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H O T Ă R Â R E A nr.1-24/2022 

cu privire la Raportul de activitate a Colegiului de disciplină și etică pentru 

anul 2021 

 

4 februarie 2022                                                                           municipiul Chișinău  

  

Examinând Raportul anual de activitate a Colegiului de disciplină și etică, prezentat 

de către președintele Colegiului, domnul Vladislav Guțan, audiind informația expusă de 

către domnul Eduard Varzar, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  

C O N S T A T Ă: 

 

În corespundere cu prevederile art.83 alin.(15) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, Colegiul de disciplină și etică prezintă, anual, Consiliului Superior al 

Procurorilor un raport despre activitatea sa în anul de referință, care se publică pe pagina 

web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor.  

Potrivit competențelor stabilite în art.89 din Legea nr.3/2016, Colegiul de disciplină 

și etică examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor și aplică, după caz, 

sancțiuni disciplinare. Concomitent, Colegiul adoptă recomandări privind prevenirea 

abaterilor disciplinare în cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor. 

În sens larg, Colegiul de disciplină și etică are sarcina de a preveni săvârșirea de 

către procurori a unor abateri disciplinare sau a unor încălcări de etică, prin stabilirea 

compatibilității unor fapte și împrejurări cu standardele de conduită ale acestora. 

Activitatea pentru anul 2021 a fost prezentată, pentru avizare, membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor de către domnul Vladislav Guțan, președintele 

Colegiului de disciplină și etică. 

Pe parcursul anului 2021 Colegiul de disciplină și etică și-a desfășurat activitatea 

în componența deplină de 7 membri, în corespundere cu art. 83 din Legea nr.3/2016. 

Cu titlu de informare, se evidențiază că în perioada 17.08.2021-15.10.2021 

Consiliul Superior al Procurorilor a desfășurat concursul public pentru selectarea 

membrilor în colegiile din subordinea sa din rândul reprezentanților societății civile1.  

Evaluând rezultatele concursurilor desfășurate, prin Hotărârea nr.1-124/2021 din 

15 octombrie 2021 Consiliul Superior al Procurorilor i-a desemnat în Colegiul de 

disciplină și etică, pentru un mandat de patru (4) ani,  în calitate de membri titulari pe 

domnul Țurcan Pavel și pe domnul Televca Oleg și în calitate de membri supleanți pe 

domnul Sorbala Mihail și pe doamna Bostan Ina. 

Din raportul prezentat,  în perioada vizată Colegiul de disciplină și etică s-a întrunit 

în 16 ședințe, în cadrul cărora a adoptat 124 de hotărâri, vizând toate aspectele 

competențelor definite în art.89 din Legea nr.3/2016, inclusiv: 26 de hotărâri - urmare a 

examinării procedurilor disciplinare și 98 de hotărâri - în rezultatul examinării 

contestațiilor împotriva deciziilor Inspecției procurorilor. 

 
1 Concurs reluat prin Hotărârea nr.1-95/2021 din 17.08.2021 
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 În anul 2021 Colegiul de disciplină și etică a avut în examinare 52 de proceduri 

disciplinare ( 23 restante din anul 2020 și 29 parvenite în anul 2021), în privința a 31 de 

procurori, procedurile disciplinare fiind conexate și examinate într-o procedură.  

Drept consecință, Colegiul de disciplină și etică s-a expus prin 26 de hotărâri asupra 

a 46 de proceduri disciplinare (27 de cauze disciplinare în privința a 7 procurori au fost 

conexate și examinate într-o procedură). 

În privința a 17 procurori Colegiul de disciplină și etică a dispus  încetarea 

procedurii disciplinare, pe motiv că nu a fost constatată o abatere disciplinară. 

Procedura disciplinară în privința unui procuror a fost sistată  de către instanța 

disciplinară în legătură cu întreruperea raporturilor de serviciu. 

Totodată, în privința a 8 procurori Colegiul de disciplină și etică a decis aplicarea 

sancțiunilor disciplinare,  sub formă de:  

➢ avertisment - în privința a 7 procurori;  

➢ eliberare din funcția de procuror - în privința unui procuror.   

Aplicarea sancțiunii disciplinare eliberarea din funcție a fost dictată de admiterea 

de către procuror a unor încălcări grave în activitatea desfășurată, dar și de încălcarea 

regimului de muncă.  

La aplicarea pedepselor, Colegiul de disciplină și etică se bazează pe principiul 

proporționalității gradului prejudiciabil al abaterilor constatate și analizează cazierele 

disciplinare ale titularilor. 

În aceeași perioadă de raport Colegiul de disciplină și etică a avut în examinare 112 

contestații împotriva deciziilor Inspecției procurorilor ( 6 restante din 2020 și 106 

parvenite în anul 2021), depuse în ordinea art. 49 alin.(4) al Legii nr.3/2016. Examinarea 

acestor contestații s-a soldat cu pronunțarea a 98 de hotărâri, prin care 96 de contestații au 

fost respinse, 1 contestație a fost admisă, procedura disciplinară fiind remisă Inspecției 

procurorilor  pentru efectuarea investigațiilor suplimentare; 1 contestație – constatată ca 

fiind inadmisibilă.    

Pentru anul 2022 pe rolul Colegiului de disciplină și etică au rămas pendinte 14 

contestații împotriva deciziilor Inspecției procurorilor.  

Consiliul Superior al Procurorilor constată că 21 de hotărâri ale Colegiului de 

disciplină și etică au fost contestate la Consiliul Superior al Procurorilor, în ordinea 

prevăzută de art. 86 al Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură: 

- 15 – formulate de către Inspecția procurorilor;  

- 8 – de către autorii sesizărilor (4 contestații retrase ulterior); 

- 2 – de către procurorii vizați / sancționați. 

Urmare a examinării contestațiilor, Consiliul Superior al Procurorilor a decis 

menținerea a 3 hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică și admiterea a 9 contestații ( 8 

– cu modificarea hotărârii Colegiului în sensul agravării sancțiunii; 1 – în sensul atenuării 

sancțiunii). Concomitent 9 contestații depuse în anul 2021 au rămas pendinte la Consiliul 

Superior al Procurorilor pentru anul 2022. 

Pornind de la constatările făcute, ținând cont de indicatorii aferenți activității 

Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2021, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează că aceasta poate fi avizată pozitiv. 
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Luând în considerare cele expuse, în temeiul art.art.70, 77 și art.83 alin.(15) din 

Legea nr.3/2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

  

1. A aviza pozitiv Raportul de activitate a Colegiului de disciplină și etică pentru 

anul 2021.  

2. A publica Raportul de activitate a Colegiului de disciplină și etică pentru anul 

2021 pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp.md, 

directoriul Colegiul de disciplină și etică, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                    semnat                                  Angela MOTUZOC 

http://www.csp.md/

