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

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 - 52/2021 

cu privire la examinarea contestației cetățeanului XXXXXX 

 împotriva deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2021 privind  

încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului  

în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX 

 

 

15 iunie 2021                                                                        municipiul Chișinău   

 

Examinând în ședință publică contestația cetățeanului XXXXXX împotriva 

deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2021 privind încetarea procedurii 

disciplinare în privința procurorului în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX, și 

audiind informația prezentată de către domnul Victor Comerzan, Colegiul de 

disciplină și etică –   

CONSTATĂ: 

 

La data de xx.xx.2021 Inspecția procurorilor a înregistrat, conform 

Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a 

Inspecției procurorilor, sesizarea cet. XXXXXX, parvenită prin intermediul 

Consiliului Superior al Procurorilor, privind tragerea la răspundere disciplinară a 

procurorului în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX, pentru faptele ce pot 

constitui abateri disciplinare la gestionarea cauzei penale nr. XXXXXX. 
La xx.xx.2021, la Inspecția procurorilor a mai parvenit o sesizare a cet. 

XXXXXX, în care acesta, la fel, a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a 

procurorului XXXXXX, pentru faptele ce pot constitui abateri disciplinare la 

gestionarea aceleiași cauze penale nr. XXXXXX. 

Ambele sesizări au fost conexate și examinate de Inspecția procurorilor într-

o procedură unică. 
Autorul sesizării invocă că în cauza penală menționată are calitatea de învinuit 

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.151 alin.(4) din Codul penal. La xx.xx.2021 

a fost adus din XXXXXX la Procuratura raionului XXXXXX pentru a lua cunoștință 

cu materialele cauzei penale. Începând cu ora xx.xx și până la ora xx.xx, împreună cu 

avocatul XXXXXX, au luat act de materialele cauzei penale, dar fără prezența 

traducătorului. 

În legătură cu faptul că nu cunoaște limba de stat, a rugat-o pe procurorul 

XXXXXX să-i asigure traducător, dar ultima a refuzat, insultându-l într-o formă 

obraznică. 

Tot atunci, avocatul acestuia a solicitat acordarea unui timp mai îndelungat 

pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale deplin și obiectiv. 

Această cerință, la fel, nu a fost luată în considerație de către procurorul 

XXXXXX, care a înjosit-o și pe avocatul XXXXXX. 

Pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale procurorul le-a oferit 

doar 20 de minute,  preîntâmpinându-i că, dacă nu semnează actele necesare emise 

la terminarea urmăririi penale, ea întocmește un raport de refuz de semnare a actelor 

procesuale și expediază cauza penală cu rechizitoriu în instanța de judecată pentru 

examinare în fond. 
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La fel, autorul sesizării a mai menționat că în instanța de judecată, la 

examinarea prelungirii termenului menținerii lui sub arest, procurorul l-a ofensat 

spunându-i că este un element social periculos pentru societate și are relații cu lumea 

criminală și nu merită de a-i fi aplicată o altă măsură preventivă. 

Prin decizia din xx.xx.2021 Inspecția procurorilor a încetat procedura 

disciplinară în privința procurorului XXXXXX, din motivul neidentificării 

temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară. 
Pentru a se pronunța astfel, Inspecția procurorilor a reținut, că „autorul 

sesizării nu a prezentat careva probe concludente care ar dovedi încălcarea 

prevederilor legislației procesual penale și eticii de procuror de către procurorul 

XXXXXX în cadrul urmăririi penale. Conform prevederilor art. 3 alin.(4) din Legea 

cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, procurorul își desfășoară activitatea 

în baza principiilor legalității, imparțialității, responsabilității și independenței 

procesuale de a lua în mod independent și unipersonal decizii în cauzele penale pe 

care le gestionează. Mai mult, cauza penală se examinează în instanța de judecată, 

care urmează să se pronunțe asupra vinovăției inculpatului, motiv din care temeiuri 

de a interveni nu sunt. Astfel, Inspecția procurorilor nu a identificat nici un temei 

de tragere la răspundere disciplinară a procurorului în Procuratura raionului 

XXXXXX, XXXXXX.” 

În cadrul verificării sesizării, procurorul XXXXXX a explicat, că „[...]. 

Referitor la faptul că a umilit apărătorul și că pe tot parcursul acțiunii de 

prezentare a materialelor cauzei penale a avut un comportament brutal față de 

apărător a explicat că aceste afirmații sunt întru totul exagerate. La prezentarea 

materialelor cauzei penale apărătorul i-a făcut cunoștință învinuitului cu toate 

actele procedurale și i-a citit toate declarațiile martorilor, care nu i-au fost 

cunoscute până la acel moment. 

Toate acțiunile de urmărire penale cu învinuitul au avut loc cu participarea 

interpretului, iar la prezentarea materialelor cauzei penale, toate declarațiile i-au 

fost traduse acestuia de către apărător, care cunoaște suficient de bine limba rusă 

și nimeni nu a insistat la întreruperea acțiunii pentru a invita un interpret, inclusiv 

învinuitul XXXXXX. 

La etapa terminării urmăririi penale, învinuitul a fost informat că după 

întocmirea rechizitoriului îi va fi înmânat rechizitoriu în limba rusă, la ce el a spus 

că ar fi chiar de dorit acest fapt. 

Învinuitului i-a fost expediat rechizitoriu tradus în limba rusă cu semnătura și 

ștampila unui traducător autorizat. 

După terminarea urmăririi penale și luarea cunoștinței cu materialele cauzei 

penale învinuitul și apărătorul său în procesul-verbal nu au scris careva obiecții, 

cereri, demersuri despre subiectul dat și nici despre faptul că nu au avut suficient 

timp ca să facă cunoștință cu materialele cauzei și că doresc întocmirea unui grafic 

în acest sens. 

Referitor la pretinsa ,,amenințare” din partea ei referitor la refuzul părților 

de a semna procesul-verbal, a explicat că după prezentarea materialelor cauzei 

penale, i-a comunicat apărătorului că este în drept să depună cereri și după 

prezentarea materialelor cauzei, care vor fi anexate la procesul-verbal și examinate 

conform art.295 din Codul de procedură penală. 

La fel, a informat părțile despre prevederile legislației procesual penale și 

nicidecum nu i-a amenințat să semneze procesul-verbal. 
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Consideră că nu a încălcat prevederile Codului de procedură penală, Legii cu 

privire la procuratură și nici cele ale Codului de etică. 

Cu referire la argumentele cet. XXXXXX privind faptul că a fost jignit și că i-

a lezat onoarea și demnitatea, fapt care îi provoacă anumite emoții, a explicat că 

[...]. 

Consideră că în cadrul urmăririi penale a acționat legal și nu a comis careva 

încălcări ale legislației procesual penale și că sesizarea inculpatului este 

neîntemeiată.”  

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor la xx.xx.2021, 

cet. XXXXXX a depus contestație împotriva acesteia și a solicitat Colegiului de 

disciplină și etică anularea deciziei în cauză, cu trimiterea materialelor în adresa 

Inspecției procurorilor pentru reexaminare.  

În susținerea contestației depuse, cet. XXXXXX a invocat că „la verificarea 

sesizării și argumentelor invocate, inspectorul nu a respectat prevederile procesului 

echitabil. Examinarea a fost unilaterală. Inspectorul a luat în vedere numai 

explicațiile procurorului, ignorând toate argumentele lui. Mai mult, inspectorul nu 

a efectuat acțiunea de audiere a martorului (avocata XXXXXX) și desigur nu a 

audiat autorul sesizării, fapt care ar da posibilitatea de constatare a abaterilor 

disciplinare, conform prevederilor art.38 lit.a) al Legii N3/2016, cu privire la 

procuratură”. 

Conform prevederilor art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Procuratură 

nr. 3 din 25.02.2016, în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică nici 

un 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 (în continuare Colegiu). 

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că decizia de încetare a procedurii 

disciplinare a fost emisă la data de xx.xx.2021, iar contestația a fost depusă la data 

de xx.xx.2021. Totodată, este de menționat că la dosar lipsesc înscrisuri ce ar 

confirma data la care petentul a recepționat decizia contestată, acest fapt fiind 

menționat doar în contestația depusă, data recepționării fiind indicată -xx.xx.2021. 

Prin urmare, Colegiul constată 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 la dosarul 

disciplinar, verificând argumentele expuse de petiționar, Colegiul consideră că 

contestația depusă 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 nu 

au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către 

procurorul vizat a unor abateri disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii 

conform Legii cu privire la Procuratură. 

Colegiul reiterează că 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. 
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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, în cazul examinat, nu a putut fi probat. 

Sub aspectul laturii subiective, Colegiul reține că în speță autorul sesizării nu 

a prezentat careva probe concludente care ar dovedi încălcarea prevederilor 

legislației procesual penale și eticii de procuror de către procurorul XXXXXX în 

cadrul urmăririi penale, pentru a se constata existența abaterii disciplinare în 

acțiunile procurorului vizat. 

Totodată, Colegiul apreciază critic alegațiile petentului și stabilește că, 

procurorul XXXXXX, la gestionarea cauzei penale nr. XXXXXX, și-a desfășurat 

activitatea în baza principiilor legalității, imparțialității, integrității și independenței 

procesuale, care îi oferă posibilitatea de a lua în mod independent și unipersonal 

decizii în cauzele pe care la gestionează (art.3 alin.(4) din Legea cu privire la 

Procuratură), adoptând hotărârile analizate, reieșind din propria sa convingere, 

având la bază un anumit material probator, care i-a permis să adopte și să mențină 

hotărârile în cauză, circumstanțe care nu pot servi temei pentru tragerea lor la 

răspundere disciplinară. 

Astfel, obiecțiile cet. XXXXXX, în ceea ce privește ne audierea în cadrul 

procedurii examinate a martorului XXXXXX, sunt unele neîntemeiate, or, după 

terminarea urmăririi penale și luarea cunoștinței cu materialele cauzei penale, 

învinuitul și apărătorul său nu au scris careva obiecții în procesul-verbal, nu au depus 

cereri, demersuri despre subiectul invocat în sesizarea depusă și nici despre faptul 

că nu au avut suficient timp ca să facă cunoștință cu materialele cauzei și că doresc 

întocmirea unui grafic în acest sens. Prin urmare, în atare situație, audierea 

avocatului menționat ar fi fost una inoportună.   

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 de disciplină și etică – 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

1. A respinge contestația depusă de cet. XXXXXX împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din xx.xx.2021 privind încetarea procedurii disciplinare în 

privința procurorului în Procuratura raionului XXXXXX, XXXXXX.   

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

 
№ Prenume și Nume   Funcție deținută în 

cadrul Colegiului 

                  Semnătura 

1. Vladislav GUȚAN         Președinte    semnat 

2. Victor COMERZAN  Membru semnat 

3. Marcel CIMBIR Membru semnat 

4. Elena CAZACOV Membru semnat 

5. Alexandru LOZAN Membru semnat 

6. Oleg TELEVCA Membru semnat 

7. Pavel ȚURCAN Membru semnat 

 


