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

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la examinarea contestației avocatului XXXXXX împotriva deciziei 

de încetare a procedurii disciplinare în privința procurorului XXXXXX 

nr. 3-59/21 

 

15 iunie 2021                   mun. Chișinău 

 

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

având în componența sa: 

Președinte - Vladislav Guțan 

Membrii - Victor Comerzan, Marcel Cimbir, Oleg Televca, Pavel Țurcan, 

Alexandru Lozan, Elena Cazacov 

examinând în ședință publică contestația av. XXXXXX împotriva deciziei de 

încetare a procedurii disciplinare a Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, adoptată în 

privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, oficiul XXXXXX, XXXXXX din 

lipsa temeiurilor de atragere la răspundere disciplinară, audiind raportul Dlui Oleg 

Televca, Colegiul de disciplină și etică, 

 

CONSTATĂ: 

 

La xx.xx.2021 Inspecția procurorilor a înregistrat conform Regulamentului cu 

privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor 

sesizarea avocatului XXXXXX, în interesele cet. XXXXXX, parvenită de la Consiliul 

Superior al Procurorilor, privind tragerea la răspundere disciplinară a procurorului în 

Procuratura mun. Chișinău XXXXXX, pentru faptele ce pot constitui abateri disciplinare 

în cadrul gestionării cauzei penale nr. XXXXXX.  

Autorul sesizării invocă, că la xx.xx.2020 procurorul în Procuratura mun. 

Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, a dispus pornirea urmăririi penale în cauza nr. 

XXXXXX, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (1) din Codul penal, pe 

faptul [...]. 

La xx.xx.2020 cet. XXXXXX a fost recunoscut în calitate de bănuit în săvârșirea 

infracțiunii menționate, iar la xx.xx.2020 prin ordonanța procurorului în Procuratura 

mun. Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală 

a lui XXXXXX, în baza art. 275 pct.3) din Codul de procedură penală și clasarea cauzei 

penale nr. XXXXXX. 

Autorul sesizării denotă că în așa circumstanțe acțiunile procurorului XXXXXX 

sunt contrare prevederilor cadrului legal și manifestă o ingerință gravă asupra 

drepturilor și intereselor cet. XXXXXX prin pornirea ilegală a urmăririi penale conform 

art. 290 alin. (1) din Codul penal. 

Mai mult, la pornirea urmăririi penale a lipsit orișice indiciu de bănuială 

rezonabilă că a fost săvârșită infracțiunea [...]. 

În cadrul verificării sesizării procurorul XXXXXX a explicat, că [...]. 

La xx.xx.2020 a fost dispusă pornirea urmăririi penale în temeiul bănuielii 

rezonabile de comitere a infracțiunii „purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, 

repararea sau comercializarea armelor de foc, precum și sustragerea lor, cu excepția 

armei de vânătoare cu țeavă lisă, sau a munițiilor fără autorizația corespunzătoare”, 



adică infracțiunea prevăzută la art.290 alin.(l) din Codul penal. 

În cadrul urmăririi penale, la xx.xx.2020, a fost recunoscut în calitate de bănuit 

XXXXXX, cărui îi aparțineau [...], iar la xx.xx.2020 prin ordonanța procurorului în 

Procuratura mun. Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX,a fost dispusă scoaterea de sub 

urmărire penală a lui XXXXXX,în baza art.275 pct.3) din Codul de procedură penală și 

clasarea cauzei penale nr. XXXXXX. 

Tot prin aceiași ordonanță s-a dispus intentarea procesului contravențional în 

privința lui XXXXXX,în temeiul art.361 alin.(l) din Codul contravențional, care în fapt 

este o acuzație „penală" va sensul art.6 din CEDO. 

În prezent XXXXXX, are statut de contravenient, fiindu-i întocmit proces- verbal 

cu privire la contravenție în conformitate cu prevederile art.361 alin.(l) din Codul 

contravențional și aplicată o sancțiune sub formă de amendă, fapt ce rezidă din 

informația parvenită de la Inspectoratul de Poliție XXXXXX al DP mun. Chișinău. 

Actele procedurale emise nu au fost atacate judecătorului de instrucție. 

Sesizarea înaintată se referă la un dezacord cu actiunile/inactiunile procurorului 

de caz, care de fapt se contestă în modul și termenii stabiliți în corespundere cu art. art. 

2991, 305, 311 și 313 din Codul de procedură penală. 

În aceste circumstanțe, faptele și alegațiile invocate nu conțin vreun element de 

fapt în sprijinul poziției sale privind inițierea unei proceduri disciplinare, dar denotă 

existenta unor circumstanțe ce exclud inițierea procedurii disciplinare. 

Lipsa unor indicii evidente de deviere extremă de la principiile dreptului (prag 

de gravitate înalt), ar constitui de fapt o imixtiune în activitatea de urmărire penală și 

ar împiedica buna desfășurare a procesului penal sau contravențional în cauza vizată, 

mai mult, ar constitui un precedent periculos, care ar putea încuraja utilizarea abuzivă 

a acestui mecanism în scop de presiune și ar avea un efect inhibator asupra întregului 

corp de procurori, afectând astfel indubitabil independentă și imparțialitatea lor, poziție 

reiterată și de Comisia de la Veneția în Opiniile nr. 967/2019 (CDL-AD (2019/028), 

pct.26, sursa www. conslcourund și nr.880/2017 (CDL-AD (2017)002), pd.38, sursa 

www.csj.md. 

Conform prevederilor art. 3 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016, procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, 

imparțialității, responsabilității și independenței procesuale de a lua în mod 

independent și unipersonal decizii în cauzele penale pe care le gestionează. 

În cadrul verificării sesizări, Inspecția procurorilor nu a identificat temeiuri de 

tragere la răspundere disciplinară a procurorului XXXXXX, deoarece în acțiunile lui nu 

s-au stabilit încălcări ale legislației procesual penale, s-au careva interes personal. 

În cadrul urmăririi penale în privința bănuitului XXXXXX nu au fost aplicate 

măsuri de constrângere, ultimul nu a fost pus sub învinuire și în rezultatul pornirii 

urmăririi penale nu au survenit careva consecințe care ar afecta drepturile și libertățile 

persoanei menționate. 

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, avocatul XXXXXX 

la data de xx.xx.2021, a depus o contestație împotriva deciziei Inspecției procurorilor 

din xx.xx.2021 și a solicitat Colegiului de disciplină și etică sancționarea procurorului 

xx.xx. 

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

nr.3 din 25.02.2016, în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică niciun 

temei de tragere la răspundere disciplinară, inspectorul, printr-o decizie motivată, 

încetează procedura disciplinară. 

http://www.csj.md/


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 (în continuare Colegiu). 

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, decizia de încetare a procedurii 

disciplinare a fost emisă la data de xx.xx.2021, iar contestația a fost depusă la 

xx.xx.2021. 

Din conținutul contestației reiese că, decizia Inspecției Procurorilor din 

xx.xx.2021, a fost expediată la data de xx.xx.2021 cu nr. de ieșire xxxx. La data de 

xx.xx.2021 scrisoarea expediată a fost recepționată prin poștă, iar contestația a fost 

depusă la data de xx.xx.2021. 

Prin urmare, Colegiul constată că, autorul sesizării a respectat termenul de 

exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecției procurorilor. 

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

Colegiului, verificând argumentele expuse de ultimii, 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 către 

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 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 av. XXXXXX împotriva deciziei Inspecției 

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

faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorul XXXXXX. 

2. Hotărârea se pronunță la data de 15.06.2021; 

3. Hotărârea este irevocabilă și nu se supune nici unei căi de atac.
   
Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                          Vladislav GUȚAN             ______semnat_______ 

 

Membrii Colegiului:                     Victor COMERZAN          ______semnat____ 

Marcel CIMBIR                 ______semnat_______ 

Oleg TELEVCA                 ______semnat______ 

Pavel ŢURCAN                 ______semnat_______ 

Alexandru LOZAN            ______semnat______ 

Elena CAZACOV              ______semnat_____ 


