
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 XXXXXX, XXXXXX 

nr. 3-69/2021  
30 iulie 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 XXXXXX, XXXXXX, privind îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu, aplicarea necorespunzătoare a legislației 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 interimar al Procuraturii raionului XXXXXX, XXXXXX, prin 

care solicită tragerea la răspundere disciplinară a procurorului în aceiași Procuratură, 

XXXXXX, pentru faptele ce pot constitui abateri disciplinare la gestionarea cauzelor 

penale nr. XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX și XXXXXX. 

Autorul sesizării invocă, că a verificat în ordine ierarhică materialele cauzelor 

penale menționate stabilind comiterea încălcărilor dispozițiilor legale privind obligația 

de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, 

completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzelor (art. 19 și 254 din Codul de 

procedură penală), precum și alte încălcări. 

Astfel, în cadrul urmăririi penale nr. XXXXXX, pornită de către SUP a IP XXXXXX, 

la xx.xx.2015, conform art. 187 alin. (5) din Codul penal s-a stabilit, că [...]. 

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului XXXXXX, care în 

perioada conducerii urmării penale a admis tergiversarea examinării cauzei penale, 

prelungind formal termenul de urmărire penală fără a reacționa la lăsarea în nelucrare 

a cauzei penală periodic de la o lună până la 6 luni. 

Organul de urmărire penală și procurorul nu au asigurat efectuarea acțiunile de 

urmărire penală în volum deplin, fapt care a dus la pierderea irecuperabilă a unor probe 

pe caz și anume: [...].  

Procurorul XXXXXX nu a reacționat la faptul că [...]. 

La fel, nu a reacționat la faptul că [...]. 

Prin ordonanța procurorului ierarhic superior, din xx.xx.2021, cauza penală a fost 

retrasă din conducerea procurorului XXXXXX și transmisă procurorului XXXXXX 

pentru continuarea urmăririi penale, care în prezent se află în proces de examinare. 

Urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX a fost pornită la xx.xx.2013 conform 

art.248 alin.(5) lit. b), d) din Codul penal, pe faptul [...]. 

La xx.xx.2014, XXXXXX a fost pus sub învinuire, fiindu-i incriminată săvârșirea 

infracțiunii prevăzută de art.42 alin.(5), 248 alin.(5) lit. b), d) din Codul penal. 

La xx.xx.2015 urmărirea penală a fost suspendată în conformitate cu prevederile 



art.287/1 alin.(3) din Codul de procedură penală. 

Prin ordonanța Procurorul General - interimar, Igor Popa, din xx.xx.2018, a fost 

dispusă reluarea urmării penale și stabilirea competenței exercitării urmăririi penale la 

Procuratura raionului XXXXXX. 

Prin rezoluția procurorului-șef al Procuraturii raionului XXXXXX, XXXXXX, din 

xx.xx.2018, exercitarea urmăririi penale a fost dispusă procurorului XXXXXX, care fără 

a efectua careva acțiuni de urmărirea penală și fără a verifica existenței săvârșirii 

infracțiunii de către XXXXXX, în coraport cu modificările de legislație, a suspendat 

urmărirea penală. 

Prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.179 din 26 iulie 2018, 

intrate în vigoare la 17.08.2018 la art.248 alin.(l) în dispoziția textul ,,mărfurile, 

obiectele și a altor valori în proporții, mari” se substituie cu textul ,,bunurilor 

valoarea cărora depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, 

stabilite prin Hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei ”. 

Conform Hotărârii Guvernului nr.868 din 22.11.2011 ,,se aprobă cuantumul 

salariului, mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012, în mărime de 3550 

lei”, iar conform Hotărârii Guvernului nr.951 din 20.12.2012 „se aprobă cuantumul 

salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013, în mărime de 3850 

lei”. 

Deci, pentru existența infracțiunii de contrabandă valoarea bunurilor introduse 

prin contrabandă urma să depășească suma de 355000 lei (100 salarii) în anul 2012 și 

385000 lei (100 salarii) în anul 2013. 

Din aceasta rezultă că, la xx.xx.2018 fapta incriminată lui XXXXXX nu mai 

constituia infracțiune, dar contravenție prevăzute de art.287 alin.(10) din Codul 

contravențional. 

Temei utilizat de către procurorul XXXXXX  la emiterea ordonanței din xx.xx.2020 

privind scoaterea de sub urmărire penală a lui XXXXXX și clasarea cauzei penale. 

Cet. XXXXXX a fost ținut ilegal în calitate de învinuit termen de 2 ani și o lună 

(perioada xx.xx.2018 – xx.xx.2020). 

În ordonanța din xx.xx.2020 procurorul XXXXXX nu s-a expus la corpurile delicte, 

în conformitate cu prevederile art. 162 din Codul de procedură penală și nu a menționat 

existența contravenției, fapt ce a determinat de a interveni în ordine ierarhică prin 

ordonanța din xx.xx.2021. 

Urmărire penală în cauza nr. XXXXXX a fost pornită la xx.xx.2015 conform 

art.248 alin.(5) lit. d) din Codul penal, pe faptul [...]. 

Cauza penală la xx.xx.2015 a fost transmisă conform competenții organului de 

urmărire penală al Serviciului Vamal. 

La xx.xx.2017 urmărirea penală a fost suspendată de către procurorul în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, 

pe motiv că învinuitul XXXXXX se sustrăgea de la urmărirea penală. 

Prin ordonanța Procurorului General, Eduard Harunjen, din xx.xx.2018, a fost 

anulată ordonanța de suspendare din xx.xx.2017, cu transmiterea cauzei penale 

Procuraturii raionului XXXXXX, pentru continuarea urmăririi penale. 

La xx.xx.2018 exercitarea urmăririi penale a fost desemnată procurorului 

XXXXXX, XXXXXX, care fără a efectua careva acțiuni de urmărire penală și fără a 

verifica existenței infracțiunii în acțiunile lui XXXXXX în coraport cu modificările 

legislației la xx.xx.2018 a suspendat urmărirea penală. 

Conform Hotărârii Guvernului nr.773 din 22.11.2009 ,,se aprobă cuantumul 



salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2010, în mărime de 2950 

lei”. 

Deci, pentru existența infracțiunii de contrabandă valoarea bunurilor introduse 

prin contrabandă urmă să depășească 295000 lei (100 salarii) în anul 2010. 

În așa circumstanțe rezultă că la data xx.xx.2018 fapta incriminată lui XXXXXX 

nu mai constituia infracțiune, acțiunile acestuia urmînd a fi calificate ca contravenție 

prevăzute de art.287 alin.(10) din Codul contravențional. 

Temei utilizat de către procurorul XXXXXX la emiterea ordonanței din xx.xx.2020 

privind scoaterea de sub urmărire penală a lui XXXXXX și clasarea cauzei penale. 

De la data suspendării urmăririi penale și până la data clasării cauzei penale 

careva situație nu s-a schimbat. 

S-a stabilit, că procurorul XXXXXX prin ordonanța din xx.xx.2020 a omis sa se 

expună asupra corpurilor delicte, în conformitate cu prevederile art. 162 din Codul de 

procedură penală, fapt ce a determinat procurorul ierarhic superior de a interveni în 

ordine ierarhică prin ordonanța din xx.xx.2021. 

La fel, s-a stabilit că [...]. 

Urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX a fost pornită la xx.xx.2020 conform 

art.352/1 alin. (1) din Codul penal, pe faptul [...]. 

La xx.xx.2020 prin rezoluția procurorului-șef al Procuraturii raionului XXXXXX, 

XXXXXX, conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului XXXXXX. 

La xx.xx.2020 procurorul XXXXXX l-a pus sub învinuire pe XXXXXX pentru 

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.3521 alin.(l) din Codul penal, pentru [...]. 

La xx.xx.2020 procurorul XXXXXX a dispus încetarea urmăririi penale în privința 

lui XXXXXX, din motiv că a intervenit prescripția tragerii la răspundere penală (în 

temeiul art. 60 din Codul penal), fără a ține cont că norma penală prevăzută de art.3521 

din Codul penal (falsul în declarație) a fost introdusă prin Legea pentru modificarea și 

completarea Codului penal nr.277 din 18.12.2008, intrată în vigoare la 24.02.2009.  

Astfel, la momentul prezentării (xx.xx.2004) de către XXXXXX a declarațiilor [...]. 

Mai mult, prin indicația Procurorului General, din xx.xx.2020, corpul de procurori 

au fost atenționați privind necesitatea excluderii practicilor negative de implicare 

ilegală a organelor de urmărire penală în comun cu procurori la soluționarea unor 

conflicte de ordin civil, fiind fixat termen pentru revizuirea acestor cauze penale către 

xx.xx.2020. 

Contrar indicației menționate, procurorul XXXXXX nu a revizuit la timp cauzele 

penale nr. XXXXXX și XXXXXX, luând măsuri numai după intervenirea reprezentanților 

Procuraturii Generale. 

Fiind efectuat-ă o evaluare a hotărârilor supuse controlului ierarhic superior și 

controlului judecătoresc s-a constatat că pe perioada anului 2021 procurorul ierarhic 

superior și instanța de judecată au anulat 5 decizii adoptate de către procurorul 

XXXXXX ca fiind ilegale și neîntemeiate și anume: cauzele penale nr. XXXXXX, nr. 

XXXXXX, XXXXXX și procesele penale nr. XXXXXX, nr. XXXXXX. 

În cadrul verificării sesizării procurorul XXXXXX a explicat, că controlul a fost 

efectuat selectiv doar în privința lui în ordine ierarhică a unor cauze penale pe care nu 

au parvenit careva plângeri din partea participanților la proces și pe aceste cauze penale 

au fost adoptate hotărâri până la numirea autorului sesizării în funcție, iar de către fosta 

conducere a Procuraturii nu au fost stabilite încălcări în rezultatul verificării soluțiilor 

emise. 

Consideră sesizarea ca o răzbunare din partea procurorului-șef, XXXXXX, apărută 



în rezultatul raportării materialelor cauzei penale nr. XXXXXX, [...]. 

Un alt motiv de răzbunare este retragerea cauzei penale nr. XXXXXX din 

conducerea lui și transmisă altui procuror, [...]. 

Urmărirea penală în cauza penală nr. XXXXXX, [...]. 

Urmărirea penală în cauza nr. XXXXXX, [...]. 

O altă cauză penală care a fost supusă controlului ierarhic este nr. XXXXXX, [...]. 

Cu referire la cauzele penale XXXXXX și XXXXXX (ambele conform art. 190 din 

Codul penal), au fost supuse revizuirii la indicația Procurorului General din xx.xx.2020, 

iar la xx.xx 2021 au fost adoptate ordonanțe de scoatere de sub urmărire penală a lui 

XXXXXX și XXXXXX, cu clasarea cauzelor penale. 

Totodată, procurorul-șef interimar XXXXXX, s-a referit și asupra altor 5 decizii 

adoptate de el în 3 cauze penale și 2 procese penale pe care le consideră ilegale. 

Astfel, decizia adoptată la xx.xx.2021 în cadrul cauzei penale nr. XXXXXX, [...]. 

O altă decizie considerată ilegală a fost adoptată la xx.xx.2021 în cadrul cauzei 

penale nr. XXXXXX, [...]. 

Referitor la cauza penală nr. XXXXXX, a explicat, că [...]. 

La xx.xx.2021 a fost adoptată ordonanță de neîncepere a urmăririi penale în cadrul 

procesului penal nr. XXXXXX, [...], hotărâre pe care o consideră adoptată la fel legal. 

La xx.xx.2021 procurorul adjunct al procurorului-șef, XXXXXX, a dispus anularea 

ordonanței adoptate la xx.xx.2021 de neîncepere a urmăririi penale, iar ulterior la 

xx.xx.2021 de către procurorul în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX a fost 

adoptată din nou ordonanță de neîncepere a urmăririi penale, practic indicând aceleași 

argumente. 

La fel, consideră legală decizia adoptată în cadrul procesului penal nr. XXXXXX, 

din xx.xx.2020, prin care s-a refuzat în începerea urmăririi penale. 

Aceste decizii au fost verificate de adjunctul procurorului-șef, XXXXX, după care 

s-au transmis în arhivă, din ce reiese că la etapa ceia a fost considerate ca fiind legale. 

Mai mult, din cele 4 cauze penale menționate în sesizare, 2 cauze penale și anume 

cauza nr XXXXXX și nr. XXXXXX au fost verificate și în cadrul controlului frontal a 

activității Procuraturii raionului XXXXXX pentru perioada de 5 ani. Atunci s-a discutat 

despre încălcările depistate fără reacționarea reprezentanților Procuraturii Generale, 

deoarece el l-a explicat argumentele care au stat la baza adoptării hotărârii pe aceste 

cauze penale. 

Ce ține de ilegalitatea învinuirilor înaintate în cauzele menționate supra, consideră 

că aceste acțiuni de urmărire penală nu au afectat drepturile și libertățile persoanelor 

învinuite or, conform Hotărârii Plenumului Curții Supreme de Justiție nr. 12 din 

24.12.2010, ordonanța de recunoaștere a persoanei în calitate de bănuit, învinuit, 

pornirea urmăririi penale, numirea expertizelor etc., sunt considerate niște măsuri 

procesuale prevăzute de lege, necesare și au un scop legitim de a asigura măsuri 

eficiente de luptă cu criminalitatea și nu afectează drepturile și libertățile persoanelor 

care au astfel de statut. 

Totodată, procurorul XXXXXX recunoaște că urma s-ă atragă o atenție mai sporită 

la examinarea cazurilor menționate, prin ce a admis unele abateri, însă acest fapt se 

datorează și volumul mare de lucru, iar pe viitor astfel de încălcări nu va mai admite. 

În opinia Inspecției procurorilor, rezultatele verificării sesizării denotă faptul că, 

acțiunile XXXXXX, manifestate prin încălcarea prevederilor art. 1, 6, 8, 19 alin. (3), 254 

și 281 din Codul de procedură penală și principiului supremației legii, prevăzut în pct. 

6.1.1 și 6.1.4 din Codul de etică al procurorilor, potrivit cărora procurorul trebuie să 



respecte legislația națională și actele internaționale la care Republica Moldova este 

parte, principiile judecății echitabile cum sunt prevăzute în articolul 6 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței 

Curții Europene pentru Drepturile Omului, actele normative ale Procuraturii, și ale 

organelor de autoadministrare a procurorilor și se respecte drepturile și interesele 

legitime ale părților și participantelor la proces, persoanelor fizice, prin ce a atins 

onoarea, imaginea și prestigiul Procuraturii constituie abatere disciplinară, prevăzută 

în art. 38 lit. a), b) și e) din Legea cu privire la Procuratură, îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, aplicarea necorespunzătoare a legislației 

și încălcarea gravă a legii. 

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. 

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 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 din Codul de procedură penală, 

de către procurorul de caz și raționamentul logico-jundic al acestuia, aspecte care, însă, 

nu pot forma obiectul unei verificări disciplinare, acestea putând fi cenzurate doar în 

cadrul controlului ierarhic și în căile 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 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. 

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. 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 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. 

În concluzie, din perspectiva celor expuse, în conformitate cu prevederile art.50, 
51 alin.(l) lit.d), art.85 și art.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,- 

 

HOTĂRĂȘTE: 

1. A înceta procedura disciplinară inițiată în privința procurorului în Procuratura 

r-lui XXXXX, XXXXXX. 

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 _ 


