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

 

HOTĂRÂRE 

nr. 3-42/2021 
mun. Chișinău                                                                                                    15 iunie 2021 

 

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

având în componența sa: 

Președinte - Vladislav Guțan; 

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

Cazacov, Alexandru Lozan 

examinând în ședință publică contestația cet.XXXXXX, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, adoptată în urma examinării sesizării depuse de 

petent privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorul 

XXXXXX,- 

CONSTATĂ: 

 

Inspecția procurorilor a fost sesizată de către cet. XXXXXX, cu privire la fapta ce 

poate constitui abatere disciplinară presupus a fi comisă de către procurorul în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul XXXXXX, XXXXXX, în cadrul instrumentării cauzei 

penale nr. XXXXXX. 

În motivarea sesizării depuse, petentul XXXXXX a indicat că procurorul XXXXXX 

a admis tergiversarea urmăririi penale și nu l-a informat despre desfășurarea urmăririi 

penale în cauza nr. XXXXXX. 

Sesizarea a parvenit la Inspecția procurorilor la xx.xx.2021, fiind dispusă spre 

examinare conform Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de 

funcționare a Inspecției procurorilor. 

În cadrul verificărilor efectuate, Inspecția procurorilor a stabilit că, la xx.xx.2018 

procurorului XXXXXX i-a fost repartizată pentru exercitare cauza penală nr. XXXXXX, 

pornită la xx.xx.2018 în temeiul bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii 

prevăzute de art.1661 alin.(2) lit.b), c) din Codul penal. 

Temei pentru începerea urmăririi penale a servit plângerea cet. XXXXXX, potrivit 

căreia [...]. 

În cadrul urmăririi penale, procurorul XXXXXX a stabilit că forța fizică a fost 

aplicată în privința cet. XXXXXX în timpul reținerii, de către cet. XXXXXX, care a fost 

recunoscut ca parte vătămată pe unele episoade de escrocherie comise de către 

XXXXXX iar forța fizică a fost aplicată proporțional scopului urmărit și anume - 

reținerea persoanei, și nu a fost constatată depășirea limitelor legale sau aplicarea forței 

în exces față de XXXXXX. 

La xx.xx.2020, XXXXXX a fost scos de sub urmărire penală din motiv ca fapta nu 

întrunește elementele infracțiunii, iar procesul penal clasat, fapt despre care XXXXXX 

a fost informat prin scrisoarea nr. XXXXXX din xx.xx.2020. 

Pe parcursul exercitării urmăririi penale, partea vătămată XXXXXX a înaintat 



câteva plângeri, care au fot examinate atât de procurorul XXXXXX, cât și de procurorul 

ierarhic superior, cu oferirea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege. 

Fiind audiat, procurorul XXXXXX a menționat că XXXXXX își ispășește pedeapsa 

privativă de libertate, pentru comiterea mai multor infracțiuni prevăzute de art. 190 din 

Codul penal. Consideră că plângerea cet. XXXXXX este neîntemeiată și nefondată, 

depusă în scopul denigrării imaginii, onoarei și demnității lui profesionale, urmărind 

scopul de a se răzbuna, ca rezultat al respingerii plângerilor sale depuse anterior, 

precum și clasării cauzei. 

În urma verificării sesizării, Inspecția procurorilor a conchis că petentului nu le-

a fost îngrădit accesul la justiție și nu au fost identificate temeiuri de tragere la 

răspundere disciplinară a procurorului XXXXXX conform Legii cu privire la 

Procuratură. 

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, cet. XXXXXX a 

depus contestație împotriva deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, și a solicitat 

Colegiului de disciplină și etică admiterea contestației în vederea tragerii la răspundere 

disciplinară a procurorului XXXXXX. 

Conform prevederilor art.49 alin.(l) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, în 

cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică niciun temei de tragere la 

răspundere disciplinară, inspectorul, printr-o decizie motivată, încetează procedura 

disciplinară. 

Decizia Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare poate fi 

contestată de autorul sesizării în termen de 10 zile de la data recepționării deciziei, la 

Colegiul de disciplină și etică. 

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, autorul sesizării a respectat 

termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecției procurorilor. 

Studiind contestația depusă de cet. XXXXXX și actele administrate în ședința 

Colegiului, verificând argumentele expuse de petiționar, Colegiul consideră că 

contestația depusă este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, deoarece sesizarea depusă 

inițial este vădit neîntemeiată. 

Cu referire la caz, Colegiul constată că Inspecția procurorilor a acordat o 

apreciere justă circumstanțelor cauzei. Astfel, în acțiunile procurorului XXXXXX și/sau 

XXXXXX, nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul 

comiterii de care procurorul vizat a unei abateri disciplinare, pasibile de angajare a 

răspunderii conform Legii cu privire la Procuratură. 

Colegiul, reiterează că 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. 

În acest sens, Colegiul reține că Inspecția procurorilor a stabilit faptul că cet. 

XXXXXX a fost informat în termen despre soluțiile dispuse pe marginea cauzei penale 

nr. XXXXXX și rezultatele examinării plângerilor depuse. 

Totodată, Colegiul reține că alegațiile/omisiunile, astfel cum au fost prezentate 



în cuprinsul acțiunii disciplinare, vizează modalitatea concretă de soluționare a cauzei 

și temeinicia acțiunilor procurorului de caz, acțiuni care, pot fi examinate cu ocazia 

efectuării controlului ierarhic superior sau judiciar. 

În raport cu cele invocate în contestație, materialele cauzei, Colegiul ajunge la 

concluzia că decizia adoptată de Inspecția procurorilor este una întemeiată, careva 

temei legal de a o anula lipsește. 

În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.49 alin.(4) din 

Legea Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură, pct.776 - 777 

din Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-228/16 din 

14.09.2016 și modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12- 

13/17 din 24.01.2017, Colegiul,- 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se respinge contestația depusă de către cet. XXXXXX, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din xx.xx.2021, adoptată în urma examinării sesizării privitor la 

faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de către procurorul XXXXXX. 

2. Hotărârea este irevocabila și nu se supune nici unei căi de atac. 

 

 

Preşedintele Colegiului  :                    Vladislav GUŢAN              ______semnat_______ 

 

Membrii Colegiului :       Marcel CIMBIR                ______semnat______ 
 

                                                           Victor COMERZAN        ______semnat_______ 
 

                                                         Oleg TELEVCA                ______semnat_____ 

 

Pavel ŢURCAN                ______semnat______ 

 

                                                                                                       Elena CAZACOV             ______semnat______ 

 

                                                           Alexandru LOZAN           ______semnat______ 

 


