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

 

HOTĂRÂREA nr. 3-72//2021 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în privința 

ex-procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX 

 

12 august 2021                                                                             municipiul Chișinău 

 

Examinând în ședință publică cauza disciplinară intentată în privința ex- 

procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale, XXXXXX și audiind informația prezentată de către domnul Victor Comerzan, 

Colegiul de disciplină și etică – 

CONSTATĂ: 

 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea, competența și 

modul de funcționare a Inspecției procurorilor, doamna Natalia Cernous, inspectorul 

din cadrul Inspecției procurorilor, a verificat sesizările procurorului-șef al Direcției 

urmărire penală și criminalistică, Mircos Adrian din xx.xx.2019 și xx.xx.2019, conexate 

într-o singură procedură, restituite Inspecției procurorilor prin Hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică nr.3-31/2021 din xx.xx.2021 pentru un control suplimentar, cu privire 

la faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de către XXXXXX, eх-procuror în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

Potrivit raportului din xx.xx.2021, inspectorul Natalia Cernous a stabilit în 

acțiunile ex-procurorului XXXXXX temeiuri de tragere la răspundere disciplinară, 

materialele cauzei disciplinare fiind transmise Colegiului de disciplină și etică. 

În opinia autorului sesizării, Adrian Mircos, în urma verificării materialelor 

cauzei penale nr. XXXXXX și nr.XXXXXX, investigate de către Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și DGUP MAI, s-a stabilit 

caracterul superficial și îndelungat al urmăririi penale; suspendarea neîntemeiată a 

urmăririi penale; admiterea omisiunilor la dispunerea și efectuarea măsurilor speciale 

de investigații cu autorizarea procurorului și judecătorului de instrucție [...], fiind 

încălcate flagrant drepturile și libertățile fundamentale ale mai multor persoane, ca 

urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către XXXXX, ex- 

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale. 

În cadrul verificării argumentelor invocate în sesizare cu referire la cauza 

penală nr. XXXXXX s-a stabilit că [...]. 

Cu referire la cauza nr. XXXXXX s-a stabilit că [...]. 

La xx.xx.2016 organul de urmărire penală al Direcției generale urmărire penală 

a IGP, exarninînd materialele procesului penal nr. XXXXXX a început urmărirea 

penală [...]. 

Prin ordonanța procurorului XXXXXX. din xx.xx.2018, urmărirea penală în 

cauza nr XXXXXX a fost suspendată în baza art.2871 alin.(l) pct.2) Cod de procedură 

penală, în legătură cu neidentificarea persoanei care poate fi pusă sub învinuire. 

Potrivit art.1321 din Codul de procedură penală - Dispozițiile generale privind 

activitatea specială de investigații - 

(1) Activitatea specială de investigații reprezintă totalitatea de acțiuni de 



urmărire penală cu caracter public și/sau secret efectuate de către ofițerii de 

investigații în cadrul urmăririi penale numai în condițiile și în modul prevăzute de 

prezentul cod. 

(2) Măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate 

fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 

2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei 

infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de 

lege; 

3) acțiunea este necesară și proporțională cu restrîngerea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului. 

Măsurile speciale de investigații autorizate trebuie să înceapă la data indicată 

în actul de dispunere sau cel tîrziu la data expirării termenului pentru care au fost 

autorizate. 

Măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu 

posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de 

prezentul cod. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate 

depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de 

investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii 

speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția 

utilizării agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării 

faptelor legate de investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și 

a căutării învinuitului. 

Procurorul este obligat să dispună încetarea măsurii speciale de investigații de 

îndată ce au dispărut temeiurile și motivele care au justificat autorizarea ei, fără 

dreptul de a dispune reluarea efectuării măsurii. 

In cazul în care temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații 

nu mai există, ofițerul de urmărire penală sau ofițerul de investigații propune 

procurorului încetarea ei imediată (Articolul 1324 din Codul de procedură penală). 

Conform art. 19 alin.(l) și (3) din Codul de procedură penală, orice persoană 

are dreptul la examinarea și soluționarea cauzei sale în mod echitabil, în termen 

rezonabil, de către o instanță independentă, imparțială, legal constituită, care va 

acționa în conformitate cu prezentul cod. 

Organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de 

lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor 

cauzei, de a evidenția atît circumstanțele care dovedesc vinovăția bănuitului, 

învinuitului, inculpatului, cît și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele 

care îi atenuează sau agravează răspunderea. 

Urmărirea penală se face în termene rezonabile. Respectarea termenului 

rezonabil la urmărirea penală se asigură de către procuror (art. 20 alin.(l), (4) din 

Codul de procedură penală). 

Procurorul în conformitate cu atribuțiile în cadrul urmăririi penale, prevăzute 

în art. 52 Cod de procedură penală, exercită nemijlocit urmărirea penală, revenindu- 

i atribuțiile organului de urmărire penală; verifică calitatea probelor administrate; 

veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la 

răspundere penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indici 

temeinici că a săvîrșit o infracțiune; asigură respectarea termenului rezonabil de 



urmărire penală în fiecare cauză penală; etc. 

Principiul legalității reprezintă unul din principiile care guvernează întreaga 

activitate de urmărire penală. Procurorii trebuie să-și execute atribuțiile potrivit legii, 

să aibă un rol activ în cadrul procesului penal, să acționeze în mod echitabil, de o 

manieră coerentă și rapidă, contribuind astfel la asigurarea unei proceduri penale 

conforme cu legea. 

Pct. 6.1.2., 6.1.4., 6.1.6 din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin 

Hotărîrea Adunării Generale a Procurorilor nr. 4 din 27.05.2016, de asemenea, îl 

obligă pe procuror să respecte legislația națională și actele internaționale la care 

Republica Moldova este parte, principiile judecății echitabile cum sunt prevăzute în 

art. 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; să acționeze în mod 

echitabil și onest; să respecte drepturile și interesele legitime ale părților și 

participanților la proces, persoanelor fizice și juridice; să se asigure ca procedurile 

penale să opereze cât de rapid posibil, în concordanță cu interesele justiției. 

Procurorul conform art. 6 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016 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, c) să asigure respectarea drepturilor și a libertăților 

fundamentale ale omului în exercitarea atribuțiilor sale. 

Astfel, în opinia Inspecției procurorilor, rezultatele verificării sesizării denotă 

faptul că procurorul XXXXXX a ignorat îndeplinirea obligațiilor de serviciu, prevăzute 

în art. 6 alin.(3) lit.a), c) din Legea cu privire la Procuratură, art. 1324-1328 din Codul 

de procedură penală. 

Ingerința în viața privată a mai multor persoane, prin efectuarea măsurilor 

speciale de investigații în cadrul urmăririi penale în cauză, nu a fost justificată, 

deoarece nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în art.1321 alin. (2) din 

Codul de procedură penală. 

Prin urmare, Inspecția a stabilit cu certitudine că acțiunile efectuate în mai multe 

cazuri nu au fost necesare și proporționale cu restrângerea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului prevăzute în art.28 și art. 30 din Constituția Republicii 

Moldova, potrivit cărora statul respectă și ocrotește viața privată și asigură secretul 

scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al 

celorlalte mijloace legale de comunicare, fiind astfel încălcat flagrant art.8 din 

Convenția Europeană a Dreptului Omului, referitor la respectarea vieții private și 

secretul corespondenței. 

Actele procesuale de dispoziție ale procurorului XXXXXX - ordonanțele privind 

autorizarea măsurilor speciale de investigații, demersurile privind autorizarea 

măsurilor speciale de investigații înaintate judecătorului de instrucție, contrar 

prevederilor art. 1324 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, nu sânt motivate, 

conțin doar descrierea articolelor din Codul de procedură penală care reglementează 

activitatea specială de investigații. 

Potrivit raportului, comiterea abaterii disciplinare de către procurorul XXXXXX 

se confirmă prin următoarele probe:  

1. Probe din cauza penală nr. XXXXXX: [...]. 

2. Probe din cauza penală nr. XXXXXX: [...]. 



Fiind audiat, ex-procurorul XXXXXX a negat constatările Inspecției procurorilor, 

menționate în Decizia din xx.xx.2021 și Raportul din xx.xx.2021, reiterând că sesizarea 

procurorului-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a PG, Mircos Adrian, din 

xx.xx.2019, urma a fi respinsă ca fiind una vădit neîntemeiată, înaintată cu încălcarea 

condițiilor de formă și conținut. La fel, în explicația sa, pXXXXXX a argumentat 

presupusele abateri stipulate în Decizia și Raportul Inspecției procurorilor, susținând 

că toate acțiunile lui în cadrul cauzelor penale nr. XXXXXX și nr. XXXXXX au fost 

efectuate în strictă conformitate cu legislația în vigoare. 

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor și 

ex-procurorul XXXXXX, Colegiul constată că în cazul examinat nu s-a făcut dovada 

îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de 

art.38 lit. lit. a) și 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 probatoriului 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. 1321-1328, art.2871 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 în căile de atac. 

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

vis-a-vis de plenitudinea urmăririi penale într-o speță concretă (caracterul superficial 

și îndelungat al urmăririi penale, suspendarea neîntemeiată a urmăririi penale, 

admiterea omisiunilor la dispunerea și efectuarea măsurilor speciale de 

investigații...etc.) și de legalitatea unor ordonanțe emise de procuror, se prezintă a fi 

contrară atribuțiilor funcționale ale Inspecției, care 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. 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, nu înseamnă că 

acesta a încălcat standardele profesionale sau a încălcat legea. 

Exercitarea unui control asupra legalității sau a temeiniciei modului de 

soluționare a cauzelor 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. 

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. Colegiul reține că ex-procurorul XXXXXX nu a acționat 

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

In lipsa unuia dintre elemente constitutive, 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 ex-procurorului în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauza Speciale, XXXXXX, 

din motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 

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. 
№ Prenume și Nume Funcție deținută în 

cadrul Colegiului 

Semnătura 

1. Vladislav GUTAN 

 

Președinte semnat 

2. Victor COMERZAN Membru semnat 

3. Marcel CIMBIR Membru semnat 

4. Elena CAZACOV Membru semnat 

5. Alexandru LOZAN Membru opinie seprată 

6. Oleg TELEVCA Membru semnat 

7. Pavel TURCAN  Membru semnat 



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

 

OPINIE SEPARATĂ 

la Hotărîrea Colegiului de disciplină și etică de pe lîngă Consiliul Superior 

al Procurorilor nr.3-72/2021 din 12.08.2021, cu privire la examinarea cauzei 

disciplinare intentată în privința ex-procurorului în procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizare și Cauze Speciale, XXXXXX 

 

12 august 2021  mun. Chișinău 

 

Inspecția procurorilor a înregistrat conform Regulamentului cu privire la 

organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor sesizările 

procurorului-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, 

Adrian Mircos, cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară, comise de ex- 

procurorul în procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizare și Cauze 

Speciale, XXXXXX, în cadrul gestionării cauzelor penale nr. XXXXXX și nr. XXXXXX. 

Conform sesizărilor, în urma verificării materialelor cauzei penale nr. XXXXXX 

și nr. XXXXXX investigate de către PCCOCS și DGUP MAI s-a stabilit caracterul 

superficial și îndelungat al urmăririi penale; suspendarea neîntemeiată a urmăririi 

penale; admiterea omisiunilor la dispunerea și efectuarea măsurilor speciale de 

investigații cu autorizarea procurorului și judecătorului de instrucție [...], fiind 

încălcate flagrant drepturile și libertățile fundamentale a mai multor persoane, ca 

urmare îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către XXXXXX, ex-

procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale. 

În cadrul verificării argumentelor invocate în sesizare cu referire la cauza 

penală nr. XXXXXX s-a stabilit că [...]. 

Cu referire la cauza nr. XXXXXX s-a stabilit că [...]. 

La xx.xx.2016 organul de urmărire penală al Direcției generale urmărire penală 

a IGP, exarninînd materialele procesului penal nr. XXXXXX a început urmărirea 

penală [...]. 

Prin ordonanța procurorului XXXXXX din xx.xx.2018, urmărirea penală în 

cauza nr XXXXXX a fost suspendată în baza art.2871 alin.(l) pct.2) Cod de procedură 

penală, în legătură cu neidentificarea persoanei care poate fi pusă sub învinuire. 

Analizînd rezultatele verificării sesizării Inspecția procurorilor a conchis că, ex- 

procurorul XXXXXX și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile de serviciu, prevăzute 

în art. 6 alin.(3) lit.a), b) și c) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, 

pct. 6.1.1., 6.1.4., 6.2.1. din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărîrea 

Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 27.05.2016 și cu admiterea încălcărilor grave 

de lege, faptele comise constituind abatere disciplinară prevăzută în art. 38 lit.a), e) din 

Legea cu privire la Procuratură. 

Colegiul de disciplină și etică examinând cauza disciplinară în privința lui 

XXXXXX, prin Hotărîrea nr.3-72/2021 din 12.08.2021 a hotărît încetarea procedurii 

disciplinare, din motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară. 

Cu hotărîre dată nu sînt de acord din următoarele motive: 

Potrivit art.1321 din Codul de procedură penală - Dispozițiile generale privind 

activitatea specială de investigații - 

(1) Activitatea specială de investigații reprezintă totalitatea de acțiuni de urmărire 



penală cu caracter public și/sau secret efectuate de către ofițerii de investigații în cadrul 

urmăririi penale numai în condițiile și în modul prevăzute de prezentul cod. 

(2) Măsurile speciale de investigații se dispun și se efectuează dacă sînt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau poate fi 

prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 

2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei 

infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de 

lege; 

3) acțiunea este necesară și proporțională cu restrîngerea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului. 

Măsurile speciale de investigații autorizate trebuie să înceapă la data indicată în 

actul de dispunere sau cel tîrziu la data expirării termenului pentru care au fost 

autorizate (art.1324 alin.2 CPP). 

Măsura specială de investigații se dispune pe o perioadă de 30 de zile cu 

posibilitatea de a fi prelungită întemeiat pînă la 6 luni, cu excepțiile stabilite de 

prezentul cod. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigație nu poate 

depăși 30 de zile. Dacă termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de 

investigații a fost prelungit pînă la 6 luni, este interzisă autorizarea repetată a măsurii 

speciale de investigații pe același temei și asupra aceluiași subiect, cu excepția utilizării 

agenților sub acoperire sau apariției circumstanțelor noi, a cercetării faptelor legate de 

investigarea crimei organizate și finanțării terorismului, precum și a căutării 

învinuitului (art.1324 alin.7 CPP). 

Procurorul este obligat să dispună încetarea măsurii speciale de investigații de 

îndată ce au dispărut temeiurile și motivele care au justificat autorizarea ei, fără dreptul 

de a dispune reluarea efectuării măsurii ( art.1324 alin.8 CPP). 

In cazul în care temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații nu 

mai există, ofițerul de urmărire penală sau ofițerul de investigații propune procurorului 

încetarea ei imediată (art.1324 alin.9 CPP). 

La examinarea legalității efectuării măsurii speciale de investigații, procurorul sau 

judecătorul de instrucție examinează modul de înfăptuire a măsurii, respectarea 

condițiilor și temeiurilor în baza cărora s-a dispus măsura specială de investigație 

(art.1325 alin.6 CPP). 

Procurorul coordonează, conduce și controlează efectuarea măsurii speciale de 

investigații sau desemnează un ofițer de urmărire penală pentru realizarea acestor 

acțiuni ( art.1323 alin.2 CPP). 

Conform art. 19 alin.(l) și (3) din Codul de procedură penală, orice persoană are 

dreptul la examinarea și soluționarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, 

de către o instanță independentă, imparțială, legal constituită, care va acționa în 

conformitate cu prezentul cod. 

Organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege 

pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, 

de a evidenția atît circumstanțele care dovedesc vinovăția bănuitului, învinuitului, 

inculpatului, cît și cele care îl dezvinovățesc, precum și circumstanțele care îi atenuează 

sau agravează răspunderea. 

Urmărirea penală se face în termene rezonabile. Respectarea termenului rezonabil 

la urmărirea penală se asigură de către procuror (art.20 alin.(l), (4) din Codul de 

procedură penală). 



Procurorul în conformitate cu atribuțiile în cadrul urmăririi penale, prevăzute în 

art. 52 Cod de procedură penală, exercită nemijlocit urmărirea penală, revenindu-i 

atribuțiile organului de urmărire penală; verifică calitatea probelor administrate; 

veghează ca orice infracțiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspundere 

penală și ca nici o persoană să nu fie urmărită penal fără să existe indici temeinici că a 

săvîrșit o infracțiune; asigură respectarea termenului rezonabil de urmărire penală în 

fiecare cauză penală; etc. 

Principiul legalității reprezintă unul din principiile care guvernează întreaga 

activitate de urmărire penală. Procurorii trebuie să-și execute atribuțiile potrivit legii, 

să aibă im rol activ în cadrul procesului penal, să acționeze în mod echitabil, de o 

manieră coerentă și rapidă, contribuind astfel la asigurarea unei proceduri penale 

conforme cu legea. 

Pct. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4., 6.1.6 din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin 

Hotărîrea Adunării Generale a Procurorilor nr. 4 din 27.05.2016, de asemenea, î-1 

obligă pe procuror să respecte legislația națională și actele internaționale la care 

Republica Moldova este parte, principiile judecății echitabile cum sunt prevăzute în 

art.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; să acționeze în mod 

echitabil și onest; să respecte drepturile și interesele legitime ale părților și 

participanților la proces, persoanelor fizice și juridice; să se asigure ca procedurile 

penale să opereze cât de rapid posibil, în concordanță cu interesele justiției. 

Procurorul conform art.6 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016 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, c) să asigure respectarea drepturilor și a libertăților 

fundamentale ale omului în exercitarea atribuțiilor sale. 

Ingerința în viața privată a mai multor persoane prin efectuarea măsurilor speciale 

de investigații în cadrul urmăririi penale în cauză nu a fost justificată, deoarece nu au 

fost îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în art.1321 alin. (2) din Codul de 

procedură penală. 

S-a stabilit cu certitudine că acțiunile efectuate în mai multe cazuri nu au fost 

necesare și proporționale cu restrîngerea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului prevăzute în art.28 și art. 30 din Constituția Republicii Moldova, potrivit cărora 

statul respectă și ocrotește viața privată și asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, 

al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de 

comunicare, fiind astfel încălcat flagrant art. 8 din Convenția Europeană a Dreptului 

Omului, referitor la respectarea vieții private și secretul corespondenței. 

Actele procesuale de dispoziție ale procurorului XXXXXX - ordonanțele privind 

autorizarea măsurilor speciale de investigații, demersurile privind autorizarea 

măsurilor speciale de investigații înaintate judecătorului de instrucție, contrar 

prevederilor art.1324 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, nu sînt motivate, 

conțin doar descrierea articolelor din Codul de procedură penală care reglementează 

activitatea specială de investigații. 

Comiterea abaterii disciplinare de către procurorul XXXXXX se confirmă prin 

următoarele probe: 

1. Probe din cauza penală nr. XXXXXX: [...]. 



2. Probe din cauza penală nr. XXXXXX: [...]. 

 

Rezultatele examinării cauzei disciplinare denotă, însă, faptul că procurorul 

XXXXXX a ignorat îndeplinirea obligațiilor de serviciu, prevăzute în art. 6 alin.(3) lit.a), 

c) din Legea cu privire la Procuratură, art. 1323-1329 din Codul de procedură penală. 

Faptele comise de XXXXXX constituie abatere disciplinară prevăzută în art. 38 

lit.a), e) din Legea cu privire la Procuratură, însă luînd în considerație că de la 

momentul comiterii acesteia au trecut mai mult de 3 ani, procedura disciplinară 

urmează a fi sistată în conformitate cu art.68 lit.b) din Regulamentul privind 

organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică. 

 

Membrul Colegiului:                             Alexandru LOZAN    semnat 

 


