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Colegiul de Disciplină şi Etică  

de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 - 61/2021 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în privința  

ex-procurorului în Procuratura mun. Chișinău, XXXXXX  

 

mun. Chişinău                                          15 iunie 2021  

 

Colegiul de disciplină şi etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor având în 

componenţa sa: 

Preşedinte – Vladislav Guţan; 

Membrii – Marcel Cimbir, Victor Comerzan, Alexandru Lozan, Elena Cazacov - 

raportor, Oleg Televca și Pavel Ţurcan, 

examinând în şedinţă publică procedura disciplinară intentată în privinţa ex-

procurorului în Procuratura mun.Chișinău, XXXXXX și audiind informația prezentată de către 

raportorul Elena CAZACOV, Colegiul de disciplină și etică,- 

 

CONSTATĂ: 

 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul 

de funcționare a Inspecției procurorilor, inspectorul din cadrul Inspecției procurorilor Natalia 

Cernous, a verificat sesizarea procurorului-șef al Secției unificare a practicii în domeniul 

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Direcției Judiciare a Procuraturii Generale, 

XXXXXX, cu privire la faptele comise de către ex-procurorul în Procuratura mun.Chișinău, 

XXXXXX, ce pot constitui abateri disciplinare, exprimate prin investigarea defectuoasă a 

urmăririi penale în cauza nr. XXXXXX.  

Potrivit raportului din xx.xx.2021, inspectorul Natalia Cernous a stabilit că acțiunile ex-

procurorului XXXXXX, manifestate prin exercitarea superficială și incompletă a urmăririi 

penale în cauza nr. XXXXXX, lipsa controlului asupra acțiunilor de urmărire penală efectuate 

de către organul de urmărire penală, adoptarea unor ordonanțe cu încălcarea dispozițiilor 

legale, constituie abatere disciplinară prevăzute la art.38 lit. a), b), e) din Legea cu privire la 

Procuratură, existînd temeiuri de tragere la răspundere disciplinară a acestuia. Ca rezultat, 

materialele cauzei disciplinare au fost transmise Colegiului de disciplină și etică. 

În opinia autorului sesizării, XXXXXX, ex-procurorul XXXXXX, a admis un șir de abateri 

de la legislația în vigoare la conducerea urmăririi penale pe cauza penală menționată supra, 

de învinuire a lui XXXXXX de comitere a infracțiunii prevăzute de art.2011 alin.(1) lit. a) și b) 

din Codul Penal, exprimate prin inacțiuni de acumulare a probelor suficiente pentru 

demonstrarea săvîrșirii de către XXXXXX a infracțiunii incriminate, cele existente nefiind 

suficiente nici pentru probarea unei contravenții (art.254 Cod de procedură penală), fără a 

modifica sau concretiza învinuirea și fără a stabili toate circumstanțele cazului, a întocmit 

rechizitoriul și a expediat cauza în instanța de judecată pentru examinare în fond (art.19 alin. 

(3) Cod de procedură penală). 

În cadrul verificării sesizării Inspecția procurorilor a stabilit că, [...]. 

Fiind audiat asupra circumstanțelor cazului, doar în cadrul controlului, XXXXXX a 

explicat, că a primit cauza penală nr. XXXXXX în gestionare de la procurorul XXXXXX şi la 

acel moment practic toate acţiunile de urmărire penală necesare au fost efectuate. El personal 

l-a audiat repetat pe învinuitul XXXXXX şi a trimis cauza în judecată, deoarece a considerat 

că sînt probe suficiente (declaraţiile părţii vătămate în cauzele de violenţă în familie prezintă 

un probatoriu esenţial) şi încadrarea juridică a acţiunilor acestuia este corectă.  

În opinia Inspecției procurorilor, rezultatele verificării sesizării denotă faptul că 
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acţiunile procurorului XXXXXX manifestate prin exercitarea superficială şi incompletă a 

urmăririi penale, lipsa controlului asupra acţiunilor de urmărire penală efectuate de către 

organul de urmărire penală, adoptarea unor ordonanţe cu încălcarea dispoziţiilor legale 

constituie abatere disciplinară, prevăzută la art.38 lit. a), b) şi e) din Legea cu privire la 

Procuratură. 

Comiterea abaterii disciplinare de către procurorul XXXXXX se confirmă prin decizia 

Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din xx.xx.2020, prin care acţiunile lui XXXXXX 

au fost încadrate în baza art.781 Cod contravenţional, după indicii - maltratarea comisă de un 

membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, care a provocat vătămarea 

neînsemnată a integrităţii corporale, ci nu în baza art. 2011 Cod penal alin.(l) lit. a) şi b) Cod 

penal, conform ordonanţei de punere sub învinuire adoptată de procurorul XXXXXX, 

materialele prezentate de către autorul sesizării. 

Ex-procurorul XXXXXX, în cadrul examinării cauzei disciplinare nu a fost audiat, Ori, 

fiind legal citat de a se prezenta în ședința Colegiului de disciplină și etică, acesta nu s-a 

prezentat, depunînd o cerere de examinare a procedurii disciplinare în lipsa sa. 

Ca rezultat, potrivit prevederilor art. 52 al Regulamentului privind organizarea și 

activitatea Colegiului de disciplină și etică, cauza disciplinară s-a examinat în lipsa ex-

procurorului XXXXXX.   

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor, Colegiul 

constată că în cazul examinat nu s-a făcut dovada îndeplinirii cumulative a elementelor 

constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a), b), e) din Legea cu privire la 

Procuratură nr.3 din 25.02.2016.  

Astfel, constatările Inspecției cu privire la faptul, că XXXXXX nu a reacţionat la faptul 

că ordonanţa de punere sub învinuire din xx.xx.2018, emisă de către procurorul XXXXXX, în 

privinţa lui XXXXXX în baza art.2011 alin.(l) lit. a), b) din Codul penal, este ilegală, sunt 

neîntemeiate, aceste afirmații neavînd careva suport probatoriu, constituind doar opinia 

autorului sesizării. 

Totodată, nu a fost probată nici constatarea inspecției cu referire la inacțiunile ex-

procurorului XXXXXX, manifestate prin nestudierea materialelor cauzei penale nr. XXXXXX, 

după primirea acesteia în conducere, prin cercetarea superficială, incompletă şi nu sub toate 

aspectele a circumstanţelor cauzei de către organul de urmărire penală, rolul pasiv a 

procurorului XXXXXX în conducerea urmăririi penale, ce a dus la aceia că în cadrul judecării 

cauzei, învinuirea înaintată lui XXXXXX în baza art. 2011 Cod penal alin.(l) lit. a) şi b) Cod 

penal, nu şi-a găsit confirmare. 

Aici Colegiul reține, că nu poate fi invocată „încălcare gravă a legii” din partea 

procurorului, presupunerea faptului nestudierii materialelor cauzei penale, Ori, ex-procurorul 

XXXXXX potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) Cod de procedură penală nu putea întocmi 

rechizitoriul fără a studia materialele cauzei penale, așa cum rechizitoriul presupune și analiza 

probelor.  

Subsidiar, Colegiul nu poate reține ca fiind abatere disciplinară, nici argumentul potrivit 

căruia rolul pasiv a procurorului XXXXXX în conducerea urmăririi penale, a dus la faptul că 

în cadrul judecării cauzei de învinuire a lui XXXXXX în baza art. 2011 Cod penal alin.(l) lit. a) 

şi b) Cod penal nu şi-a găsit confirmare, Ori, potrivit sentinței din xx.xx.2020 a judecătoriei 

Chișinău, sediul XXXXXX, XXXXXX a fost recunoscut culpabil de comiterea infracțiunii 

prevăzute de art. 2011 Cod penal alin.(l) lit. a) Cod penal, deși în conținutul sentinței instanța 

a menționat, că „...sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 2011 Cod penal alin.(l) lit. a) şi 

b) Cod penal, instanța reține, că dincolo de orice dubiu rezonabil, fapta există, a fost 

săvîrșită de inculpat și constituie infracțiunea imputată...”.    

Deși, prin decizia Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2021, a fost admis apelul avocatului 

XXXXXX, în interesele inculpatului XXXXXX și a fost casată sentința Judecătoriei Chișinău, 

sediul XXXXXX din xx.xx.2020, însă XXXXXX nu a fost achitat, ci procesul penal în privința 
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acestuia a fost încetat pe motiv că fapta constituie a contravenție prevăzută de art.781 Cod 

Contravențional, fiind liberat de răspundere pentru fapta comisă în legătură cu expirarea 

termenului de prescripție pentru tragere la răspundere contravențională.  

În aceste circumstanțe, indubitabil, suferă critică constatările inspecției. 

Raportat la situația de fapt, rezultată din modul de efectuare a verificărilor de către 

Inspecția procurorilor și actele anexate la cauza disciplinară, Colegiul apreciază că nu se poate 

reține existența cărorva indici care să contureze săvârșirea de către ex-procurorul XXXXXX a 

vreunei abateri disciplinare.  

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 reține că trebuie făcută distincție între încălcarea normelor de procedură 

ca greșeală ce poate fi cenzurată pe calea controlului ierarhic superior și, respectiv, de către 

judecătorul de instrucție/instanța de judecată (fapt prezent în speță), și pe de altă parte, 

nerespectarea normelor de procedură, în context disciplinar. 

Analiza elementelor constitutive ale acestei abateri disciplinare nu poate fi efectuată 

decât prin raportare la principiul independenței procurorilor la pronunțarea hotărârilor și 

adoptarea soluțiilor. Or, art.3 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016 

prevede expres că 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.  

Mai mult ca atât, în raport cu particularitățile concrete ale cazului, Colegiul reține că 

Inspecția procurorilor, ca titular al acțiunii disciplinare, pune în discuție modul de interpretare 

a unei norme de drept, în speță a art.281, 283 din Codul de procedură penală, de către 

procurorul de caz și raționamentul logico-juridic al acestuia, aspecte care, însă, nu pot forma 

obiectul unei verificări disciplinare, acestea putând fi cenzurate doar în cadrul controlului 

ierarhic și de folosire a căilor de atac. 

În această ordine de idei, Colegiul constată că abordarea Inspecției procurorilor vis-a-

vis de modul de întocmire de către procuror a actului de acuzare și de plenitudinea urmăririi 

penale într-o speță concretă (caracterul superficial al urmăririi penale, insuficiența probelor 

pentru incriminarea comiterii infracțiunii...etc.), deci de analiză a legalității unei ordonanțe 

emise de procuror se prezintă a fi contrară atribuțiilor funcționale ale Inspecției și se 

substituie, practic, unei instanțe de control judiciar.   

Răspunderea individuală pentru exercitarea funcțiilor judiciare nu trebuie să depindă 

doar de soluția pronunțată pe o cauză instrumentată în instanța de judecată. Răspunderea 

trebuie să fie legată, mai cu seamă, doar de respectarea de către procuror a standardelor de 

conduită profesională, etică și respectarea procedurilor legale. Faptul că o hotărâre a 

procurorului, adoptată în cursul procesului penal, este supusă criticii în instanța de judecată, 

nu înseamnă că acesta a încălcat standardele profesionale sau a încălcat legea.  

Exercitarea unui control asupra legalității sau a temeiniciei modului de soluționare a 

cauzei penale respective de către ex-procurorul XXXXXX nu este posibilă în cadrul procedurii 

reglementate de dispozițiile Legii nr.3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, respectarea 

principiului independenței decizionale a procurorului (art.37 lit.a) din Legea cu privire la 

Procuratură), excluzând această analiză în cadrul procedurii disciplinare, o asemenea 

verificare constituind prerogativa exclusivă a autorităților ierarhic superioare, și după caz, a 

controlului judiciar exercitat de instanța de judecată.  

În această ordine de idei, Colegiul constată că materialele procedurii disciplinare nu 

relevă motivele pentru care Inspecția procurorilor și-a însușit în totalitate opinia unei instanțe 

judecătorești vis-a-vis de soluția dispusă pe caz, în detrimentul alteia, în situația în care 
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instanțele judecătorești (după analizarea probelor și evaluarea faptelor) au soluționat într-un 

mod diametral opus aceeași cauză penală (condamnare-încetare).    

Colegiul consideră că procurorii, de rând cu judecătorii, trebuie să aibă libertate 

neîngrădită pentru a instrumenta/soluționa cauzele imparțial, potrivit propriei lor convingeri 

și interpretări a faptelor, precum și în conformitate cu legea aplicabilă, iar derularea 

circumstanțelor enunțate mai sus, denotă că soluțiile adoptate de ex-procuror constituie 

”propria convingere”. Or, conform art.3 alin.(4) 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. 

Doar erorile săvârșite în mod intenționat, cu abuzul deliberat sau, fără îndoială, cu 

neglijență repetată sau gravă ar trebui să se soldeze cu acțiuni disciplinare și sancțiuni, fapt 

care, însă, în cazul examinat nu își găsește confirmare obiectivă. 

Sub aspectul laturii subiective, raportat la aspectele detaliate anterior, Colegiul reține că 

în speță nu se regăsește forma de vinovăție cerută de lege pentru a se constata existența 

abaterii disciplinare. Or, Colegiul reține că ex-procurorul XXXXXX nu a acționat cu intenție 

sau cu neglijență, de natură a produce un rezultat prejudiciabil vreunei părți.  

 În lipsa unuia dintre elemente constitutive latura obiectivă și/sau subiectivă, abaterea 

disciplinară nu subzista și, deci, nu poate fi angajată răspunderea disciplinară a procurorului.    

Astfel, în cadrul examinării procedurii disciplinare nu au fost identificate temeiuri 

rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către ex-procurorul XXXXXX a unei abateri 

disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii conform Legii cu privire la Procuratură. 

Ex-procurorul XXXXXX a activat în organele Procuraturii în perioada xx.xx.2016- 

xx.xx.2018, exercitînd funcţia de procuror în Procuratura mun.Chişinău, Oficiul XXXXXX. 

Prin ordinul Procurorului General nr. XXX din xx.xx.2018 dl XXXXXX a fost eliberat din 

funcţia de procuror în Procuratura mun.Chişinău, pe motivul demisiei din Procuratură în baza 

raportului depus, de la xx.xx.2018. 

În concluzie în urma controlului efectuat în acțiunile ex-procurorului XXXXXX nu au 

fost identificate temeiuri de tragere la răspundere disciplinară prevăzute în art.38 lit.a), b), e) 

din legea cu privire la Procuratură, fapt pentru care procedura disciplinară urmează a fi 

încetată. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.50, 51 alin.(1) lit. d), 85 

și 89 din Legea Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, art.68 lit.d), 

71, 73, 75, 78 din Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și 

etică, Colegiul de disciplină și etică,- 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. A înceta procedura disciplinară inițiată în privința ex-procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, XXXXXX, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară. 

2. Hotărîrea poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la data pronunțării 

prin intermediul colegiului, la  Consiliul Superior al Procurorilor.  

 

Preşedintele Colegiului  :                           Vladislav GUŢAN              ___semnat________ 

 

Membrii Colegiului :                                   Marcel CIMBIR                  ___semnat_____  

                                                              Victor COMERZAN           ___semnat_____ 

                                                              Alexandru LOZAN           ___  semnat______ 

                                                              Elena CAZACOV             ___  semnat______ 

                                                       Oleg TELEVCA                  __  semnat_____ 

                                                              Pavel ŢURCAN                  ___semnat_____      


