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

 

H O T Ă R Î R E 

nr. 3-33/21 

 

mun. Chișinău                                                                                 04 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 contestația lui XXXXXX, împotriva deciziei de 

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

în privința procurorului în Procuratura municipiul Chișinău, XXXXXX, din lipsa 

temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară,- 

 

A CONSTATAT: 

 

La xx.xx.2021, Inspecția procurorilor a fost sesizată de către cet. XXXXXX, cu 

privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de către procurorul în 

Procuratura municipiul Chișinău, XXXXXX, pentru neexecutarea corespunzătoare a 

atribuțiilor de serviciu. 

Potrivit actului de sesizare, XXXXXX solicită tragerea procurorului XXXXXX la 

răspundere disciplinară care, în opinia lui, abuzînd de situația de serviciu, a fabricat 

cauza penală în privința lui, a falsificat probele și neîntemeiat a trimis cauza pentru 

examinare în fond în instanța de judecată. 

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

XXXXXX a fost pornită la xx.xx.2017, de către organul de urmărire penală al 

Inspectoratului de poliție XXXXXX al DP mun. Chișinău, în temeiul bănuielii 

rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. d), e) și f) din 

Codul penal, pe faptul [...]. 

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului în Procuratura 

municipiului Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, care reieșind din probele 

administrate de către organul de urmărire penală, la xx.xx.2017 i-a înaintat lui 

XXXXXX învinuirea, încriminîndu-i săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.188 alin. 

(2) lit. d), e) și f) și alin.(3) lit.d) din Codul penal și ulterior a transmis cauza penală 

pentru examinare în fond în instanța de judecată. 

Prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul XXXXXX) din xx.xx.2017, inculpatul 

XXXXXX a fost achitat în baza art. 188 alin.(3) lit.c) din Codul penal, pe motiv că nu 

s-a constatat existența faptei infracțiunii, totodată a fost recunoscut vinovat de 

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 188 alin.(2) lit. d), e) și f) din Codul penal și 



condamnat în baza acestei legi, stabilindu-i-se pedeapsa [...]. 

Sentința menționată nu este definitivă, fiind atacată de către procurorul 

XXXXXX în partea ce ține de achitarea lui XXXXXX în baza art. 188 alin.(3) lit.c) din 

Codul penal, cît și de către inculpatul XXXXXX care a solicitat recalificarea acțiunilor 

sale ca furt. 

Fiind audiat, procurorul XXXXXX a negat afirmațiile petiționarului XXXXXX 

despre fabricarea cauzei penale în privința lui și a comunicat că în anul 2017 a 

condus urmărirea penală începută în privința acestuia în baza art. 188 alin.(2) lit. d), 

e) și f) din Codul penal. 

În cadrul urmăririi penale au fost administrate probe suficiente pentru a-1 pune 

pe XXXXXX sub învinuire și a trimite cauza în instanța de judecată pentru examinare 

în fond. 

Urmare a verificării sesizării cet. XXXXXX și a materialului probator, s-a 

conchis că alegațiile petentului nu s-au confirmat. Or, procurorul a acționat conform 

atribuțiilor funcționale și Legii cu privire la Procuratură, care prevăd că procurorul 

își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității și independenței procesuale, 

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

cauzele pe care le gestionează (art. 3 alin. (4) din Legea cu privire la Procuratură). 

Potrivit prevederilor art.99-101 Cod de procedură penală, probele administrate 

se verifică și se apreciază de instanță. Verificarea probelor constă în analiza probelor 

administrare, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea 

sursei din care provin probele. Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de 

vedere al pertinenței, concludentei, utilității și verificării ei, iar toate probele în 

ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. 

Reprezentînd învinuirea de stat, procurorul se călăuzește de dispozițiile legii și 

de propria convingere bazată pe probele cercetate în ședința de judecată. După 

terminarea cercetării judecătorești, procurorul care participă la judecarea cauzei în 

dezbaterile judiciare în dependență de existența probelor își expune părerea vizavi 

de fapta infracțională săvîrșită de către inculpat și încadrarea acesteia în baza legii 

penale și orientează instanța la adoptarea unei sentinței legale. 

Potrivit art.25 alin.(2) și (5) din Codul de procedură penală, nimeni nu poate fi 

declarat vinovat de săvîrșirea unei infracțiuni, precum și supus unei pedepse penale, 

decît în baza hotărîrii definitive a instanței de judecată, adoptată în condițiile 

prezentului cod. Sentințele și alte hotărîri judecătorești în cauza penală pot fi 

verificate numai de către instanțele judecătorești respective în condițiile prezentului 

cod. 

În opinia inspecției, rezultatele verificării denotă faptul că acțiunile 

procurorului XXXXXX, nu constituie abatere disciplinară. 

Astfel, prin Decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, a fost respinsă 

sesizarea depusă de cet. XXXXXX, ca fiind vădit neîntemeiată și a fost încetată 

procedura disciplinară în privința procurorului XXXXXX, din lipsa temeiurilor de 

tragere la răspundere disciplinară. 

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, XXXXXX, a 

depus contestații împotriva deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx 2021 și a 

solicitat Colegiului de disciplină și etică admiterea acestora, anularea deciziei 

Inspecției procurorilor, cu examinarea cazului în fond și emiterea unei noi hotărâri 

de constatare a abaterii disciplinare și sancționarea procurorului menționat supra. 

In susținerea contestațiilor depuse, cet. XXXXXX, a invocat că Inspecția 



procurorilor nu a dat o apreciere obiectivă motivelor invocate în sesizare. 

Potrivit 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 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 contestată în termen. 

Studiind contestațiile depuse, precum și actele cauzei disciplinare, Colegiul 

consideră că acestea sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse, 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 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, și nu au fost identificate 

temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a acestuia, or, alegațiile cet. XXXXXX, 

precum că procurorul vizat și-ar fi executat necorespunzător obligațiile de serviciu 

nu au un suport concludent și sunt lipsite de temei juridic. 

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 de disciplină și etică, 



 
HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se resping contestațiile depuse de către cet. XXXXXX, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, adoptată în urma examinării sesizării cu 

privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorul 

XXXXXX. 

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

 

Președinte:   Vladislav Guțan _______semnat______ 

 

Membrii:      Marcel Cimbir _______semnat______ 

 

Victor Comerzan _____semnat______ 

 

Oleg Televca   _______semnat______ 

 

Pavel Țurcan   _______semnat______ 

 

Elena Cazacov _______semnat______ 

 

Alexandru Lozan _____semnat______ 


