
 

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

 

HOTĂRÂRE 

nr. 3-34/2021 

 

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 petent 

privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorul XXXXXX,- 

CONSTATĂ: 

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

poate constitui abatere disciplinară presupus a fi comisă de procurorul în Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale XXXXXX la 

instrumentarea cauzelor penale ce vizează acțiunile petentului. 

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

XXXXXX, îndeplinindu-se necorespunzător obligațiile de serviciu în cadrul exercitării 

urmăririi penale în cauzele, care îl vizează, demonstrează lipsa de imparțialitate la 

cercetarea circumstanțelor cauzei, încalcă dreptul la apărare prin efectuarea acțiunilor de 

urmărire penală cu participarea unui avocat din oficiu, fără a ține cont de starea de sănătății 

și manifestă o atitudine nedemnă, care atinge onoarea integrității, probității profesionale 

și încalcă Codul de etică al procurorilor. 

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 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 la cauza nr. XXXXXX a fost începută la xx.xx.2017 de către 

organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliție XXXXXX al Direcției de poliție a 

mun.Chișinău, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 

190 alin. (2) lit. b) Cod penal. 

Potrivit ordonanței de pornire a urmăririi penale, [...]. 

Prin ordonanța Procurorului General din xx.xx.2020, efectuarea urmăririi penale a 

fost dispusă unui grup de urmărire penală format din procurori ai PCCOCS și ofițeri de 

urmărire penală a DGUP. Conducătorul grupului a fost desemnat XXXXXX. 

În cadrul urmăririi penale la cauza nr. XXXXXX, la xx.xx.2019 XXXXXX, fondator 

și administrator XXXXXX a fost pus sub învinuire, incriminându-i comiterea infracțiunilor 

prevăzute de art. 190 alin.(5) și art.335 alin.(l) din Codul penal. 

În cadrul urmăririi penale la cauza nr. XXXXXX, la xx.xx.2020 XXXXXX a fost pus 
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sub învinuire, fîindu-i incriminată comiterea infracțiunilor prevăzute de art.335 alin.(3), 

3351 alin. (2) și art.360 alin.(l) Cod penal. Învinuitul XXXXXX a fost reținut la xx.xx.2020 

și arestat pînă la xx.xx.2020 când măsura preventivă, arest preventiv, a fost înlocuită cu 

arest la domiciliu, expirând la data de xx.xx.2020. 

Este de menționat că temeiurile plasării în arest preventiv au fost evitarea riscului 

de a distruge probele, or acesta direct a fost interesat în influențarea martorilor, 

influențarea declarată inter alea de către martorul XXXXXX. 

Reieșind din rezultatele acumulate pe parcursul urmăririi penale inclusiv ca rezultat 

al acțiunilor efectuate pe parcursul detenției lui XXXXXX a apărut necesitatea audierii 

suplimentare a acestuia. 

Inițial, audierea suplimentară a lui XXXXXX a fost planificată pentru data de 

xx.xx.2020, însă din diferite motive neîntemeiate din partea a x avocați ai învinuitului, s-a 

amânat pentru data de xx.xx.2020 ora xx.xx, citarea având loc prin intermediul avocatului 

XXXXXX. 

La xx.xx.2020 ora xx.xx, avocatul XXXXXX l-a informat pe procurorul XXXXXX că, 

XXXXXX a fost internat la Institutul de Medicină Urgență (Spitalul de Urgență), secția 

XXXXXX. 

În scopul verificării informației primite și pentru a decide în corespundere cu 

prevederile art. 2871 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală, procurorul XXXXXX, 

s-a deplasat la Institutul de Medicină Urgentă, secția XXXXXX, unde a constatat faptul că 

într-adevăr XXXXXX este internat în spital. 

În incinta spitalului în calitate de specialist a fost audiată medicul curant, XXXXXX, 

care a indicat că XXXXXX nu este conectat la careva aparate de menținere a vitalității și 

din motivul stării de sănătate, ultimul nu poate să se deplaseze la PCCOCS, totodată a 

concluzionat că audierea lui XXXXXX este posibilă în incinta spitalului. 

Reieșind din aceasta, procurorul XXXXXX, i-a citat telefonic pentru xx.xx.2020 ora 

xx.xx pe avocații XXXXXX și XXXXXX, pentru petrecerea audierii lui XXXXXX în incinta 

Spitalului de Urgență, secția XXXXXX. 

La data stabilită, însă, avocații nu s-au prezentat, totodată suplimentar prin sms și 

poșta electronică l-au informat pe procurorul XXXXXX că, starea de sănătate a lui XXXXXX 

nu permite audierea acestuia și din acest motiv ei nu se vor prezenta. 

Atunci, procurorul XXXXXX ținînd cont de comportamentul avocaților și a 

învinuitului XXXXXX îndreptat spre tergiversarea urmăririi penale, a decis să dispusă, în 

conformitate cu prevederile art.70 Cod de procedură penală, înlocuirea avocaților 

ultimului cu un avocat, care acordă asistență juridică garantată de stat de către oficiul 

teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. 

Pentru a întocmi ordonanța respectivă, procurorul XXXXXX s-a deplasat în sala de 

conferințe, oferită ca loc de audiere a învinuitului de către șefa Secției XXXXXX dna 

XXXXXX. 

În acea sală, în cîteva minute au întrat cet. XXXXXX, susținătorul învinuitului 

XXXXXX și avocatul XXXXXX, care manifestînd un comportament agresiv și nedemn față 

de procurorul XXXXXX, a declarat că nici ea și nici învinuitul XXXXXX nu vor participa 

la audierea organizată. 

La observațiile procurorului XXXXXX cît și a lucrătorilor medicali care au întrat în 

sală, de a înceta comportamentul neadecvat, avocatul XXXXXX nu reacționa. 

Comportamentul lui XXXXXX a durat aproximativ 25 -30 min., după ce ea împreună 
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cu cet. XXXXXX a părăsit sala. 

La orele xx.xx la Spitalul de Urgență s-a prezentat avocatul XXXXXX, desemnată de 

oficiul teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, pentru 

participare la audierea învinuitului XXXXXX. După discuție confidențială cu învinuitul 

XXXXXX, ultimul prin procesul-verbal de audiere a indicat că se folosește de dreptul său 

de a nu participa la acțiuni de urmărire penală în starea de sănătate în care se află, fiind 

internat pentru tratament în spital. 

După aceasta, procurorul XXXXXX a discutat cu medicul curant dna XXXXXX 

despre dinamica stării de sănătate a pacientului XXXXXX pe parcursul xx.xx.2020 ora xx.xx 

- xx.xx.2020 ora xx.xx, care i-a comunicat că starea de sănătate a pacientului a rămas 

neschimbată, adică a fost posibilă efectuarea audierii acestuia în condițiile spitalului. 

La xx.xx.2021 de către organul de urmărire penală al Direcției Generale Urmărire 

Penală, a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX, în temeiul 

bănuielii rezonabile de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 191 alin. (4); 42, art. 191 

alin. (5), 310 alin. (1) și art. 3521 alin. (1) și art. 191 alin. (5) Cod penal. 

Prin ordonanța procurorului XXXXXX din xx.xx.2021, XXXXXX a fost recunoscut 

în calitate de bănuit de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42, art. 191 alin. (4); 42, 

art. 191 alin. (5), art.310 alin. (1); art.42, art. 3521 alin. (1); art. 191 alin. (5) din Codul 

penal. 

La xx.xx.2021, de la Procuratura Generală a parvenit în cancelaria Procuraturii 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale plîngerea avocatului 

XXXXXX în interesele învinuiților XXXXXX și XXXXXX, solicitînd anularea ordonanțelor 

de începere a urmăririi penale în cauzele penale nr. XXXXXX; nr. XXXXXX; nr. XXXXXX 

și nr. XXXXXX, din motivul că, prin aceste acte emise de pornire a urmăririi penale, mai 

cu seamă operând cu circumstanțele de fapt ale infracțiunilor incriminate, chiar dacă au 

încadrări juridice diferite, vizează o repetare a procedurilor penale, care au la bază fapte 

identice referitor la persoanele învinuite, descriu același comportament din partea 

acelorași persoane cu aceeași ocazie, generând incertitudine juridică incompatibilă cu 

principiul fundamental ”non bis in idem”, consacrat la art. 4 din Protocolul nr.7 al CEDO. 

La xx.xx.2021, învinuitul XXXXXX a înaintat procurorului XXXXXX cerere de 

recuzare, motivând că acesta a întreprins acțiuni de reținere, arestare și audiere pe timpul 

internării acestuia într-o instituție medicală. 

Prin ordonanțele adjunctului procurorului-șef a Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX din xx.xx.2021 și, respectiv 

xx.xx.2021, plângerile au fost respinse ca neîntemeiate. 

La moment, cauzele penale care îl vizeză pe XXXXXX se află în proces de 

desfășurare, se petrec acțiuni de urmărire penală în continuare în vederea terminării 

urmăririi penale și expedierii cauzei penale în instanța de judecată. 

Fiind audiat în cadrul verificării sesizării procurorul XXXXXX a negat afirmațiile 

petiționarului XXXXXX despre comiterea abaterii disciplinare în cadrul exercitării 

urmăririi penale care îl vizează și a comunicat că a acționat în limitele atribuțiilor 

funcționale. Cererea de recuzare înaintată de către învinuitul XXXXXX din motivul lipsei 

de imparțialitate a fost respinsă prin ordonanța procurorului ierarhic superior. 

Urmare a verificării sesizării Inspecția procurorilor a conchis că, alegațiile cet. 

XXXXXX se prezintă a fi un dezacord cu modalitatea instrumentării procesului penal, fapt 

ce nu poate constitui în sine un temei pentru tragerea la răspundere disciplinară a 
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procurorului. 

Cu referire la caz, Inspecția procurorilor a reținut că potrivit prevederilor art.3 din 

Legea cu privire la Procuratură, 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. 

Independența procesuală a procurorului este asigurată prin garanții care exclud 

orice influență politică, financiară, administrativă sau de altă natură asupra procurorului 

legată de exercitarea atribuțiilor sale. 

În condițiile prevederilor art. 13 din prezenta lege și ale Codului de procedură 

penală, activitatea procurorului poate fi supusă controlului din partea procurorului ierarhic 

superior și a instanței judecătorești. 

După cum s-a stabilit în cadrul verificării sesizării, verificarea materialelor de 

urmărire penală în raport cu argumentele formulate în cerere, nu a identificat circumstanțe 

care ar pune la îndoială rezonabilă imparțialitatea procurorului XXXXXX, sau care ar 

indica la lipsa de obiectivitate a acestuia, temeiuri legale ce ar permite retragerea cauzei 

penale. Mai mult, asupra lipsei de imparțialitate în acțiunile procurorului XXXXXX s-a 

pronunțat și procurorul ierarhic superior. 

La fel, nu s-a confirmat încălcarea normelor procedurale la efectuarea acțiunilor 

procesuale cu participarea învinuitului XXXXXX. Potrivit procesului- verbal de audiere a 

specialistului XXXXXX din xx.xx.2020, efectuarea acțiunilor de urmărire penală cu 

participarea învinuitului XXXXXX a fost posibilă. 

În astfel de circumstanțe, Inspecția procurorilor nu a identificat temeiuri pentru 

tragerea procurorului XXXXXX la răspundere disciplinară. 

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, 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 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 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. 
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Colegiul, reiterează că angajarea răspunderii disciplinare este suspusă cerinței 

îndeplinirii cumulative a condițiilor generale referitoare la faptă, vinovăție și 

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. 

In 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 ierarhic superior. 

In 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 privitor la faptele care 

pot constitui abateri disciplinare comise de către 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___ 


