
1 
 

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

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 -31/2021 

cu privire la examinarea contestaţiilor ex-procurorului  

XXXXXX împotriva deciziei din xx.xx.2019 și  

a raportului din xx.xx.2020 emise de Inspecția procurorilor  

 

4 iunie 2021                                                                                  municipiul Chişinău   

    

Examinând în şedinţă publică contestațiile ex-procurorului în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, împotriva deciziei 

din xx.xx.2019 și a raportului din xx.xx.2020 emise de Inspecția procurorilor în privinţa 

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

disciplină și etică –  

 

CONSTATĂ: 

 

La data de xx.xx.2021 ex-procurorul în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX a depus contestații împotriva 

deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2019 și împotriva raportului  Inspecției 

procurorilor din xx.xx.2020, emise în privința sa. 

În raport cu contestațiile depuse, Colegiul de disciplină și etică reține 

următoarele raționamente de drept și de fapt, care se circumscriu procedurilor de 

referință. 

La data de xx.xx.2019 Inspecţia procurorilor a înregistrat sesizarea depusă de 

către Direcţia urmărire penală şi criminalistică, urmare a verificării materialelor cauzei 

penale nr. XXXXXX, investigată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii 

Organizate şi Cauze Speciale şi DGUP MAI. 

În procesul controlului s-a stabilit că ex-procurorul în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, XXXXXX, a admis mai multe 

încălcări procesual-penale la exercitarea conducerii urmăririi penale în cauza penală 

nr. XXXXXX, pornită la xx.xx.2016 de către organul de urmărire penală al Direcţiei 

generale urmărire penală a IGP, în baza art. 26, 285 alin.(l) din Codul penal (pregătirea 

la dezordini în masă), în special [...]. 

Potrivit deciziei din xx.xx.2019, Inspecția procurorilor a constatat în acțiunile  

ex-procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze 

Speciale, XXXXXX, abateri disciplinare, prevăzute de art.38 lit. a)  din Legea 3/2018, 

însă a încetat procedura disciplinară în privința acestuia, pe motiv că a fost 

eliberat din funcție la data xx.xx.2019, prin Ordinul Procurorului General nr. 

xxxx din xx.xx.2019,  în baza cererii depuse.  

Pentru a se pronunța astfel, Inspecția procurorilor a reținut că la data de 

xx.xx.2016 în Direcţia generală urmărire penală a IGP a parvenit [...]. 

Examinarea materialul înregistrat şi adoptarea hotărârii, potrivit art.274 din 

Codul de procedură penală, a fost dispusă ofiţerului de urmărire penală XXXXXX, care 

la xx.xx.2016 a început urmărirea penală în baza art. 26, 285 alin. (l) din Codul penal. 

Prin ordonanţa procurorului-şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale în cauze 
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de criminalitate organizată şi excepţionale a Procuraturii Generale, XXXXXX, la 

xx.xx.2016 conducerea urmăririi penale a fost dispusă unui grup de procurori: 

XXXXXX, XXXXXX şi XXXXXX. 

După începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală, contrar 

prevederilor art. 19, 254 din Codul de procedură penală, a efectuat doar măsurile 

speciale de investigaţii, autorizate de judecătorul de instrucţie şi de procuror: [...]. 

Se reține că pornirea urmăririi penale s-a bazat pe o bănuială rezonabilă de 

pregătire a unei infracţiuni de dezordine în masă, care urma să aibă loc [...], prin 

urmare, nu este clară eficienţa măsurilor speciale de investigaţie realizate după 

organizarea XXXXXX, în condiţia consumării obiectivului care a constituit scopul 

investigaţiei. 

Mai mult, dispunerea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii au avut loc 

cu încălcarea flagrantă a normelor procesual-penale, ce reglementează condiţiile şi 

modul efectuării acestora. 

Astfel, XXXXXX în privinţa persoanei XXXXXX, iniţiată la xx.xx.2016 prin 

raportul ofiţerului de investigaţii XXXXXX, a fost autorizată în aceeași zi prin ordonanţa 

procurorului XXXXXX. Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de 

investigaţii a fost întocmit de ofiţerul de investigaţii XXXXXX la xx.xx.2016, însă, 

contrar prevederilor art.1325 alin.(6) şi (7) din Codul de procedură penală, procurorul 

XXXXXX nu a emis ordonanţa de constatare a legalității efectuării acestei măsuri 

speciale de investigaţii. 

În context, nu este clară eficienţa măsurilor speciale de investigații [...] realizate 

în privinţa cetățeanului XXXXXX și, respectiv, în privința cetățenilor XXXXXX, 

XXXXXX, XXXXXX. 

Contrar prevederilor art.1324 alin. (2) şi (7) din Codul de procedură penală, [...].    

Aprecierea pertinenţei a fost făcută [...], fără a fi indicată perioada realizării 

măsurii. 

În baza ordonanţei procurorului XXXXXX din xx.xx.2016,  autorizată la în aceeași 

zi de către judecătorul XXXXXX, a fost efectuată [...]. 

Prin ordonanţa procurorului XXXXXX din xx.xx.2016 a fost dispusă efectuarea 

măsurilor speciale de investigații - [...]. 

Prin ordonanţa din xx.xx.2016 procurorul XXXXXX a dispus, iar prin încheierea 

din aceeași zi judecătorul XXXXXX a autorizat măsura specială de investigaţie - [...]. 

S-a mai stabilit că au fost [...]. 

Potrivit art.1321 din Codul de procedură penală (Dispoziţiile generale privind 

activitatea specială de investigaţii): 

(1) Activitatea specială de investigaţii reprezintă totalitatea de acţiuni de 

urmărire penală cu caracter public şi/sau secret efectuate de către ofiţerii de investigaţii 

în cadrul urmăririi penale numai în condiţiile şi în modul prevăzute de prezentul cod. 

(2) Măsurile speciale de investigaţii se dispun şi se efectuează dacă sânt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau poate 

fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 

2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 

infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de 

lege; 
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3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

Măsurile speciale de investigaţii autorizate trebuie să înceapă la data indicată în 

actul de dispunere sau cel târziu la data expirării termenului pentru care au fost 

autorizate. 

Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu 

posibilitatea de a fi prelungită întemeiat până la 6 luni, cu excepţiile stabilite de 

prezentul cod. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigaţie nu poate 

depăşi 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de 

investigaţii a fost prelungit până la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii 

speciale de investigaţii pe acelaşi temei şi asupra aceluiaşi subiect, cu excepţia utilizării 

agenţilor sub acoperire sau apariţiei circumstanţelor noi, a cercetării faptelor legate de 

investigarea crimei  organizate  şi  finanţării  terorismului, precum şi  a căutării 

învinuitului. 

Procurorul este obligat să dispună încetarea măsurii speciale de investigaţii de 

dată ce au dispărut temeiurile şi motivele care au justificat autorizarea ei, fără dreptul 

de a dispune reluarea efectuării măsurii. 

În cazul în care temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii nu 

mai există, ofiţerul de urmărire penală sau ofiţerul de investigaţii propune procurorului 

încetarea ei imediată (Articolul 1324 din Codul de procedură penală). 

Conform alin.(3) art. 6 din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, 

procurorul, este obligat: 

a) să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu în conformitate cu Constituţia, 

legislaţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova 

este parte; 

c) să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului în 

exercitarea atribuţiilor sale. 

Pct. 6.1.1., 6.1.4., 6.2.1. din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr. 4 din 27.05.2016, de asemenea, îl 

obligă pe procuror să respecte legislaţia naţională şi internaţională, practica judiciară 

şi jurisprudenţa CEDO, actele departamentale, interdepartamentale şi ale organelor 

reprezentative şi de autoadministrare ale procurorilor, să respecte drepturile şi 

interesele legitime ale părţilor şi participanţilor la proces şi să-şi exercite atribuţiile în 

mod independent, imparţial, onest, ireproşabil, dând dovadă de o înaltă ţinută morală 

şi maximă corectitudine şi să contribuie la realizarea eficientă şi efectivă a actului. 

În pofida celor menționate, rezultatele verificării sesizării denotă faptul că 

procurorul XXXXXX a ignorat îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, prevăzute în art. 6 

alin.(3) lit. a), c) din Legea cu privire la Procuratură, precum și  art. art. 1324 , 1325, 

1328 din Codul de procedură renală. 

Comiterea abaterii disciplinare de către ex-procurorul XXXXXX se confirmă prin 

următoarele probe: [...]. 

Nefiind de acord cu soluţia adoptată de Inspecţia procurorilor, ex-procurorul 

XXXXXX a depus la data de xx.xx.2021 contestaţie împotriva deciziei Inspecţiei 

procurorilor din xx.xx.2019, solicitând Colegiului de disciplină şi etică de anularea 

acesteia, ca fiind vădit neîntemeiată și nefondată, examinarea aprofundată a cazului, cu 

excluderea constatărilor ilegale, imputate lui, că ar fi admis abateri disciplinare. 
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Ex-procurorul XXXXXX a invocat că nu a fost informat, în condițiile prevăzute 

de lege, despre decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2019, aceasta devenindu-i 

cunoscută la data de xx.xx.2021, motiv din care a solicitat repunerea în termenul legal 

privind folosirea dreptului la contestație. 

În susţinerea contestaţiei depuse, ex-procurorul XXXXXX a invocat că 

nedispunerea încetării unor măsuri speciale de investigații, autorizate dar  nu realizate, 

nu reprezintă în sine o încălcare. 

Totodată, petentul invocă expirarea termenului de prescripție de 3 ani pentru 

tragerea la răspundere disciplinară, dat fiind faptul că presupusa încălcare ar fi fost 

comisă la finele lunii xx.2016, iar sesizarea procurorului-șef Adrian Mircos a fost 

depusă la Inspecția procurorilor la data de xx.xx.2019. 

La fel, în susținerea contestației sale XXXXXX a invocat că, în calitate de pretinse 

încălcări i-au fost imputate acțiunile procesuale care se încadrează perfect în norma 

procesual penală, toate fiind autorizate și ulterior legalizate de către judecătorul de 

instrucție. 

Aferent Raportului din xx.xx.2020, contestat de către domnul XXXXXX, 

privind rezultatele verificării sesizării procurorului-șef al Direcției urmărire 

penală și criminalistică, Mircos Adrian, în privința procurorului în Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale XXXXXX și ex-

procurorului XXXXXX, Inspecția procurorilor a decis transmiterea materialelor 

procedurii disciplinare în privința procurorului XXXXXX Colegiului de disciplină şi 

etică pentru examinare și încetarea procedurii disciplinare în privința ex-

procurorului XXXXXX, din motiv că acesta a demisionat din organele 

Procuraturii.    

  Inspecția procurorilor a consemnat că, potrivit sesizării, urmărirea penală în 

cauza nr. XXXXXX a fost exercitată de către Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate şi Cauze Speciale şi DGUP MAI. In urma verificării 

materialelor cauzei penale, subdiviziunea specializată a Procuraturii Generale a 

constatat caracterul superficial şi îndelungat al urmăririi penale; suspendarea 

neîntemeiată a urmăririi penale; admiterea omisiunilor la dispunerea şi efectuarea 

măsurilor speciale de investigaţii cu autorizarea procurorului şi judecătorului de 

instrucţie [...], de către XXXXXX, procuror în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale şi ex-procurorul XXXXXX, care au exercitat 

urmărirea penală în cauză vizată. 

Mai mult, dispunerea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii au avut loc 

cu încălcarea flagrantă a normelor procesual-penale, care reglementează condiţiile şi 

modul efectuării acestora. 

Verificând sesizarea, Inspecția procurorilor a stabilit că [...]. 

La xx.xx.2016 organul de urmărire penală al Direcţiei generale urmărire penală 

a IGP, examinând materialele procesului penal nr. XXXXXX a început urmărirea 

penală în baza art.285 alin.(l) şi (2) din Codul penal (dezordini în masă), conducerea 

urmăririi penale fiind dispusă, prin rezoluţia procurorului-şef XXXXXX, procurorului 

în Secţia exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată şi 

excepţionale a Procuraturii Generale, XXXXXX. 

Iniţial efectuarea urmăririi penale a fost dispusă prin ordonanţa Procurorului 

General interimar din xx.xx.2016 unui grupul de urmărire penală, care a inclus 66 
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ofiţeri de urmărire penală din cadrul DGUP şi DP a mun.Chişinău. Ulterior, din data 

de xx.xx.2016 a fost efectuată de către un grup de urmărire penală, care a inclus 9 

procurori (XXXXXX, XXXXXX şi alţii) şi 66 ofiţeri de urmărire penală din cadrul 

DGUP şi DP a mun.Chişinău, conducător al grupului fiind desemnat procurorul 

XXXXXX. 

Prin ordonanţa Procurorului General interimar din xx.xx.2016, în legătură cu 

intrarea la xx.xx.2016 în vigoare a noii Legi cu privire la Procuratură şi modificarea 

structurii şi competenţelor procuraturii, s-a dispus transmiterea cauzei penale 

Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, pentru 

conducerea urmăririi penale. 

Prin ordonanţa procurorului, adjunct interimar al procurorului-şef al PCCOCS 

din xx.xx.2016, s-a dispus efectuarea urmăririi penale de către un grup de procurori 

din cadrul PCCOCS (XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX alţii) şi ofiţeri de urmărire penală 

din cadrul DGUP a IGP. 

Urmărirea penală a durat 1 an şi 11 luni de zile (xx.xx.2016 - xx.xx.2018, data 

suspendării urmăririi penale). La faza iniţială a urmăririi penale, în perioada 

xx.xx.2016- xx.xx.2017 au fost efectuate mai multe acţiuni de urmărire penală, cum ar 

fi [...]. 

La fel, în perioada xx.xx - xx.xx.2016 au fost ridicate [...]. 

Tot în perioada xx.xx.2016 - xx.xx.2017 au fost efectuate mai multe măsuri 

speciale de investigaţii, dintre care cu autorizarea judecătorului de instrucţie: [...]. 

Inspecţia procurorilor a concluzionat că procurorii XXXXXX și XXXXXX, 

exercitând funcții de procurori în procuratura specializată, au încălcat flagrant normele 

procesual-penale care reglementează condiţiile şi modul efectuării măsurilor speciale 

de investigaţii cu autorizarea procurorului sau judecătorului de instrucţie, au admis 

tergiversarea urmăririi penale și n-au asigurat cercetarea completă a cauzei penale.   

Cu referire la vinovăția ex-procurorului XXXXXX, Inspecția procurorilor a 

stabilit, că în xx.2016 efectuarea anumitor măsuri speciale de investigaţii a fost dispusă 

în baza ordonanţelor procurorului XXXXXX, membru al grupului de procurori din 

cadrul PCCOCS şi ofiţeri de urmărire penală din cadrul DGUP a IGP (grup format 

prin ordonanţa procurorului, adjunct interimar al procurorului-şef al PCCOCS din 

xx.xx.2016). 

Astfel, prin ordonanţa procurorului XXXXXX din xx.xx.2016 şi autorizată în 

aceeaşi zi de judecător, a fost dispusă [...]. 

Respectiva măsură specială de investigaţii a fost realizată contrar prevederilor 

art.1324 alin.(2) Cod de procedură penală, deoarece [...].. 

Totodată, contrar prevederilor art.1325 alin.(6) şi (7) Cod de procedură penală, 

la materialele cauzei lipseşte ordonanţa procurorului privind aprecierea pertinenţei 

măsurii speciale de investigaţii efectuate, precum şi încheierea judecătorului de 

instrucţie privind aprecierea legalităţii efectuării măsurii. 

[...], nu a fost realizată, iar contrar prevederilor art.1324 alin.(8) şi (9) Cod de 

procedură penală procurorul XXXXXX nu a dispus încetarea măsurii. 

Prin ordonanţa procurorului XXXXXX din xx.xx.2016 a fost dispusă, iar prin 

încheierea judecătorilor din aceeași dată a fost autorizată măsura specială de 

investigație - [...]. 

În pofida acestui fapt, careva materiale/date privind efectuarea şi perioada de 
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realizare a acestei măsuri speciale de investigaţii la cauza penală nu se regăsesc. 

La fel, nu se regăsesc nici ordonanţele procurorului privind aprecierea 

pertinenţei măsurii speciale de investigaţii efectuate, precum nici încheierile 

judecătorului de instrucţie privind aprecierea legalităţii efectuării măsurii. 

Prin ordonanţa procurorului XXXXXX din xx.xx.2018 urmărirea penală în cauza 

nr. XXXXXX a fost suspendată în baza art.2871 alin.(l) pct.2) Cod de procedură penală, 

în legătură cu neidentificarea persoanei care poate fi pusă sub învinuire. 

Pentru motivarea soluţiei procurorul XXXXXX a reţinut că, „au fost îndeplinite 

toate acţiunile de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor care 

au importanţă pentru justa soluţionare a cazului, însă în pofida faptului diligenţei 

procesuale nu au fost posibil de identificat alte persoane care ar putea fi puse sub 

învinuire....”. 

Prin ordonanța Procurorului General din xx.xx.2019 ordonanța de suspendare a 

urmăririi penale, emisă la xx.xx.2018 de către procurorul XXXXXX în cauza penală nr. 

XXXXXX, a fost anulată ca neîntemeiată, cu reluarea urmăririi penale.  

 Urmare a verificării ambelor cauzele penale - nr. XXXXXX și nr. XXXXXX, s-a 

stabilit că măsurile speciale de investigații au fost efectuate în mare parte în privința 

acelorași persoane, de aceea se impunea conexarea acestora într-o procedură. 

În cadrul verificării sesizării ex-procurorul XXXXXX nu a dorit să se prezinte la 

Inspecția procurorilor pentru a da explicații pe marginea sesizării înaintate, dar a 

explicat verbal că în anul 2016 a făcut parte din grupul de urmărire penală în cauza nr. 

XXXXXX, pornită la xx.xx.2016 în baza art.285 alin.(1) și (2) din Codul penal pe faptul 

dezordinii în masă, al cărei conducător al urmăririi penale a fost desemnat procurorul 

XXXXXX. În cadrul urmăririi penale a dispus efectuarea unor acțiuni speciale de 

investigații, care au fost autorizate în conformitate cu legea prin ordonanțele 

procurorului și prin încheierile judecătorului de instrucție.  

Analizând rezultatele verificării sesizării, Inspecția procurorilor a conchis că 

procurorul XXXXXX și ex-procurorul XXXXXX și-au îndeplinit necorespunzător 

obligațiile de serviciu, prevăzute în art.6 alin.(3) lit.a), b) din Legea cu privire la 

Procuratură nr.3/2016; pct. 6.1.1., 6.1.4., 6.2.1. din  Codul de etică al procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 27.05.2016.  

În opinia Inspecției procurorilor, faptele comise de către procurorii XXXXXX și 

XXXXXX constituie abateri disciplinare prevăzute la art.38 lit.a) din Legea cu privire 

la Procuratură, astfel că aceștia sunt pasibili de răspundere disciplinară.    

Nefiind de acord cu argumentele și decizia Inspecţia procurorilor, expuse în 

Raportul din xx.xx.2020, ex-procurorul XXXXXX a depus la data de xx.xx.2021 

contestaţie, statuând că raportul menționat relevă ilegalitate și netemeinicie, motiv din  

care a solicitat Colegiului de disciplină şi etică „ examinarea cazului cu emiterea unei 

noi hotărâri privind dispunerea respingerii sesizării procurorului-șef al Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Adrian Mircos din 

xx.xx.2019, ca fiind vădit neîntemeiată și nefondată, cu excluderea constatărilor ilegale, 

reflectate în Raportul Inspecției procurorilor din xx.xx.2020, precum că procurorul 

PCCOCS, XXXXXX a admis abateri disciplinare”. 

Ex-procurorul XXXXXX a invocat că nu a fost informat, în condițiile 

prevăzute de lege, despre Raportul Inspecției procurorilor din xx.xx.2020, acesta 

devenindu-i cunoscut la data de xx.xx.2021, motiv din care a solicitat repunerea 
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în termenul legal privind folosirea dreptului la contestație. 

În susţinerea contestaţiei depuse, ex-procurorul XXXXXX s-a referit la expirarea 

termenului de prescripție de 3 ani pentru tragerea la răspundere disciplinară, dat fiind 

faptul că pretinsele îndepliniri necorespunzătoare ale obligațiunilor de serviciu ar fi 

fost comise pe data de xx.xx.2016, iar sesizarea procurorului-șef Adrian Mircos a fost 

depusă la Inspecția procurorilor la data de xx.xx.2019. 

La fel, în susținerea contestației sale XXXXXX a invocat că, în calitate de pretinse 

încălcări i-au fost imputate acțiunile procesuale care se încadrează perfect în norma 

procesual penală, toate fiind autorizate și ulterior legalizate de către judecătorul de 

instrucție. 
Totodată, contestatarul infirmă alegațiile Inspecției procurorilor despre 

refuzul de a se prezenta pentru a da explicaţii pe marginea sesizării înaintate, 

argumentând prin faptul că nu a fost citat. 

Examinând argumentele ex-procurorului expuse în contestațiile depuse la data 

de xx.xx.2021 și materialele procedurilor disciplinare, Colegiul de disciplină și etică 

reține că potrivit prevederilor art. 41 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură 

nr.3/2016, sancţiunile disciplinare se aplică procurorilor în funcţie, iar conform art.49 

alin. (1) lit. a) din aceiași lege, 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. 

Totodată, potrivit art.49 alin.(1) lit.b) din legea prenotată, în cazul în care se 

identifică un temei de tragere la răspundere disciplinară materialele se transmit la 

Colegiul de disciplină şi etică pentru a decide în conformitate cu art.51 alin.(1) din 

Legea nr.3/2016. 

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. 

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că decizia de încetare a procedurii 

disciplinare în privința ex-procurorului XXXXXX a fost emisă la data de xx.xx.2019, 

Raportul privind rezultatele verificării sesizării procurorului-șef al Direcției urmărire 

penală și criminalistică, Mircos Adrian, în privința procurorului în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale XXXXXX și ex-procurorului 

XXXXXX - semnat la data de xx.xx.2020, iar contestaţiile au fost depuse la data de 

xx.xx.2021. Totodată, se reține că în dosar lipsesc înscrisuri ce ar confirma data la care 

petentul a recepţionat decizia contestată. 

Prin urmare, Colegiul de disciplină și etică constată că autorul contestațiilor și-a 

realizat dreptul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei și raportului Inspecţiei 

procurorilor în termen. 

Studiind contestaţiile depuse de ex-procurorul XXXXXX, în coraport cu actele 

administrate în cadrul şedinţei, Colegiul de disciplină și etică decide admiterea 

acestora, fără a se expune asupra fondului cauzelor, cu constatarea încălcărilor 

administrativ – procedurale, cu remiterea procedurilor disciplinare Inspecției 

procurorilor, pentru efectuarea investigațiilor suplimentare. 

Colegiul de disciplină și etică își întemeiază opinia pe materialele anexate la 

cauzele disciplinare, care demonstrează mai multe încălcări admise de către Inspecția 

procurorilor la etapa de verificare a sesizărilor.  
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În special, Colegiul a constatat încălcarea prevederilor Regulamentului cu 

privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor, 

aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.19/35 din 29.07.2016, și anume a pct.8.1, 

potrivit căruia inspectorul căruia i-a fost repartizată sesizarea este obligat: 

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru a verifica faptele invocate de 

autorul sesizării şi a stabili existenţa sau inexistenţa elementelor constitutive ale 

abaterii disciplinare; 

 b) să respecte drepturile și obligațiile prevăzute de legislație, prezumția 

nevinovăției, precum și interesele legitime ale procurorului împotriva căruia a fost 

depusă sesizarea la etapa verificării, ale altor participanți; 

 c) să aducă la cunoștință procurorului vizat în sesizare, până la solicitarea 

opiniei scrise a acestuia, drepturile şi obligaţiile prevăzute în art. 48 din Legea nr.3 

din 25.02.2016 cu privire la Procuratură; 

 d) să solicite explicații scrise referitor la caz de la procurorul în privința căruia 

a fost depusă sesizarea.   

La fel, din actele cauzei disciplinare și din conținutul contestațiilor lui XXXXXX, 

rezultă și încălcarea drepturilor ex-procurorului, reflectate în pct.9.1 al Regulamentului 

cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor, 

potrivit căruia: procurorul împotriva căruia a fost depusă o sesizare, la etapa 

verificării acesteia, are dreptul: 

 - să cunoască conţinutul sesizării; 

 - să prezinte explicaţii scrise şi verbale; 

 - să prezinte probe care demonstrează sau infirmă anumite fapte invocate în 

sesizare sau care sunt relevante pentru examinarea sesizării;  

 - să fie asistat de un avocat sau de un reprezentant în condiţiile legii; 

 - să facă cunoștință cu materialele controlului.  

Este cert că XXXXXX nu a cunoscut despre aceste proceduri disciplinare, nu și-

a putut realiza dreptul de a da explicații și de a prezenta probe în vederea demonstrării 

nevinovăției sale și nu a fost informat despre deciziile adoptate în privința sa. 

 Colegiul consideră că decizia de admitere a contestației și restituirea 

procedurilor disciplinare Inspecției procurorilor, pentru efectuarea investigațiilor 

suplimentare, va contribui la stabilirea adevărului și identificarea datelor concludente 

din care să se poată stabili existenţa sau inexistenţa elementelor unei abateri 

disciplinare.  

De altfel, se reține că unicul organ competent în constatarea și aplicarea 

sancțiunilor disciplinare este Colegiul de disciplină și etică.  

Din coroborarea textelor legale nominalizate rezultă cu certitudine competența 

Colegiul de disciplină și etică aferentă procedurilor disciplinare în privința 

procurorilor.  

 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, 

alin.(2) lit. b), pct.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 și modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-13/17 din 24.01.2017, Colegiul de disciplină și etică - 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

1. A admite contestaţiile depuse de ex-procurorul în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX,  împotriva deciziei 

din xx.xx.2019 și a raportului din xx.xx.2020 emise de Inspecția procurorilor.  

2. A remite Inspecției procurorilor procedurile disciplinare în privința ex-

procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, XXXXXX, pentru efectuarea investigațiilor suplimentare. 

3. 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 

 

 


