
Colegiul de disciplină şi etică de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentată în privinţa  

procurorului în procuratura r-lui Cantemir, Alexandru Pulbere 

nr. 3-62/21 

 

15 iunie 2021                                                                                        mun. Chişinău  

 

Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor, avînd în 

componenţa sa: 

 Preşedinte – Vladislav Guţan 

 Membrii   – Victor Comerzan,  Marcel Cimbir, Oleg Televca,  Pavel Ţurcan, 

Elena Cazacov și Alexandru Lozan; 

examinînd în şedinţă publică cauza disciplinară intentată în privinţa procurorului 

în procuratura r-lui Cantemir Alexandru Pulbere, privind îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu cu încălcarea gravă a legii,   

 

CONSTATĂ: 

 

Conform sesizării procurorului, adjunct interimar al procurorului-șef al 

Procuraturii Anticorupție, Adrian Procoavă, în rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare 

a obligațiilor de serviciu, cu încălcarea gravă a legii, din neglijență gravă, procurorul în 

Procuratura raionului Cantemir, Alexandru Pulbere, a încălcat drepturile XXXXXX, 

parte vătămată în cadrul cauzei penale nr. XXXXXX, garantate de Constituția Republicii 

Moldova și de tratatele internaționale cu privire la drepturile fundamentale ale omului 

la care Republica Moldova este parte.  

S-a stabilit că, urmărirea penală în cauza penală nr. XXXXXX a fost pornită la 

xx.xx.2020, de către ofițerul de urmărire penală al SUP a IP Cantemir XXXXXX, 

conform semnelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.287 alin.(l) şi art.152 

alin. (l) Cod Penal.  

Astfel, [...]. 

La xx.xx.2020, procurorul A.Pulbere, după verificarea probelor administrate, în 

temeiul art.292 din Codul de procedură penală, a dispus restituirea cauzei penale către 

organul de urmărire penală, pentru executarea indicațiilor scrise, constatând că nu există 

suficiente probe pentru a dispune una din soluţiile propuse. 

De asemenea, A.Pulbere contrar prevederilor art.259 din Codul de procedură 

penală, în lipsa unui demers motivat, fără a examina materialele cauzei penale, fără a 

realiza alte acţiuni procesuale prevăzute la art.52 din Codul de procedură penală, (cum 

ar fi, solicitarea la control a cauzei penale, retragerea dosarului penal, intentarea unei 

proceduri disciplinare, etc.), din oficiu, la xx.xx.2020 a dispus prelungirea termenului 

urmăririi penale până la xx.xx.2020, xx.xx.2020, ulterior la xx.xx.2020, a dispus 

prelungirea termenului urmăririi penale până la xx.xx.021, ulterior la data de xx.xx.2021 

a dispus prelungirea termenului urmăririi penale până la xx.xx.2021.  

La xx.xx.2021, pe motivul că au expirat 3 luni din momentul recunoaşterii în 

calitate de bănuit a XXXXXX, termen care decurge din xx.xx.2020, procurorul A.Pulbere 

a dispus scoaterea persoanei de sub urmărire penală și încetarea urmăririi penale. 

       La conducerea cauzei penale procurorul Alexandru Pulbere, a încălcat prevederile 



art. art. 52, 259 din Codul de procedură penală. În lipsa demersurilor motivate a OUP, 

din oficiu, a dispus prelungirea formală a termenului de urmărire penală fapt ce i-a 

permis ofițerului de urmărire penală XXXXXX, să nu prezinte în termen cauza penală 

procurorului Alexandru Pulbere pentru dispunerea unei soluții prevăzute de art. 289-

291 din Codul de procedură penală. Nu a ținut la control executarea indicațiilor date 

OUP în cadrul urmăririi  penale prin ordonanța din xx.xx.2020 de restituire a cauzei 

penale pentru completarea urmăririi penale. Nu a dispus retragerea cauzei penale, 

intentarea procedurii disciplinare în privința ofițerului superior de urmărire penală 

XXXXXX.  

       În rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, cu încălcarea 

gravă a legii, din neglijență gravă, procurorul în Procuratura raionului Cantemir 

A.Pulbere, a încălcat conștient normele de drept procedural, astfel fiind încălcate 

drepturile fundamentale ale cet. XXXXXX la un proces echitabil, garantate de 

Constituția Republicii Moldova și de tratatele internaționale cu privire la drepturile 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte. 

        Procurorul Alexandru Pulbere a încălcat și prevederile Codului de etică a 

procurorului (pct. pct. 6.1.1, 6.1.4 .6.1.5 6.1.6 6.2.1).  

       Acțiunile procurorului în Procuratura raionului Cantemir în cadrul cauzei penale 

nr. XXXXXX constituie abatere disciplinară prevăzută de art.38 lit. a), lit.e) și lit.e1) din 

Legea cu privire la Procuratură.          

Prin ordonanța procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, XXXXXX, 

cauza penală nr. XXXXXX a fost încetată, din lipsa în acțiunile factorilor de decizie care 

au condus și exercitat urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX a elementelor infracțiunii 

prevăzute de art.327 alin.(2) lit. b/1) Cod penal.           

Audiat în ședința Colegiului procurorul A.Pulbere a explicat că, încălcările admise 

s-au datorat ca rezultat al neprezentării la timp a cauzei penale de către ofițerului de 

urmărire penală XXXXXX. 

În conformitate cu alin.(3) art.6 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, procurorul este obligat: a) să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu în 

conformitate cu Constituţia, legislaţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaționale 

la care Republica Moldova este parte; b) să respecte prevederile actelor cu caracter 

normativ adoptate în cadrul Procuraturii. 

Pct. 6.1.1. din  Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărîrea Adunării 

Generale a Procurorilor  nr.4 din 27.05.2016, respectarea căruia conform art.6 alin.(3) 

lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, este obligatorie pentru procurori, de 

asemenea prevede că, procurorul trebuie să respecte legislaţia naţională şi actele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Legislaţia muncii, practica şi doctrina în materia răspunderii disciplinare, au 

stabilit că, abaterea disciplinară reprezintă acea încălcare, cu vinovăţie, a obligaţiunilor 

de serviciu sau a normelor de comportare la serviciu, constînd într-o acţiune sau 

omisiune, săvîrşită de către o persoană, subiect al raporturilor de muncă. 

În ceea ce priveşte răspunderea disciplinară a procurorilor, aceasta este una specială şi 

derivă din statutul profesional distinct al acestora, ce prezintă anumite particularităţi 

specifice. 

Angajarea răspunderii disciplinare este supusă cerinţei îndeplinirii cumulative a 

condiţiilor generale referitoare la faptă, vinovăţie şi legătura de cauzalitate între fapta 

ilicită şi rezultatul produs, iar în ceea ce priveşte vinovăţia, aceasta trebuie constatată 

în mod cert, pe baza probatoriului administrat în cauză. 



Astfel, Colegiul constată că, în cazul prezentat, materialul probator administrat atît 

în faza verificării sesizării, cît și în procesul examinării nemijlocite de către Colegiu, 

denotă cu certitudine că, toate elementele unei abateri disciplinare menționate supra 

sunt întrunite și anume că, procurorul A.Pulbere prin acțiunile/inacțiunile sale la 

conducerea urmăririi penale în cauza penală nr. XXXXXX a încălcat conștient normele 

de drept procedural, astfel fiind încălcate drepturile fundamentale ale cet. XXXXXX la 

un proces echitabil, garantate de Constituția Republicii Moldova și de tratatele 

internaționale cu privire la drepturile fundamentale ale omului la care Republica 

Moldova este parte, prevederile Codului de etică a procurorului (pct. pct. 6.1.1, 6.1.4 

.6.1.5 6.1.6 6.2.1),  încălcări ce constituie abateri disciplinare prevăzute în art.  

Faptele comise de către procurorul A.Pulbere constituie abatere disciplinară 

prevăzută în art. 38 lit.a), lit.e) și lit.e1) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016 (în vigoare de la 01.08.2016), îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor 

de serviciu, cu încălcarea gravă a legii, săvârşirea, în cadrul exercitării atribuţiilor de 

serviciu, a unor acţiuni sau inacţiuni prin care, cu intenţie ori din neglijenţă gravă, au 

fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale unor persoane fizice sau juridice, 

garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale cu privire la 

drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi este pasibilă 

tragere la răspundere disciplinară. 

Procurorul A.Pulbere activează în organele Procuraturii din anul 2018, fiind numit 

prin Ordinul Procurorului General nr. XXXX din xx.xx.2018. În perioada de referință nu 

a fost încurajat sau sancționat disciplinar. 

        Circumstanțe agravante sau atenuante care ar influența aplicarea sancțiunii 

disciplinare în privința procurorului A.Pulbere nu au fost stabilite.          

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) lit. a), 

50, 51 alin.(1) lit.a), 89 lit.a) ale Legii Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură, art.68 lit.a), 71, 73, 74, 77 lit.a), 78 din Regulamentul privind 

organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi etică, Colegiul, - 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aplica procurorului în procuratura r-lui Cantemir Alexandru Pulbere, 

sancţiunea disciplinară – avertisment. 

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

pronunţării acesteia la Consiliul Superior al Procurorilor. 

 

Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                         Vladislav GUȚAN             ______semnat_______ 

 

Membrii Colegiului:                   Victor COMERZAN          ______semnat______ 

Marcel CIMBIR                 ______semnat_______ 

Oleg TELEVCA                 ______semnat_______ 

Pavel ŢURCAN                 ______semnat_______ 

Elena CAZACOV              ______semnat______ 

Alexandru LOZAN            ______semnat______ 

lex:LPLP19940729CONST

