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

 

HOTĂRÂRE 

nr. 3-49/2021 

mun.Chișinău                                                                                              12.08.2021       

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 procedura disciplinară intentată în baza sesizării 

procurorului-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc cu privire la 

faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de către ex-procurorul în 

Procuratura Anticorupție, XXXXXX,- 

A CONSTATAT: 

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

disciplinare formulate de Inspecția procurorilor împotriva domnului XXXXXX, ex-

procuror în Procuratura Anticorupție, având ca obiect săvârșirea de către acesta a unei 

abateri disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

Prin decizia inspectorului din cadrul Inspecției procurorilor Nicolae Tricolici din 

xx.xx.2021 privind rezultatele examinării sesizării procurorului-șef interimar al 

Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc cu privire la îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiunilor de serviciu de către procurorul în Procuratura 

Anticorupție XXXXXX, cauza disciplinară a fost remisă Colegiului, cu solicitarea 

sancționării disciplinare a ex-procurorului XXXXXX. 

Ca stare de fapt, se arată că, XXXXXX a activat a activat în organele Procuraturii 

Republicii Moldova din anul 2010, fiind numit în funcția de procuror în Procuratura 

sectorului XXXXXX, mun. Chișinău, prin ordinul Procurorului General nr. XXX din 

xx.xx.2010. 

Prin ordinul Procurorului General nr. XXX din xx.xx.2012 a fost transferat în 

funcția de procuror în Procuratura Anticorupție. 

Prin ordinul Procurorului General nr. XXXX din xx.xx.2019 i s-a acordat 

concediu pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, cu suspendarea 

din funcție, de la xx.xx.2019 până la xx.xx.2020, ulterior fiindu-i prelungit concediu 

menționat până la xx.xx.2021, inclusiv. 

Prin ordinul Procurorului General nr. XXX din xx.xx.2021 a fost reîncadrat în 

funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, după revenirea din concediul pentru 

îngrijirea copilului, de la xx.xx.2021. 

Prin ordinul Procurorului General nr. XXX din xx.xx.2021 dl XXXXXX a fost 

eliberat din funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, pe motivul demisiei din 

Procuratură în baza raportului depus, de la xx.xx.2021. 

În cadrul verificării sesizării s-a constatat că, [...]. 

La suspendarea din funcție procurorul XXXXXX nu a respectat prevederile 

ordinului Procurorului General nr. 9/28 din 13.02.2018, ,,privind procedura de 

predare-primire a documentelor și bunurilor materiale de către personalul 

Procuraturii ” și nu a transmis conducătorilor instituției cauzele penale documentele 

și bunurile materiale aflate asupra lui, prin ce și-a îndeplinit necorespunzător 

obligațiile de serviciu, încălcare care poate constitui abatere disciplinară. 

În cadrul verificării sesizării s-a stabilit, că ex-procurorul în Procuratura 
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Anticorupție, XXXXXX, la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea 

concediului pentru îngrijirea copilului nu a transmis conducerii Procuraturii 

Anticorupție următoarele acte: [...]. 

Au fost stabilite acte cu indicațiile rezoluțiile procurorului ierarhic superior, 

care nu au fost executate în concordanță cu art. 13 alin.(3) din Legea nr.3 din 

25.02.2016 „cu privire la Procuratură” și pct.9 al Capitolului III din Regulamentul 

Procuraturii aprobat la 24.09.2016 și anume: [...]. 

La fel, nu a transmis mai multe dosare de control a cauzelor penale: [...]. 

Inspecția procurorilor conchide că procurorul XXXXXX contrar Ordinului 

Procurorului General nr.9/28 din 13 februarie 2018 privind procedura de predare-

primire a documentelor și bunurilor materiale de către personalul Procuraturii, care 

prevede că în cazurile de numire, transfer, delegare, detașare, suspendare sau 

eliberare din funcție, angajații Procuraturii în mod obligatoriu, vor preda 

documentele și bunurile materiale din gestiune, conform procedurii stabilite de 

prezentul ordin, după suspendarea din funcție nu a transmis procurorului-șef toate 

documentele proceselor penale aflate în gestiune, lăsându-le în birou fără 

supraveghere, în condiții necorespunzătoare, prin ce au fost aduse ingerințe 

principului confidențialității în procesul penal, la fel fiind, pusă în pericol și 

integritatea lor. 

Astfel, acțiunile procurorului XXXXXX întrunesc elementele abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

Fiind audiat în cadrul controlului, ex-procurorul XXXXX a explicat, că nu a avut 

posibilitate obiectivă de a transmite toate documentele proceselor penale din gestiune 

și le-a lăsat pe masa de serviciu, ca în caz de necesitate șefii Procuraturii Anticorupție 

sa aibă acces la acestea pentru a nu crea disconfort în activitatea de serviciu. 

Consideră că a depus un efort suficient și a acționat cu maxima diligența pentru 

a respecta procedura de transmitere a materialelor și proceselor penale din gestiune, 

însă acest proces nu este unul unipersonal, trebuie să existe o parte care să primească 

actele predate, iar după intrarea în vigoare a ordinului de acordare a concediului parțial 

plătit pentru îngrijirea copilului minor nu a mai avut posibilitate de a se prezenta la 

serviciu. 

În toata perioada aflării în concediu a oferit informații colegilor săi, despre 

modul în care procesele penale au fost gestionate de el. 

Analizând probele administrate, luând act de apărarea formulată de ex- 

procurorul XXXXXX cu ocazia depunerii explicațiilor Inspecției procurorilor, audiind 

reprezentantul Inspecției procurorilor Nicolae Tricolici, Colegiul constată că procedura 

disciplinară este întemeiată, sub aspectul comiterii de către ex- procurorul XXXXXX a 

abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a) 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. 

Colegiul, constată că în cazul prezentat, materialul probator administrat atât în 

faza controlului de serviciul cât și în procesul examinării nemijlocite de către Colegiu, 

denotă cu certitudine că toate elementele unei abaterii disciplinare menționate supra 

sunt întrunite. 

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

constituie abatere disciplinară îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de 
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serviciu. 

În considerarea elementelor care definesc conținutul abaterii disciplinare 

reglementată de art.38 lit.a) Legea cu privire la Procuratură, se impune a fi avute în 

vedere subzistența cumulativă, a elementelor specifice acestor abateri disciplinare, 

constând în existența unei conduite culpabile a procurorului în exercitarea funcției, 

inclusiv sub aspectul încălcării normelor de procedură, cât și din perspectiva încălcării, 

în mod intenționat, a normelor ce reglementează etica și conduita procurorului. 

Referitor la cel de întâi capăt de acuzare în materie disciplinară, care se 

circumscrie laturii obiective a abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.a) din Legea 

cu privire la Procuratură, starea de fapt reținută de Colegiu și confirmată direct de 

procurorul XXXXXX evidențiază încălcarea de către aceasta a responsabilităților 

specifice funcției, respectiv o încălcare a normelor de procedură, responsabilități 

concretizate în cerința imperativă prevăzută de art.6 alin.(3) lit.a), c) și d) din Legea 

specificată supra, dispoziție legală potrivit căreia procurorii sunt obligați să 

îndeplinească obligațiile de serviciu în strictă conformitate cu Constituția și cu legile 

Republicii Moldova, să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale 

ale omului în exercitarea atribuțiilor sale, 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. 

De asemenea, această abatere disciplinară presupune încălcarea standardelor de 

conduită impuse procurorilor de dispozițiile pct.6.1.1 și pct.6.1.6 din Codul de etică al 

procurorului. 

În speță, procurorul XXXXXX a încălcat dispozițiile legale procedurale care 

reglementează celeritatea și plenitudinea desfășurării urmăririi penale și respectarea 

drepturilor participanților la proces echitabil, procedura de predare- primire a cauzelor 

și proceselor penale, a documentelor și bunurilor materiale de către personalul 

Procuraturii, în caz de numire, transfer, delegare, detașare, suspendare sau eliberare din 

funcție. Or, după cum s-a stabilit, cu certitudine, procurorul XXXXXX a manifestat în 

mod repetat dezinteresul pentru soluționarea cauzelor ce i-au fost repartizate în 

termenul prevăzut de lege sau, acolo, unde nu este prevăzut expres, într-un termen 

rezonabil, precum și pentru predarea-primirea documentelor, în situația suspendării lui 

din funcția de procuror pe durata concediului pentru îngrijirea copilului. 

Potrivit Ordinului Procurorului General nr.XXX din xx.xx.2018 privind 

procedura de predare-primire a documentelor și bunurilor materiale de către personalul 

Procuraturii, în cazurile de numire, transfer, delegare, detașare, suspendare sau 

eliberare din funcție, angajații Procuraturii în mod obligatoriu, trebuie să predea toate 

documentele și bunurile materiale din gestiune, conform procedurii stabilite de ordinul 

menționat. 

Procedura de primire-predare a documentelor și bunurilor materiale presupune 

consemnarea într-un proces-verbal, întocmit în 3 exemplare, a proceselor penale, 

cauzelor penale, documentelor și bunurilor materiale transmise de către procurorul 

vizat, cu transmiterea a două exemplare, în termen de o săptămână din ziua emiterii 

ordinului de numire, transfer, delegare, detașare, suspendare sau eliberare din funcție, 

Secției recurse umane și respectiv Direcției finanțe și administrare, iar al treilea 

exemplar rămânând la persoana care a transmis documentele și bunurile. 

Materialele procedurii disciplinare denotă cu certitudine ca procedura 

menționată supra nu a fost respectată de către procurorul XXXXXX. 

Mai mult, ca atât, dispozițiile Codului de etică rezultă că procurorii sunt obligați 

să-și îndeplinească cu competență și corectitudine îndatoririle profesionale și sunt 
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datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii lucrărilor repartizate, cu 

respectarea termenelor și procedurilor legale. 

Din această perspectivă, sub aspectul laturii obiective, se reține că procurorul 

XXXXXX, în exercitarea funcției, prin comportamentul și acțiunile întreprinse, a 

încălcat standardele de conduită universal acceptate de comunitate și a periclitat atât 

imaginea publică a procurorului, cât și a prestigiului justiției, prin faptele sale 

contribuind la scăderea aprecierii publice pozitive asupra sistemului judiciar din care 

face parte. 

În speță, în ceea ce privește forma de vinovăție ce caracterizează abaterea 

disciplinară, Colegiul consideră că aceasta este cea a intenției, procurorul XXXXXX 

realizând că încalcă principiile de desfășurare a procesului penal și etică, prevăzând 

rezultatul faptei sale, respectiv afectarea încrederii în actul de justiție, urmărind sau 

acceptând eventualitatea producerii lui XXXXX vinovăția procurorului în cadrul acestor 

abateri disciplinare se raportează atât la standardele de conduită impuse de profesie, 

cât și la cerințele societății concretizate în respectarea unor valori unanim acceptate. 

Urmarea produsă prin săvârșirea acestor abateri disciplinare, constă în lezarea 

valorilor sociale privitoare la actul de justiție în sensul larg al acestei noțiuni care 

presupune, pe lângă organizarea și funcționarea organelor judiciare, și înfăptuirea 

corectă a actului de justiție, precum și deteriorarea încrederii și a respectului opiniei 

publice față de funcția de procuror, cu consecința afectării imaginei justiției, ca sistem 

și serviciu în apărarea ordinii de drept. 

Examinând oportunitatea aplicării unei sancțiuni disciplinare, Colegiul constată 

că, conform Ordinului Procurorului General nr. XXXX din xx.xx.2021 dnul XXXXXX a 

fost eliberat din funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, pe motivul demisiei 

din Procuratură în baza raportului depus, de la xx.xx.2021. 

Conform art.51 alin.(l) lit.c) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură constatând abaterea disciplinară, Colegiul dispune sistarea procedurii 

disciplinare, în cazul în care procurorul și-a încetat raporturile de serviciu înainte de 

emiterea hotărârii cu privire la cauza disciplinară. 

În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.38 lit.a), art.51 

alin.(l) lit.c), art.85, art.89 lit.a) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură,- 

HOTĂRĂȘTE: 

1. A sista procedura disciplinară în privința ex-procurorului în Procuratura 

Anticorupție, XXXXXX în legătură cu încetarea raporturilor de serviciu; 

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 de 

Disciplină și etică :           Vladislav GUŢAN                ___semnat___ 

 

Membrii Colegiului :    Victor COMERZAN            ____ semnat _ 

                                                             Marcel CIMBIR                   ____ semnat _ 

                                                            Oleg TELEVCA                  ____ semnat _ 

   Pavel ŢURCAN                ______ semnat_  

   Elena CAZACOV                 ____ semnat_ 

  Alexandru LOZAN               ____ semnat _ 

 


