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

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentată în privința 

procurorului în procuratura r-lui Călărași Eugeniu Șlicari 

nr. 3-63/2021 

 

18 iunie 2021                                                                                    mun. Chișinău 

 

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

componența sa: 

Președinte - Vladislav Guțan 

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

Cazacov și Alexandru Lozan; 

examinînd în ședință publică cauza disciplinară intentată în privința procurorului 

în procuratura r-lui Eugeniu Șlicari, privind îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu și încălcarea gravă a legii, 

 

CONSTATĂ: 

 

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

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

sesizarea procurorului-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii 

Generale, Adrian Mircos, cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară 

comise de procurorul în Procuratura raionului Călărași, Eugen Șlicari, în cadrul 

gestionării procesului penal nr. XXXXXX. 

S-a stabilit, că în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiuni al 

Inspectoratului de poliție Călărași, la xx.xx.2020, cu nr. XXXXXX, a fost înregistrat 

procesul-verbal de consemnare a faptelor constatate al ofițerului de urmărire penală, 

pe faptul agresiunii fizice a XXXXXX și XXXXXX. 

Pe caz, prin ordonanța procurorului în Procuratura raionului Călărași, Eugeniu 

Șlicari, din xx.xx.2020, s-a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale și clasarea 

procesului penal, din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunilor prevăzute 

de Codul penal. 

Pentru a adopta decizia vizată, procurorul a reținut că, „...în rezultatul examinării 

complete și obiective a materialelor acumulate în procesul penal, putem statua că fapta 

nu întrunește careva elementele ale infracțiunii prevăzute de Codul penal, în special 

al infracțiunii prevăzute de art. 152 din Codul penal - vătămarea intenționată medie a 

integrității corporale sau a sănătății. Ori, pentru a constata prezența elementelor 

componenței date de infracțiuni trebuie în mod inerent ca să existe urmările 

prejudiciabile indicate supra, ceea ce nu s-a atestat în cazul investigat.,. ”. 

Fiind verificate cu titlul de control ierarhic materialele procesului penal nr. 

XXXXXX, în special, sub aspectul asigurării garanțiilor consfințite în articolul 3 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și Codul de 

procedură penală, sub aspect procedural, statuând omisiunea efectuării unei investigații 

efective a cazului de agresiune a XXXXXX și XXXXXX, se denotă că hotărârea adoptată 

pe marginea acesteia este afectată de vicii fundamentale, impunându-se, întru 

respectarea unui echilibru just între interesele victimei și necesitatea de a asigura 



eficiența sistemului de justiție, anularea acesteia. 

Procurorul de caz a lăsat fără atenție cele conturate supra, dispunând neîntemeiat 

clasarea procesului penal. 

Astfel, procurorul nu a asigurat legalitatea procesului de investigare a cazului 

privind faptele ilegale comise asupra [...]. 

Potrivit materialelor procesului penal, [...]. 

Investigarea cazului a cuprins actele de constatare și procesul-verbal, din 

xx.xx.2020, de consemnare a faptei, precum și audierea de către organul de urmărire 

penală a XXXXXX, XXXXXX și a persoanelor recunoscute în calitate de reprezentant 

XXXXXX. 

Potrivit procesului-verbal din xx.xx.2020 de audiere a victimei XXXXX,  [...]. 

Potrivit procesului-verbal din xx.xx.2020 de audiere a victimei XXXXX, [...]. 

Organul de urmărire penală a recunoscut-o în calitate de reprezentant legal al 

victimei XXXXX pe XXXXX, care, fiind audiată, a declarat: [...]. 

De asemenea, reprezentantul legal al victimei a susținut refuzul XXXXX de la 

examinarea medico-legală în vederea constatării XXXXX. 

La capitolul dat, se atestă că organul de urmărire penală și procurorul au lăsat fără 

atenție comportamentul reprezentantului legal al victimei XXXXX, care a susținut 

necondiționat declarațiile XXXXX, solicitând încetarea examinării cazului, contrar 

intereselor XXXXX. O asemenea poziție a reprezentantului legal al XXXXX prezintă 

dubii referitor la reprezentarea corespunzătoare în favoarea intereselor XXXXX și 

protecției efective a drepturilor. 

În condițiile date, organul de urmărire penală sau procurorul Eugeniu Șlicari urma 

să decidă atragerea în proces a reprezentantului autorității tutelare pentru protejarea 

intereselor XXXXX. 

De asemenea, procurorul nu s-a expus asupra legalității actelor organului de 

urmărire penală de recunoaștere a cet. XXXXXX în calitate de reprezentant legal al 

XXXXXX, acesta, potrivit spuselor, fiind XXXXXX, careva documente justificative în 

acest sens lipsind, respectiv nefiind respectate cerințele art.77 din Codul de procedură 

penală: „...”. 

Cu referire la poziția victimelor expusă în declarațiile date organului de urmărire 

penală, este de reținut că persoana XXXXX, datorită vârstei sale, nu este capabilă să 

aprecieze independent semnificația etică-socială a propriei decizii, situație de care 

profită făptuitorii. 

Respectiv, analizând faptele relatate de victimele XXXXX, se atestă că în privința 

lor au fost comise fapte ilegale cu referire la [...]. 

In contextul dat, se constată că procurorul Eugeniu Șlicari a făcut neîntemeiat 

abstracție de la circumstanțele arătate, care, analizate în ansamblu, rezultau o bănuială 

rezonabilă că au fost comise fapte de [...]. 

Luând în considerație necesitatea constatării și clarificării circumstanțelor ce pot 

avea importanță probatorie pentru cazul cercetat, având în vedere caracterul superficial 

al cercetării cazului, procurorul de caz nu a întreprins măsuri adecvate pentru a fi 

înlăturate deficiențele serioase constatate: [...]. 

Având în vedere aspectele evidențiate, se constată că împrejurările stabilite pe 

caz, în lipsa unor activități efectuate pentru verificarea completă a lor, dau temei 

rezonabil de a considera că ele au fost neîntemeiat omise, fapt ce exclude caracterul 

legal al hotărârii procesuale din xx.xx.2020, adoptate de procurorul Eugeniu Șlicari. 

Din aceste considerente, pentru clarificarea obiectivă a tuturor circumstanțelor 



cazului dat și administrarea materialului probator corespunzător, pentru a putea fi 

făcută o apreciere juridică obiectivă cu privire la caracterul celor întâmplate, al 

acțiunilor făptuitorilor și la latura subiectivă, în vederea adoptării unei soluții legale și 

întemeiate, având în vedere „obligația pozitivă a statului de a asigura desfășurarea 

cercetărilor în interesul suprem al copilului”, pe caz urma a fi efectuată urmărirea 

penală. 

Cele expuse mai sus au justificat intervenția procesuală a procurorului ierarhic 

superior în vederea asigurării înlăturării omisiunilor anchetei care în fond rezultă 

încălcarea dreptului la investigație eficientă în cazurile de abuz asupra XXXXX, astfel, 

prin ordonanța Procurorului General din xx.xx.2021, a fost anulată ordonanța de 

refuz în pornirea urmăririi penale, din xx.xx.2020, emisă de procurorul în Procuratura 

raionului Călărași Eugeniu Șlicari și s-a dispus pornirea pe caz a urmăririi penale în 

baza art. 166 alin.(2) lit. b), c), d) și art. 175 din Codul penal. 

În rezultatul studiului conținutului ordonanței procurorului Eugeniu Șlicari, 

privind neînceperea urmăririi penale, din xx.xx.2020, se relevă că procurorul a expus 

cazul sesizat în ordonanță într-un mod denaturat tendențios și nu corespunde cu 

materialele administrate (declarațiile XXXXX): 

- „precum că [...]; 

- „precum că [...]; 

- „precum că [...]. 

Deficiențele respective, denotă, de fapt, o atitudine superficială și părtinitoare din 

partea procurorului și nesoluționarea cazului în esență. 

La capitolul plenitudinii și legalității actelor și acțiunilor întreprinse pe caz, se 

reține că de către Procuratura Generală în cadrul monitorizării periodice a stării de fapt 

privind investigarea infracțiunilor cu caracter sexual, în baza rezultatelor verificărilor 

s-a intervenit prin expedierea în adresa procuraturilor teritoriale a studiilor efectuate cu 

scrisori de atenționare, corpul de procurori fiind orientat să întreprindă măsuri 

corespunzătoare în vederea asigurării cercetării complete, obiective, precum și în 

vederea excluderii cazurilor de comitere a abaterilor de genul celor constatate. 

Respectiv, procurorul Eugeniu Șlicari a ignorat aceste acte de intervenție a 

Procuraturii Generale și nu a dat dovadă de diligența necesară pentru a asigura într-un 

asemenea caz o investigare care să asigure respectarea standardelor corespunzătoare 

de eficiență, promptitudine și de legalitate. 

Audiat în cadrul verificării sesizării precum și în ședința Colegiului procurorul 

Eugeniu Șlicari, a explicat, că la xx.xx.2020 procurorul-șef al Procuraturii raionului 

Călărași, Igor Chiriac, i-a repartizat spre examinare procesul penal nr. XXXXX și 

adoptarea unei decizii în ordinea prevăzută de art. 274 din Codul de procedură penală. 

Ulterior, reieșind din volumul mare de lucru, la xx.xx.2020, examinând în mod 

ordinar materialele respectivului proces penal împreună cu raportul ofițerului de 

urmărire penală, cu propunere de neîncepere a urmăririi penale din motiv, că fapta nu 

întrunește elementele cărei va infracțiuni prevăzute de Codul penal, a acceptat 

propunerea și a dispus în aceiași zi, soluția de refuz în pornirea urmăririi penale, din 

motiv că fapta nu întrunește elementele cărei vă infracțiuni. 

Până la examinarea materialelor procesului penal și adoptarea deciziei în cauză, 

nu a discutat cu ofițerul de urmărire penală care a investigat cazul respectiv și nici cu 

o parte vizată în proces. 

Despre soluția adoptată, conform alin. (5) art. 274 din Codul de procedură penală, 

a informat la xx.xx.2020, prin scrisoare, reprezentantul XXXXX. Totodată, ultimei i-a 



fost explicat, că dacă nu va fi de acord cu hotărârea adoptată de el, în conformitate cu 

prevederile art. 2991 din Codul de procedură penală este în drept în termen de 15 zile 

să înainteze plângere procurorului ierarhic superior, ulterior în termen de 10 zile să 

formuleze plângere în instanța judecătorească, în condițiile art. 313 din Codul de 

procedură penală. 

Consideră că a examinat sub toate aspectele circumstanțele cazului și a adoptat o 

hotărîre legală. 

Explicațiile procurorului E.Șlicari urmează a fi apreciază critic, deoarece 

dumnealui în cadrul gestionării cazului nu a asigurat ca cercetările și procesul penal să 

se desfășoare în interesul suprem al XXXXX, nu a avut o atitudine protectoare față de 

victime, nu a dat o apreciere justă a faptelor cercetate în cadrul procesul penal și a emis 

la xx.xx.2020 hotărâre procesuală în lipsa unor activități în vederea verificării completă 

a cazului. 

Ordonanța de refuz în pornirea urmăririi penale și clasarea procesului penal a fost 

emisă de către procurorul Eugeniu Șlicari, la xx.xx.2020, prematur și neîntemeiat, fiind 

afectată de vicii fundamentale. 

Procurorul Eugeniu Șlicari nu a întreprins măsuri concrete pentru cercetarea 

amplă și sub toate aspectele a circumstanțelor cazului și nu a intervenit cu indicații 

concrete în adresa organului de urmărire penală. 

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

Procuratură, procurorul este obligat: a) să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în 

conformitate cu Constituția, legislația Republicii Moldova și cu tratatele internaționale 

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

normativ adoptate în cadrul Procuraturii, 

Legislația muncii, practica și doctrina în materia răspunderii disciplinare, au 

stabilit că, abaterea disciplinară reprezintă acea încălcare, cu vinovăție, a obligațiunilor 

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

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

În ceea ce privește răspunderea disciplinară a procurorilor, aceasta este una 

specială și derivă din statutul profesional distinct al acestora, ce prezintă anumite 

particularități specifice. 

Angajarea răspunderii disciplinare este supusă 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 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 în Procuratura raionului Călărași, Eugeniu 

Șlicari, prin acțiunile/inacțiunile sale în cadrul gestionării procesului penal nr. XXXXX 

a încălcat drepturile și libertățile fundamentale a cetățenilor, producând totodată 

atingere onoarei, imaginei procuraturii, manifestate prin încălcarea prevederile art. art. 

1 alin. (2), 19 alin. (3), 77 alin.(l) și 254 alin. (1) din Codul de procedură penală; 

principiului supremației legii, prevăzut în pct. 6,1.1, 6.1.2, 6.1.4 și 6.1.5 din Codul de 

etică al procurorilor, potrivit cărora procurorul trebuie să respecte legislația națională 

și internațională la care Republica Moldova este parte, principiile judecării echitabile 

cum sunt prevăzute în art. 6 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului, actele 

normative ale Procuraturii, și ale organelor de autoadministrare a procurorilor; să 



acționeze în mod echitabil și onest; să respecte drepturile și interesele legitime ale 

părților și participantelor la proces, persoanelor fizice și juridice și să conștientizeze 

faptul că acționează din numele societății și în interes public, și se va strădui să mențină 

echilibrul dintre interesul general al societății și interesele și drepturile fiecărui 

cetățean; principiului imparțialității, prevăzut în pct. 6.4.1 din același Cod, potrivit 

căruia procurorul trebuie să respecte egalitatea tuturor persoanelor în fața legii, 

asigurându-le un tratament nediscriminatoriu, indiferent de naționalitate, origine etnică 

și statut social, sex, rasă, dezabilitate, avere, limbă, vârstă, religie, viziuni politice, 

orientare sexuală sau alte criterii, încălcări ce constituie abateri disciplinare prevăzute 

în art. 38 lit. a) și e) 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 și 

încălcarea gravă a legii, fapt pentru care urmează a fi sancționat disciplinar. 

Procurorul Eugeniu Șlicari activează în organele Procuraturii din anul 2013, fiind 

numit prin Ordinul Procurorului General nr. XXXX din xx.xx.2013, în funcția de 

procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

Prin Ordinul Procurorului General nr. XXXX din xx.xx.2016 dl Eugeniu Șlicari a 

fost transferat în funcția de procuror în Procuratura raionului Călărași, unde activează 

și în prezent. 

Circumstanțe agravante sau atenuante care ar influența aplicarea sancțiunii 

disciplinare în privința procurorului Eugeniu Șlicari nu au fost stabilite. 

In contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.39 alin.(l) lit. a), 

50, 51 alin.(l) 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 și activitatea Colegiului de disciplină și etică, Colegiul, - 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. A aplica procurorului în procuratura r-lui Călărași, Eugeniu Șlicari sancțiunea 

disciplinară - avertisment. 

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

pronunțării acesteia la Consiliul Superior al Procurorilor. 

 

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 _ 

 


