei 

Inspecţiei procurorilor. 

În susţinerea contestaţiei depuse, XXXXXX a invocat că, procurorii nu și-au 

exercitat obligațiile de serviciu, formal au examinat plîngerile înaintate. 

Studiind 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 procurilor în Procuratura      

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX nu au fost stabilite careva 

temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către procurorii vizați a unor 

abateri disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii conform Legii cu privire la 

Procuratură. 

Procurorii au emis actele procedurale reieşind din propria lor convingere, având 

la bază un anumit material probator, care le-a permis să adopte și să mențină hotărârea 

pe faptele sesizate, circumstanţe care nu pot servi temei pentru tragerea lor la 

răspundere.  

        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. 

Totodată, Colegiul apreciază critic alegațiile petentului, și stabilește că, procurorii 

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, 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). 

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 - 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se respinge contestaţia depusă de cet. XXXXXX, împotriva deciziei Inspecţiei 

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

faptele ce pot constitui abateri disciplinare, presupus a fi comise de către procurorii în 

Procuratura mun. Chișinău, oficiul  XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX. 

2. Hotărârea este irevocabilă şi 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 ______ 

  

 


