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

 

HOTĂRÂRE 
nr. 3-28/2021 

 

mun.Chișinău                                                                                           15 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 cet.XXXXXX împotriva deciziei 

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

de petenți privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de ex-

procurorul XXXXXX,- 

CONSTATĂ: 

 

Inspecția procurorilor a fost sesizată de către cet. XXXXXX cu privire la fapta 

ce poate constitui abatere disciplinare presupus a fi comisă de ex- procurorul, adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale, XXXXXX în cadrul examinării cauzei penale nr. XXXXXX. 

În motivarea sesizării depuse, cet. XXXXXX a indicat în esență că procurorul 

XXXXXX și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile de serviciu și a fabricat cauza 

penală în privința petentului, procesul penal fiind la faza de judecare.  

La xx.xx.2021 sesizarea a parvenit în adresa Inspecției procurorilor fiind 

dispusă spre examinare conform Regulamentului cu privire la organizarea, 

competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor. 

Prin decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, a fost încetată procedura 

disciplinară în privința ex-procurorului XXXXXX din motivul neidentificării 

temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară. 

În rezultatul verificării sesizării și materialului probator, Inspecția procurorilor 

a constatat că, urmărirea penală în cauza penală nr. XXXXXX, a fost disjunsă de către 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale la 

xx.xx.2016, din cauza nr. XXXXXX, pornită la xx.xx.2016, de către Direcția generală 

urmărire penală a Inspectoratului General de Poliție, pe faptul comiterii infracțiunilor 

prevăzute de art.46, art.242; art.244 alin.(2) lit.b); art.46, art.243 alin.(3) lit. a) și b) 

din Codul penal. 

La xx.xx.2016 la cauza penală nr. XXXXXX a fost conexată cauza penală nr. 

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

generale urmărire penală, a IGP al MAI, în baza art. 46, art.242, art. 243 alin.(3) lit.a) 

și b) și art.244 alin.(2) lit.b) din Codul penal. 

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX. 

În cadrul urmăririi penale în calitate de învinuiți au fost recunoscute mai multe 

persoane fizice și juridice, inclusiv și cet. XXXXXX, în sarcina acestuia reținându-se 

săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.242, art.46, art.244 alin.(2) lit.b), art.46, 

art.243 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal. 



Cauza respectivă a fost remisă cu rechizitoriu în instanța de judecată, pentru 

examinare în fond la xx.xx.2016, iar abia la xx.xx.2020 a fost finisată ședința 

preliminară, fiind începută cercetarea judecătorească, cu participarea procurorului în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, 

XXXXXX. 

Pe parcursul anului 2020, cet. XXXXXX la xx.xx și xx.xx.2020 s-a adresat cu 

plângeri la Procuratura Generală exprimând dezacordul cu învinuirea adusă în cauza 

penală nr. XXXXXX, solicitând renunțarea procurorului la învinuire din motivul că nu 

există faptul infracțiunii. 

Plângerile cet. XXXXXX au fost examinate de Secția unificare a practicii în 

domeniul reprezentării urmăririi penale a Procuraturii Generale, care ținând cont de 

faptul că cauza penală care îl vizează a fost remisă spre examinare în fond, la 

Judecătoria Chișinău, nu a găsit temeiuri pentru intervenție. 

Totodată, au fost stabilite anumite erori și anumite neconcordanțe în învinuirea 

adusă lui XXXXXX și celorlalți inculpați pe dosar, fiind impusă concretizarea 

învinuirii aduse inculpaților potrivit art.242 din Codul penal, cu valorizarea daunei 

cauzate prin infracțiune. în afară de aceasta, luând în considerare modificările operate 

la dispoziția art.244 din Codul penal, prin Legea nr.179 din 26.07.2018, s-a impus 

concretizarea învinuirii și pe acest capăt de învinuire. 

Toate aceste acțiuni urmează a fi efectuate după cercetarea probelor în instanța 

de judecată ținînd cont de faptul că în prezent cauza se află în proces de judecare. 

Potrivit prevederilor art.99-101 din Codul 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 se va expune părerea vizavi 

de fapta infracțională săvîrșită de către inculpatul XXXXXX și încadrarea acesteia în 

baza legii penale și va orienta instanța la adoptarea unei sentinței legale. 

Dl XXXXXX din xx.xx.2020 nu activează în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind eliberat prin ordinul Procurorului 

Generale nr. XXXX din funcția de adjunct al procurorului-șef al acestei procuraturii, 

în baza raportului depus. 

În explicațiile verbale date organului de verificare, dl XXXXXX a negat 

afirmațiile petiționarului XXXXXX despre fabricarea cauzei penale în privința lui și a 

comunicat că în 2016 a condus urmărirea penală începută în privința lui în baza 

art.art.46, art.242; art.244 alin.(2) lit.b); art.46, art.243 alin.(3) lit. a) și b) din Codul 

penal. În cadrul urmăririi penale au fost administrate probe suficiente pentru a-l pune 

pe XXXXXX sub învinuire și a trimite cauza în judecată. A participat la câteva ședințe 

preliminare, iar apoi a fost înlocuit cu alt procuror și nu a urmărit mersul judecării 

cauzei. 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(l) lit.a) din Legea cu privire la 

Procuratură, procurorul poate fi tras la răspundere disciplinară dacă în urma 

verificării argumentelor sesizării, Inspecția procurorilor va constata temeiuri 



rezonabile privind comiterea unei abateri disciplinare de către procuror. 

După cum s-a stabilit în cadrul verificării sesizării, cauza penală de învinuire 

a lui XXXXXX în săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art.242, art. 46, art.244 alin.(2) 

lit.b), art.46, art.243 alin.(3) lit.a) și b) din Codul penal se află în proces de judecare. 

În prezent, se examinează probele prezentate de către partea acuzării. 

În urma verificării sesizării, Inspecția procurorilor a conchis că alegațiile 

petentului nu s-au confirmat, lipsind temeiuri pentru tragerea ex-procurorului 

XXXXXX la răspundere disciplinară conform Legii cu privire la Procuratură. 

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

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

solicitat Colegiului de disciplină și etică admiterea contestației în vederea tragerii la 

răspundere disciplinară a ex-procurorului XXXXXX. 

Conform prevederilor art.49 alin.(l) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, 

în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică niciun 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. 

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, autorul sesizării a respectat 

termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecției procurorilor. 

Studiind contestația depusă de cet. XXXXXX și actele administrate în ședința 

Colegiului, verificând argumentele expuse de petiționar, Colegiul consideră că 

contestația depusă este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, 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 ex-procurorului XXXXXX, 

nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de 

care procurorul vizat a unei abateri 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. 

În acest sens, Colegiul reține că trebuie făcută distincție între încălcarea 

normelor de procedură ca greșeală ce poate fi cenzurată pe cale 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. 

Astfel, pot intra în sfera răspunderii disciplinare numai acele încălcări ale 

normelor de drept material sau procesual care pun în discuție însăși valabilitatea 

actelor întocmite de procuror și pentru care, un observator rezonabil (persoană 

informată și de bună-credință), nu poate găsi o justificare. 

Colegiul reține că aceste alegații/omisiuni, astfel cum au fost prezentate în 

cuprinsul acțiunii disciplinare, vizează modalitatea concretă de soluționare a cauzei 

și temeinicia acțiunilor procurorului de caz, acțiuni care, după cum s-a constatat în 

cadrul examinării contestației, sunt verificate cu ocazia efectuării controlului judiciar, 

în cadrul examinării de către instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a cet. 

XXXXXX. 



În raport cu cele invocate în contestație, materialele cauzei, Colegiul ajunge la 

concluzia că decizia adoptată de Inspecția procurorilor este una întemeiată, careva 

temei legal de a o anula lipsește. 

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,- 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se respinge contestația depusă de către cet. XXXXXX împotriva deciziei 

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

la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de către ex-procurorul 

XXXXXX; 

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

  

 

Preşedintele Colegiului  :                 Vladislav GUŢAN             __    semnat___ 

 

Membrii Colegiului :                Marcel CIMBIR                ______semnat____ 
 

                                                            Victor COMERZAN        ____    semnat___ 

 

                                                            Oleg TELEVCA                ______semnat___ 

 

                                                           Pavel ŢURCAN                ______semnat___ 

 

                                                                                                         Elena CAZACOV             ______semnat___ 

 

                                                            Alexandru LOZAN           ______semnat___ 

 


