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Colegiul de Disciplină şi Etică  

de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

HOTĂRÂRE 

nr. 3-26/21 

 

mun. Chişinău                                          15 iunie 2021  

 

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

în componenţa sa: 

 Preşedinte – Vladislav Guţan; 

 Membrii – Marcel Cimbir, Victor Comerzan, Alexandru Lozan, Elena Cazacov - 

raportor, Oleg Televca și Pavel Ţurcan, 

examinând în şedinţă publică procedura disciplinară intentată în privinţa ex-

procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, XXXXXX, ca rezultat al depistării unor încălcări admise de către acesta la 

exercitarea urmăririi penale și reprezentarea învinuirii în instanța pe cauza nr. XXXXXX,- 

 

CONSTATĂ: 

 

La xx.xx.2021, de către Inspecția Procurorilor a fost întocmit raportul privind 

rezultatele verificării sesizării procurorului-șef al Procuraturi pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian, cu privire la faptele ce pot 

constitui abateri disciplinare comise de către ex-procurorul în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX la exercitarea urmăririi 

penale în cauza nr. XXXXXX și reprezentarea învinuirii în instanța de judecată.  

Drept temei pentru intentarea procedurii disciplinare a servit sesizarea din 

xx.xx.2020 a procurorului-șef al Procuraturi pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale, Ion Caracuian, care la xx.xx.2021, a fost înregistrată de Inspecţia 

procurorilor conform Regulamentului cu privire la organizarea, competenţa şi modul de 

funcţionare a Inspecţiei procurorilor 

Autorul sesizării invocă, că ex-procurorul în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, a acţionat prin îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi cu admiterea încălcărilor grave de lege 

în cadrul exercitării urmăririi penale pe cauza nr. XXXXXX, precum și în cadrul 

reprezentării învinuirii în instanța de judecată în aceiași cauză, prin încălcarea prevederilor 

art. art. 1, 6, 8, 19 alin. (3), 52, 53, 254, 281, 296 și 320 al (5) din Codul de procedură 

penală și principiului supremației legii, prevăzut în pct. 6.1.1 și 6.1.4 din Codul de etică al 

procurorilor, potrivit cărora procurorul trebuie să respecte legislaţia naţională şi actele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, principiile judecăţii echitabile cum 

sunt prevăzute în articolul 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, 

actele normative ale Procuraturii, şi ale organelor de autoadministrare a procurorilor și se 

respecte drepturile și interesele legitime ale părților și participantelor la proces, persoanelor 

fizice, prin ce a atins onoarea, imaginea și prestigiul Procuraturii, acțiuni ce pot constitui 

abateri disciplinare. 

Astfel, s-a constatat, că cauza penală nr. XXXXXX a fost pornită prin disjungere la 

xx.xx.2017, de către ex-procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, în privința lui XXXXXX în baza art.337 alin.(1) 

Cod penal, din cauza penală nr. XXXXXX, pornită la xx.xx.2016 în baza art.338 Cod penal, 
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de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, XXXXXX.  

Urmărirea penală pe cauza penală nr. XXXXXX, a fost exercitată de către ex-

procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, 

XXXXXX. 

La xx.xx.2017, ex-procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, l-a pus sub învinuire pe XXXXXX, fiindu-i 

incriminată comiterea infracțiunii prevăzute de art.337 alin.(1) Cod penal.  

La xx.xx.2017, de către ex-procurorul în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, a fost întocmit rechizitoriul, iar la 

data de xx.xx.2017 cauza penală de acuzare a cet. XXXXXX în săvârșirea infracţiunii 

prevăzute de art. 337 alin.(1) din Codul penal a fost expediată pentru examinare în fond 

Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXX. 

Reprezentarea învinuirii în instanța de judecată a fost susținută de același procuror. 

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXX din xx.xx.2018, XXXXXX a fost 

recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 337 alin.(1) din Codul penal 

și i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de xx ani în penitenciar 

de tip xxxxx, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de xx ani.   

Corpurile delicte – [...], au fost considerate ca bunuri provenite din activitatea 

criminală și au fost transmise în contul statului.  

Prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2019, a fost admis 

apelul avocatului XXXXXX, în interesele inculpatului XXXXXX și a fost total casată sentința 

Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXX din xx.xx.2018 și dispusă rejudecarea cauzei de 

către aceiași instanță în alt complet de judecată. Totodată, prin decizia dată, XXXXXX a fost 

eliberat imediat de sub arest. 

Drept temei de casare a sentinței din xx.xx.2018, de către instanța de apel, au fost 

reținute erorile admise de către instanță la judecarea cauzei în fond. 

Este de reținut faptul, că acuzatorul de stat XXXXXX, în cadrul ședinței din instanța 

de apel, a solicitat respingerea apelurilor declarate, ca fiind neîntemeiate, considerînd 

sentința pronunțată una legală și motivată.        

După remiterea cauzei la rejudecare (decizia Curții de Apel xx.xx.2019), învinuirea 

în instanța de judecată a fost susținută de procurorul XXXXXX, care potrivit prevederilor 

art. 53 alin.(2) și 320 alin. (5) din Cod de procedură penală, prin ordonanța din xx.xx.2020, 

a renunțat integral la învinuirea adusă inculpatului XXXXXX. 

Ca rezultat prin sentința din xx.xx.2020, XXXXXX a fost achitat, din motivul că fapta 

acestuia nu întrunește elementele infracțiunii.  

Inspectorul în raportul său a indicat faptul, că XXXXXX la xx.xx.2017 a fost reținut 

și ilegal a fost privat de libertate timp de xx xx, fiind eliberat tocmai la xx.xx.2019. 

Inspectorul mai indică, că conform concluziei autorului sesizării - procurorului-șef 

al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion 

Caracuian, pe caz s-a acţionat prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de 

serviciu şi cu admiterea încălcărilor grave de lege, în temeiul prevederilor art.43 din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură de către ex-procurorul în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, XXXXXX și pot constitui abateri 

disciplinare.  

Astfel, potrivit raportului, inspectorul a reținut faptul că de către ex-procurorul în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, XXXXXX au 

fost încălcate prevederile art.38 lit. a), b), e) din Legea cu privire la Procuratură, prin 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, aplicarea necorespunzătoare a 

legislației și încălcarea gravă a legii, la exercitarea urmăririi penale și reprezentarea 
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învinuirii în instanța de judecată în cauza penală nr. XXXXXX, de acuzare a lui XXXXXX, 

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.337 alin.(1) Cod penal. 

Fiind audiat în cadrul verificării sesizării, ex-procurorul XXXXXX a comunicat 

că a exercitat urmărirea penală în privința lui XXXXXX strict în corespundere cu legislația 

procesual penală și la xx.xx.2017 a expediat cauza cu rechizitoriu spre examinare în instanța 

de fond. Alegațiile autorului sesizări le consideră neîntemeiate, purtînd un caracter 

declarativ și subiectiv. 

Totodată de către ex-procurorul XXXXXX, în cadrul examinării procedurii 

disciplinare a fost depusă o referință în care și-a expus poziția, indicînd, că consideră 

sesizarea depusă neîntemeiată, iar cauza disciplinară intentată în privința sa pentru 

pretinsele fapte indicate în sesizare, urmează a fi încetată, din motive că nu a fost comisă 

o abatere disciplinară. 

Totodată, acesta și-a expus poziția potrivit căreia consideră, că sesizarea a fost 

depusă de către o persoană care nu era în drept de a depune o astfel de sesizare, pe motiv 

că procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, Ion Caracuian, nu cade sub incidența persoanelor cu drept de sesizare, indicate 

în art. 43 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, Ori, procurorul – șef al PCCOCS, 

Ion Caracuian, nu poate fi considerat ca persoană interesată. Acesta în cadrul urmăririi 

penale în cauza penală de acuzare a lui XXXXXX nu a avut statut de (bănuit, învinuit, parte 

vătămată, parte civilă, parte civilmente responsabilă, apărător sau avocat al acestora), ale 

căror drepturi și libertăți ar fi fost încălcate prin deciziile adoptate în cadrul exercitării 

urmăririi penale. 

Prin urmare, consideră el, făcând referire la prevederile art.3 alin.(4), (5), art.33 

alin.(2), art.37 lit.b) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, prin depunerea prezentei 

sesizări de către procurorul – șef al PCCOCS, Ion Caracuian, care, de altfel este și procuror 

ierarhic superior, se admite o imixtiune în independența decizională a procurorului. 

Totodată, și-a expus opinia că, prezenta sesizare are un caracter tendențios și 

subiectiv, fiind făcută cu scopul de a legaliza într-o formă sau alta decizia procurorului 

XXXXXX, care a reprezentat acuzarea de stat în cauza penală de învinuire a lui XXXXXX, 

iar ulterior, a emis ordonanța de renunțare integral la învinuire, iar ca consecință de către 

instanța de judecată a fost pronunțată o sentință de achitare a lui XXXXXX. 

Prin urmare, urmează a ține cont și de faptul că, procurorul care a renunțat la acuzare 

în cauza penală de învinuire a lui XXXXXX este procuror care se află în subordinea ierarhică 

a autorului sesizării depuse în privința subsemnatului. 

Totodată, consideră că la examinarea prezentei proceduri disciplinare, urmează să 

se rețină faptul că, pronunțarea sentinței de achitare în cauza penală de învinuire a 

numitului XXXXXX nu a avut loc ca consecință a examinării probelor sau a administrării 

de probe noi despre care nu s-a cunoscut la urmărirea penală, care ar fi determinat 

ajungerea la concluzia dată de către un arbitru (judecător) independent, dar a fost produsă 

ca rezultat al renunțării la acuzare de către procuror. 

Mai mult ca atât, nu este clar prin ce s-a manifestat încălcarea disciplinei de muncă 

de către subsemnat, atât autorul sesizării, cât și inspectorul care a efectuat verificarea, s-a 

lăsat doar la enumerarea presupuselor încălcări disciplinare, fără explica exact prin ce se 

manifestă acestea și ca rezultat consideră, că nu a fost constatat faptul comiterii de către el 

a abaterii disciplinare, la exercitarea urmăririi penale în cauza penală de învinuire a lui 

XXXXXX și a solicitat pronunțarea unei hotărâri, prin care să fie încetată procedura 

disciplinară.    

Studiind materialele procedurii disciplinare acumulate și ascultînd opinia ex-

procurorul XXXXXX, se rețin următoarele: 

Constatările Inspecției cu privire la reținerea și privarea ilegală de libertate a lui 

XXXXXX, sunt neîntemeiate și se bazează exclusiv pe faptul emiterii deciziei Curții de Apel 
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Chișinău din xx.xx.2019, prin care acesta a fost eliberat de sub arest. Ori, în cadrul urmăririi 

penale și reprezentării învinuirii în instanța de judecată, lui XXXXXX i-a fost aplicată 

măsura preventivă - arestul preventiv, prin încheierile instanței de judecată, fiind 

satisfăcute demersurile procurorului, legalitatea aplicării și prelungirii căreia a fost 

verificată inclusiv de instanța ierarhic superioară la examinarea recursurilor apărării.  

Deși inspectorul a decis că prin acțiunile sale de către ex-procurorul în Procuratura 

pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, XXXXXX a fost comisă 

abatere disciplinară prevăzută de art.38 lit.a), b), e) din Legea cu privire la Procuratură și 

anume - îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, aplicarea 

necorespunzătoare a legislației și încălcarea gravă a legii, se constată, că nici una din aceste 

abateri invocate nu a fost probată.  

Mai mult, de către inspector nu a fost constatat, prin care acțiuni a ex-procurorului 

s-a manifestat îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, care anume 

legislație nu a fost aplicată corespunzător și care lege a fost grav încălcată de către acesta. 

Raportat la situația de fapt rezultată din modul de efectuare a verificărilor de către 

Inspecția procurorilor și actele anexate la cauza disciplinară, Colegiul apreciază că nu se 

poate reține existența cărorva indici care să contureze săvârșirea de către ex-procurorul 

XXXXXX a vreunei abateri disciplinare.  

Astfel, deși ex-procurorul XXXXXX a expediat cauza penală în instanța de judecată, 

unde a susținut învinuirea de stat, însă cele susținute de către acuzator în instanță au fost 

verificate de către o autoritate judecătorească, care potrivit legislației nu este ținută la 

emiterea soluției de poziția acuzării. Astfel, fiind emisă o sentință pe caz, care constituie 

putere a lucrului judecat.  

Nefiind de acord cu această sentință, ea a fost contestată în ordinea prevăzute de 

lege, fiind anulată prin decizia Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2019, însă acest fapt nu 

denotă în mod evident comiterea unei abateri disciplinare din partea procurorului, ci a 

constituit un mijloc al realizării justiției și o formă importantă de control. 

Totodată, Colegiul reține, că simplul fapt, al aprecierii diferite a probelor de către 

diferiți acuzatori de stat, nu poate constitui abatere disciplinară. Ori, potrivit prevederilor 

art. 101 alin. (2) din Codul de procedură penală, procurorul apreciază probele conform 

propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în 

mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, iar potrivit prevederilor art.3 alin.(4) din Legea cu 

privire la Procuratură, procurorul își desfășoară activitatea în baza principilor legalității, 

imparțialității, responsabilității și independenței procesuale de a lua în mod independent și 

unipersonal decizii în cauzele penale pe care le gestionează. 

Independenţa procesuală a procurorului este asigurată prin garanţii care exclud orice 

influenţă politică, financiară, administrativă sau de altă natură asupra procurorului legată 

de exercitarea atribuţiilor sale. 

Derularea circumstanțelor enunțate mai sus, denotă că soluțiile adoptate de ex-

procuror constituie ”propria convingere”, ce reiese din faptul, că nu a fost identificat 

faptul anulării a careva acte sau acțiuni procedurale efectuate sau emise de către ex-

procurorul XXXXXX de către procurorul ierarhic superior sau de către instanța de judecată. 

Subsidiar, se reține că abaterea disciplinară constă într-o acţiune sau inacţiune 

neconformă cu îndatoririle profesionale sau administrative impuse procurorilor prin legi, 

regulamente sau ordine de serviciu și aceasta urmează să fie comise cu intenție sau din 

neglijență gravă. 

În art.38 din Legea cu privire la Procuratură, legiuitorul a stabilit expres şi în mod 

exhaustiv faptele şi acţiunile/inacţiunile, care constituie abateri disciplinare. 

Angajarea răspunderii disciplinare este suspusă cerinţei îndeplinirii cumulative a 

condiţiilor generale referitoare la faptă, vinovăţie şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită 
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şi rezultatul produs, iar în ceea ce priveşte vinovăţia aceasta trebuie constatată în mod cert, 

pe baza probatoriul administrat în cauză. 

Astfel, în cadrul examinării procedurii disciplinare nu au fost identificate temeiuri 

rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de care ex-procurorului XXXXXX a unei 

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

Procuratură. 

Ex-procurorul XXXXXX a activat în organele Procuraturii din xx.xx.2009, fiind 

numit în funcția de procuror-interimar în Procuratura raionului XXXXXX, iar din 

xx.xx.2010, procuror în aceiași procuratură. 

Prin ordinul Procurorului General nr. xxxx din xx.xx.2016 a fost transferat în funcția 

de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. 

Prin ordinul Procurorului General nr. xxxx din xx.xx.2019, XXXXXX a fost eliberat 

din funcția deținută pe motivul demisiei din procuratură în baza raportului depus, de la 

xx.xx.2019.  

Pe parcursul activității în organele Procuraturii XXXXXX a fost încurajat în serviciu 

de 5 ori. 

Totodată, în cadrul activității a fost sancționat disciplinar de 3 ori, pentru 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, fiindu-i aplicare ca sancțiune 

avertisment și de 2 ori mustrare. 

În concluzie în urma controlului efectuat în acțiunile ex-procurorului XXXXXX nu 

au fost identificate temeiuri de tragere la răspundere disciplinară prevăzute în art.38 lit.a), 

b), e) din legea cu privire la Procuratură, fapt pentru care procedura disciplinară urmează 

a fi încetată. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. art. 38, 50, 51, 84, 85 

al  Legii Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Colegiul de 

disciplină și etică,- 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. A înceta procedura disciplinară inițiată în privința ex-procurorului în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, XXXXXX, pe 

motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară. 

2. Hotărărea poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

pronunțării prin intermediul colegiului, la  Consiliul Superior al Procurorilor.  

 

Preşedintele Colegiului  :                           Vladislav GUŢAN              _____semnat_________ 

 

Membrii Colegiului :                           Marcel CIMBIR               _____semnat_______       

                      

                                                               Victor COMERZAN        _____semnat_______ 

 

Alexandru LOZAN            _____semnat_______ 

 

                                                               Elena CAZACOV              _____semnat________ 

                                                           

Oleg TELEVCA                  _____semnat_______  

 

Pavel ŢURCAN                  _____semnat____              

                                                                                                                        

        

                                                           

 


