
 

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

 

HOTĂRÂRE 
nr. 3-45/2021 

 
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, Pavel Țurcan, Oleg Televca, 

Elena Cazacov, Alexandru Lozan, 

examinând în ședință publică cauza disciplinară în privința procurorului în 

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

acesta a unei abateri disciplinare,- 

 

A CONSTATAT: 

 

Pe rolul Colegiului de disciplină și 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.e) 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 Vasile Godoroja și procurorul vizat XXXXXX (prin 

depunerea cererii de examinare a cauzei disciplinare în lipsă), procedura de citare 

fiind legal îndeplinită. 

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

nevoie de timp pentru a delibera, Colegiul de disciplină și etică (în continuare 

Colegiul) a amânat pronunțarea la data de xx.xx.2021. 

Prin decizia inspectorului din cadrul Inspecției procurorilor Vasile Godoroja 

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

constitui abatere disciplinară, formulate de către Procurorul General, Alexandr 

Stoianoglo, înaintată în temeiul art.34 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, 

cauza disciplinară a fost remisă Colegiului, cu solicitarea sancționării disciplinare a 

procurorului XXXXXX. 

în motivarea acțiunii disciplinare s-a reținut în esență că, [...].  

La solicitarea de a prezenta explicații, procurorul XXXXXX, a relatat că la 

moment se folosește de dreptul de a se abține de a face declarații pe marginea 

cazului cercetat. 

În rezultatul verificării sesizării și materialului probator, Inspecția 

procurorilor conchide că, [...], procurorul XXXXXX, a comis abatere disciplinară 

prevăzută de art. 38 lit.e) din Legea cu privire la Procuratură „încălcarea gravă a 

legii” și pct.6.1.1 din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea 

Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 27.05.2016, cu modificările ulterioare, 

care prevede că, „procurorul trebuie să respecte legislația națională și actele 

internaționale la care Republica Moldova este parte ” . 

Totodată, se indică că, conform informației procurorului, adjunct interimar 

al procurorului-șef al Procuraturii тип. Chișinău, Mihail Pascal, acțiunea 



 

procesuală de recunoaștere și audiere în calitate de învinuit a procurorului 

XXXXXX, a fost preconizată pentru xx.xx.2021. 

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției 

procurorilor și 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.e) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016. 

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. 

Astfel, Colegiul constată că, deși, prevederile art.34 alin.(4) din Legea cu 

privire la Procuratură impun concomitent cu pornirea urmăririi penale în privința 

unui procuror și sesizarea de către Procurorul General a Consiliul Superior al 

Procurorilor în vederea începerii procedurii disciplinare, anume Inspecției 

procurorilor îi revine sarcina de a verifica dacă concomitent cu faptele investigate 

penal, procurorul a admis și încălcări ce țin de sfera disciplinarului și dacă urmare a 

acestor verificări este cazul ca cauza disciplinară să fie transmisă Colegiului de 

disciplină și etică pentru examinare. Or, răspunderea penală și cea disciplinară au 

naturi diferite: prima vizează comiterea unei infracțiuni, cealaltă - încălcarea unei 

sarcini de serviciu sau admiterea omisiunilor de natură etică și/sau deontologică. 

Din materialele procedurii disciplinare nu rezultă ce faptă sub aspect 

disciplinar a săvârșit procurorul XXXXXX, care act legislativ/normativ/ 

departamental a încălcat acesta, care este forma vinovăției cu care ar fi acționat și 

care sunt consecințele conduitei sale presupus ilicite. 

Art.6 alin.(2) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură prevede că procurorul 

este obligat să respecte regulile deontologice ale procurorilor și să se abțină de la 

fapte care ar discredita imaginea Procuraturii sau ar afecta prestigiul profesiei de 

procuror. 

Codul deontologic reia aceste obligații impuse procurorilor și le transpune în 

norme de etică profesională. 

Deși, ca orice persoană, procurorul are dreptul la protecția vieții private, acesta 

trebuie să acționeze cu prudență, pentru ca manifestările sale să nu conducă la 

subminarea demnității funcției sale și a capacității sale de a o exercita. Totodată, 

acestuia îi este interzisă folosirea poziției sale de procuror în orice relații cu alte 

persoane, pentru a nu crea acestora impresia exercitării unor presiuni sau că ar fi 

îndreptățit să exercite personal atribuțiile cu care este învestit prin lege în exercitarea 

funcției. 

Colegiul constată că materialele procedurii disciplinare nu relevă nici un 

indiciu că procurorul XXXXXX, în legătură cu survenirea accidentului rutier, ar fi 

nesocotit obligațiile prevăzute de Legea cu privire la Procuratură și/sau Codul de 

etică al procurorilor și s-ar fi prelevat de funcția pe care o ocupă, cu consecința 

afectării imaginii Procuraturii sau prestigiului funcției de procuror. 

 

 

 

 

 



 

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

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

procuratură, Colegiul de disciplină și etică,- 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. A înceta procedura disciplinară inițiată în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX; 

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

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

pronunțării. 

 

 

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___ 

 


