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

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 3-17/21 
 

mun.Chişinău                                   15 iunie 2021  

 

 Colegiul de disciplină şi etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor având 

în componenţa sa: 

 

 Preşedinte – Vladislav Guțan; 

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

Cazacov, Alexandru Lozan,  

 examinând în şedinţă publică cauza disciplinară în privinţa procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, vizând admiterea de către acesta 

a unei abateri disciplinare în activitatea procesuală,- 

 

A    C O N S T A T A T: 

 

Pe rolul Colegiului de disciplină şi etică se află pronunțarea asupra procedurii 

disciplinare formulate de Inspecția procurorilor împotriva dlui XXXXXX, procuror în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, având ca obiect săvârșirea de către numit a 

abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) şi lit.b) din Legea cu privire la Procuratură 

nr.3 din 25.02.2016.  

La apelul nominal, făcut în ședință publică, a răspuns Inspecția procurorilor, prin 

reprezentant – inspector Nicolae Tricolici şi procurorul vizat XXXXXX, procedura de 

citare fiind legal îndeplinită. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.2021, când având nevoie 

de timp pentru a delibera, Colegiul de disciplină şi etică (în continuare Colegiul) a amânat 

pronunțarea la data de xx.xx.2021. 

Prin decizia inspectorului din cadrul Inspecției procurorilor Nicolae Tricolici din 

xx.xx.2021 privind rezultatele examinării sesizării cu privire la fapta ce poate constitui 

abatere disciplinară, formulate de către Adjunctul Procurorului General, Mircea Roșioru, 

cu privire la omisiunile admise la instrumentarea dosarului penal nr. XXXXXX, cauza 

disciplinară a fost remisă Colegiului, cu solicitarea sancţionării disciplinare a procurorului 

XXXXXX. 

În motivarea acţiunii disciplinare s-a reţinut în esenţă că, la instrumentarea cauzei 

penale nr. XXXXXX, procurorul XXXXXX, nu a luat toate măsurile prevăzute de lege pentru 

asigurarea caracterului complet și obiectiv al urmăririi penale, pentru a investiga sub toate 

aspectele faptele care au constituit obiectul de cercetare în cauzele penale, precum și 

pentru a aplica just legea faptelor săvârșite de către persoanele vinovate, cu incriminarea 

infracțiunilor conexe. 

Astfel, Inspecţia procurorilor consideră că procurorul ar fi nesocotit dispoziţiile art.1 

alin.(2), art.19 alin.(3), art.143 alin.(1) pct. 2), 5), art.254 alin.(1), art.265 alin.(3) și art.296 



alin.(2) din Codul de procedură penală; art.113 alin. (1) din Codul penal; pct.6.1.1, 6.1.2, 

6.1.4, 6.1.5 și 6.4.1 din Codul de etică al procurorilor. 

Ca stare de fapt, se arată că, [...]. 

Cele menționate supra, denotă, în opinia Inspecției procurorilor,  o atitudine 

neglijentă și lipsă de profesionalism din partea procurorului din cadrul Procuraturii mun. 

Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX la conducerea urmăriri penale și la reprezentarea în 

instanța de judecată a învinuirii în numele statului în cauza penală enunțată, fapt ce a 

condiționat pronunțarea sentinței de condamnare și stabilirea unei pedepse 

neproporționale în raport cu faptele infracționale săvârșite de XXXXXX și XXXXXX. 

Procurorul XXXXXX în explicațiile sale, depuse în formă scrisă, inclusiv şi cele 

verbale expuse în cadrul examinării cazului de către Colegiu, aferent omisiunilor pretins 

a fi admise a susţinut în esenţă că…[...]. 

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecţiei procurorilor şi 

procurorul XXXXXX, Colegiul constată că în cazul examinat nu s-a făcut dovada 

îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de 

art.38 lit.a) şi b) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.  

Angajarea răspunderii disciplinare este suspusă 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 probatoriul administrat în cauză. 

 Astfel, Colegiul reţine că trebuie făcută distincţie între încălcarea normelor de 

procedură ca greşeală ce poate fi cenzurată pe cale controlului ierarhic superior şi, 

respectiv, de către judecătorul de instrucţie/instanţa de judecată, şi pe de altă parte, 

nerespectarea normelor de procedură, în context disciplinar. 

 Analiza elementelor constitutive ale acestei abateri disciplinare nu poate fi efectuată 

decât prin raportare la principiul independenţei procurorilor la pronunţarea hotărârilor şi 

adoptarea soluţiilor. Or, 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.  
Doar erorile săvârșite în mod intenționat, cu abuzul deliberat sau, fără îndoială, cu 

neglijență repetată sau gravă ar trebui să se soldeze cu acțiuni disciplinare și sancțiuni, fapt 

care, însă, în cazul examinat nu își găsește confirmare obiectivă. 

În acest context, Colegiul reţine că interpretarea probelor şi aplicarea dispoziţiilor 

legale, în măsura în care sunt susţinute de argumente juridice şi logice, sunt de esenţa 

actului de judecată, fiind exclus controlului administrativ asupra acestora. 

Prin urmare, obiectul verificării disciplinare nu-l poate constitui raţionamentul 

logico-juridic al procurorului chemat să instrumenteze o cauză. Opinia pe care acesta şi-

o formează în urma raţionamentului logico-juridic nu poate fi cenzurată decât în căile de 

atac prevăzute de lege şi nu poate forma obiectul unei verificări disciplinare. 

 Mai mult ca atât, în raport cu particularităţile concrete ale cazului, Colegiul reţine 

că Inspecţia procurorilor, ca titular al acţiunii disciplinare pune în discuţie  însuşi modul 

de interpretare a unei norme de drept, în speţă încadrarea juridică a faptei investigate, de 

către procurorul de caz şi raţionamentul logico-juridic al acestuia, aspecte care, însă, nu 



pot forma obiectul unei verificări disciplinare, acestea putând fi cenzurate doar în cadrul 

controlului ierarhic şi în căile de atac. 

 În această ordine de idei, Colegiul constată că abordarea Inspecţiei procurorilor vis-

a-vis de aprecierea/încadrarea juridică a faptelor pentru care numiții XXXXXX și XXXXXX 

au fost urmăriți penal și deferiți justiției (procurorul XXXXXX nejustificat și, respectiv, 

incorect a calificat acțiunile lui XXXXXX și XXXXXX …fapt ce a condiționat pronunțarea 

sentinței de condamnare și stabilirea unei pedepse neproporționale în raport cu faptele 

infracționale săvârșite…) nu se prezintă a fi în concordanţă cu Raportul privind analiza 

practicii de investigare şi judecare a infracţiunilor de viol şi altor infracţiuni cu caracter 

sexual în perioada anilor 2015 şi 2016, întocmit de subdiviziunile specializate ale 

Procuraturii Generale (pg.29 din Raport) în care, ca exemplu de practică negativă este 

prezentată speţa inculpatului XXXXX care de către acuzatorii de stat a fost învinuit de 

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.172 alin.(3) lit.a) din Codul penal, pentru faptul că  

acţionând intenţionat şi înțelegând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, având scop 

de a-şi satisface necesitățile sexuale, au ademenit minora G.E., despre care ştia cu 

certitudine că nu a atins vârsta de 14 ani, la domiciliu său, şi a săvârșit acţiuni perverse 

în privinţa ei, exprimate prin atingeri indecente şi manifestate prin ridicarea hainelor 

minorii, atingerea cu mâinile a diferitor părţi ale corpului acesteia, acţiuni care au fost 

calificate de către instanţa de judecată conform art.175 din Codul penal, care în opinia 

autorilor Raportului corect a recalificat acţiunile. 

 Astfel, Colegiu constată că practica în materia dată, în modul în care este prezentată 

în Raport nu este suficient de reprezentativă pentru a justifica reținerea în sarcina 

procurorului XXXXXX a omisiunii de aplicare necorespunzătoare a legislaţiei, dacă acest 

lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul 

de drept.         

Totodată, Colegiul constată că, ceea ce se reproşează în fapt procurorului XXXXXX, 

aşa cum însăşi reprezentantul Inspecţiei procurorilor a recunoscut în cadrul examinării 

cauzei, este modul în care procurorul a făcut evaluarea probatoriilor din perspectiva 

calificării acțiunilor făptuitorilor şi modul în care, urmare a evaluării, a individualizat 

încadrarea juridică. Practic, ceea ce se supune analizei sunt corectitudinea individualizării 

încadrării juridice a unei fapte penale în raport cu probatoriile administrate într-o cauză 

penală şi raţionamentul logico-juridic al acestuia. 

 Sub acest aspect, criticile aduse de către Inspecţia procurorilor, care vizează soluţia 

adoptată de procuror în instrumentarea cauzei, nu pot fi formulate şi nici examinate pe 

cale contenciosului disciplinar, ci numai în cadrul specific controlului jurisdicţional.     

În caz contrar s-ar nesocoti principiul independenţei procurorului reflectat în art.3 

din Legea cu privire la Procuratură, iar Inspecţia procurorilor şi/sau Colegiul s-ar 

transforma într-o instanţă de control judiciar. 

 Prin urmare, faţă de toate aceste argumente, nu se poate reține în sarcina 

procurorului XXXXXX nerespectarea normelor de drept procesual care vizează calificarea 

infracțiunii. Or, conform art.113 alin.(2) din Codul de procedură penală calificarea oficială 

a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care 

efectuează urmărirea penală şi de către judecători, iar instanța de judecată judecând cauza 

pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, admite, prin încheiere, cererea 

inculpatului depusă în acest sens, doar dacă din probele administrate rezultă că faptele 



inculpatului sunt stabilite şi dacă sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a 

permite stabilirea unei pedepse, în caz contrar instanța urmând să respingă cererea, cu 

judecarea cauzei în procedură generală (art.3641 alin.(4) şi alin.(9) din Codul de procedură 

penală). 

Sub aspectul laturii subiective, Colegiul reţine, raportat la aspectele detaliate 

anterior, că în speţă nu se regăseşte forma de vinovăţie cerută de lege pentru a se constata 

existenţa abaterii disciplinare. Or, Colegiul reţine că procurorul XXXXXX nu a acţionat cu 

intenţie sau cu neglijenţă, de natură a produce un rezultat prejudiciabil vreunei părţi. Or, 

după cum s-a constatat în cadrul examinării cauzei disciplinare, calificarea juridică a 

faptelor investigate s-a efectuat reieşind din probatoriul administrat şi propria convingere 

a procurorului de caz. 

 În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.51 alin.(1) lit.d), 

art.85 şi art.89 lit.a) din Legea Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

procuratură, Colegiul de disciplină şi etică,- 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A înceta procedura disciplinară iniţiată în privinţa procurorului în 

Procuratura mun.Chişinău, XXXXXX, XXXXXX; 

2. Hotărârea poate fi contestată la Consiliul Superior al Procurorilor, prin 

intermediul Colegiului de disciplină şi etică, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data 

pronunţării.  

 

 

Preşedintele Colegiului  :                   Vladislav GUŢAN              ______semnat________ 

 

Membrii Colegiului :                Marcel CIMBIR                ______semnat________ 
 

                                                             Victor COMERZAN        ______semnat________ 
 

                                                          Pavel ŢURCAN                ______semnat________ 
                                                            

                                                            Oleg TELEVCA                ______semnat________ 

 

                                                                                                         Elena CAZACOV             ______semnat________ 

 

                                                            Alexandru LOZAN           ______semnat________ 

 

 

 

 


