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

 

HOTĂRÂRE 

nr. 3-53/21 

 

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 procurorii 

XXXXXX și XXXXXX,- 

 

CONSTATĂ: 

 

Inspecția procurorilor a fost sesizată de către avocatul XXXXXX, în interesele cet. 

XXXXXX, cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară presupus a fi comisă 

de către adjunctul-interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminlaității Organizate și Cauze Speciale XXXXXX și procurorul-șef al Procuraturii 

pentru Combaterea Criminlaității Organizate și Cauze Speciale XXXXXX în cadrul 

instrumentării cauzei penale nr. XXXXXX. 

În motivarea sesizării depuse, petentul XXXXXX a indicat că cet. XXXXXX a 

adresat la xx.xx.2021 adjunctului-interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (în continuare PCCOCS) 

XXXXXX, cererea de recuzare a membrilor grupului de urmărire penală constituite pe 

cauza nr. XXXXXX - a procurorilor XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX și a 

ofițerului de urmărire penală XXXXXX din motivul lipsei de imparțialitate. Se invocă 

lipsa informării despre rezultatele examinării cererii de recuzare. 

Ulterior, avocatul XXXXXX, acționând în interesele cet. XXXXXX, la xx.xx.2021, 

a depus o plângere pe numele procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX, privind îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu la examinarea cererii de recuzare din 

xx.xx.2021, dar nu a fost informată despre rezultatele examinării plângerii depuse. 

Astfel, solicită petenții tragerea la răspundere disciplinară a procurorilor 

XXXXXX și XXXXXX. 

Sesizarea a parvenit la Inspecția procurorilor 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, urmărirea 
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penală în cauza nr. XXXXXX a fost începută la xx.xx.2020, de către organul de urmărire 

penală al Inspectoratului de Poliției Centru al Direcției de poliție mun. Chișinău, în 

temeiul bănuielii rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art. 150 alin.(l) 

din Codul penal. 

La xx.xx.2020, la cauza penală nr. XXXXXX a fost conexată cauza penală nr. 

XXXXXX, urmărirea penală în care a fost începută la xx.xx.2020, de către organul de 

urmărire penală al Inspectoratului de Poliției XXXXXX al Direcției de poliție 

mun.Chișinău, conform indicilor infracțiunii prevăzute de art. 189 alin.(3) lit.a), e) din 

Codul penal. 

Fiind audiat, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, XXXXXX a explicat că prin ordonanța adjunctului- 

interimar al procurorului-șef al PCCOCS XXXXXX din xx.xx.2020 a fost dispusă 

efectuarea urmăririi penale de către un grup de procurori și ofițeri de urmărire penală, 

fiind desemnat conducător al grupului de urmărire penală. 

La xx.xx.2021, în adresa PCCOCS a parvenit cererea cet. XXXXXX privind 

recuzarea unor procurori din lista membrilor grupului de urmărire penală în cauza nr 

XXXXXX și a ofițerului de urmărire penală XXXXXX, în temeiul art.33 alin.(2) pct.6) și 

art.54 din Codul de procedură penală. 

Prin ordonanța din xx.xx.2021, procurorul ierarhic superior, adjunctul- interimar 

al procurorului-șef al PCCOCS XXXXXX, a dispus respingerea cererii de recuzare, fapt 

despre care semnatarul cererii de recuzare XXXXXX, a fost informat prin scrisoarea nr. 

XXXXXX din xx.xx.2021, fiindu-i expediată și copia ordonanței de respingere a cererii 

din xx.xx.2021. 

La xx.xx.2021 în adresa PCCOCS a parvenit plângerea apărătorului XXXXXX, 

depusă în interesele cet. XXXXXX, prin care s-a solicitat obligarea eliberării ordonanței 

procurorului ierarhic privind recuzarea/excluderea procurorilor XXXXXX, XXXXXX, 

XXXXXX și XXXXXX, precum și a ofițerului de urmărire penală XXXXXX din lista 

membrilor grupului de urmărire penală constituit pe cauza nr. XXXXXX, cu expedierea 

răspunsului în adresa petiționarului. 

Prin scrisoarea nr. XXXXXX din xx.xx.2021 apărătorul XXXXXX a fost informată 

despre faptul emiterii la xx.xx.2021 a ordonanței pe marginea cererii de recuzare 

înaintată de către XXXXXX, cu anexarea corespondenței anterioare pe caz. 

La xx.xx.2021, în adresa PCCOCS a parvenit cererea apărătorului XXXXXX, în 

interesele lui XXXXXX, prin care se solicita eliberarea ordonanței din xx.xx.2021 

procurorului ierarhic superior privind respingerea cererii cet. XXXXXX aferent recuzării 

unor procurori și ofițeri de urmărire penală din lista membrilor grupului de urmărire 

penală în cauza nr. XXXXXX și copia scrisorii nr. XXXXXX din xx.xx.2021. 

În pofida faptului că, semnatarului cererii de recuzare XXXXXX i-a fost expediată 

copia ordonanței din xx.xx.2021 de respingere a cererii, repetat, în adresa avocatei 

XXXXXX a fost expediată copia ordonanței solicitate și scrisorii nr. XXXXXX din 

xx.xx.2021. 

Fiind audiat procurorul XXXXXX a depus explicații similare celor menționate 

supra. 
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Prin urmare, nu a fost stabilit faptul că cet. XXXXXX și avocatul XXXXXX, nu au 

fost informați la cererile depuse la Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale din xx.xx.2021 și respectiv xx.xx.2021. 

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

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

răspundere disciplinară a procurorului XXXXXX și 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 reexaminării sesizării 

de către Inspecția procurorilor și tragerii la răspundere disciplinară a procurorului 

XXXXXX și 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 și avocatul XXXXXX au fost informați despre rezultatele examinării cererilor 

depuse în adresa PCCOCS la xx.xx.2021, respectiv xx.xx.2021. 

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, 
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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 depuse de 

către avocatul XXXXXX, în interesele cet. XXXXXX, privitor la faptele care pot constitui 

abateri disciplinare comise de către procurorul XXXXXX și 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______ 

 

 


