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

 

H O T Ă R Â R E 

nr. 3-21/22 

 

mun. Chișinău              25.03.2022 

 

 

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 Ţurcan 

Elena Cazacov 

Alexandru Lozan 

 

examinând în şedinţă publică cauza disciplinară în privinţa procurorului delegat în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexandr 

Guzic,- 

 

A CONSTATAT: 

 

La xx.xx.2021 Inspecţia procurorilor a fost sesizată de către procurorul-șef interimar 

al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Sergiu 

Russu, cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare prevăzute de art. 38 lit. a), 

e) din Legea nr.3/2006 cu privire la Procuratură, comise de către Alexandr Guzic, procuror 

delegat în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. 

Potrivit actului de sesizare, procurorul Alexandr Guzic a avut o atitudine neglijentă 

față de atribuțiile de serviciu, în cadrul exercitării urmăririi penale în cauza nr. xxxxxxxx, 

iar ulterior, neîntemeiat a emis ordonanță de clasare a procesului penal în cauza respectivă. 

După cum urmează: 

La xx.xx.2017 de către Procuratura Anticorupţie a fost pornită urmărirea penală în 

cauza nr. xxxxxxxx, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii prevăzute la 

art.328 alin.(3) lit. d) din Codul penal. 

Conform ordonanţei de pornire a urmăririi penale, „...la xx.xx.1995 de către 

Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată Legea nr. 668-XIII privind aprobarea 

listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, în 

anexă fiind inclus teritoriul fondului funciar, cu suprafaţa de xxxxxxxx ha a Institutului 

Național al Viei si Vinului. 

Ulterior, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.32 din 21.01.2004, cu privire la 

reorganizarea Institutului Național al Viei şi Vinului prin divizare în două întreprinderi de 

stat, teritoriul fondului funciar al Institutului a fost divizat între întreprinderea de Stat 

„xxxxxxxx şi întreprinderea de Stat Combinatul Vitivinicol Naţional - Vin, şi modificată 

anexa Legii nr.668-XIIIdin 23.11.1995 pentru aprobarea „Listei unităţilor ale căror 

terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului”. 



La xx.xx.2012, Î.S. Combinatul Vitivinicol „Naţional-Vin" (în proces de 

insolvabilitate) a expus la licitaţie cu strigare complexul patrimonial unic „Fabrica 

de Vin " amplasată în mun. Chişinău, str. Grenoble 167, în urma căruia a fost 

desemnat câştigător S.R.L „Domeniile Speia”, care a procurat construcţiile fabricii. 
Totodată, în rezultatul procedurii de insolvabilitate a Î.S. Combinatul Vitivinicol 

„Naţional - Vin",  ca urmare a deciziei comitetului creditorilor din xx.xx.2012, a fost emis 

ordinul nr.xx din xx.xx.2012 a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al 

Republicii Moldova, prin care terenul agricol cu nr. cadastral xxxxxxxx amplasat pe str. 

xxxxxxxx, mun. Chişinău, a fost transmis din gestiunea Î.S. Combinatul Vitivinicol 

„xxxxxxxx”, în gestiunea Î.S. „Combinatul de vinuri de calitate Mileştii Mici”. 

Ulterior, în perioada anilor 2015-2016, factorii de decizie ai Agenţiei Relaţii 

Funciare şi Cadastru, ilegal au exclus terenul cu nr. cadastral xxxxxxxx, amplasat în mun. 

Chişinău pe str. xxxxxxxx, din xx.xx.1995, care este prerogativa exclusivă a Parlamentului 

Republicii Moldova, efectuând în Registrul Bunurilor Imobile, modificări la Capitolul I 

privind modul de folosinţă, substituind sintagma „agricol" cu sintagma „pentru 

construcţii”, totodată modificând ilegal şi apartenenţa terenului din domeniul public al 

stalului în domeniul privat.  

Ca urmare a acţiunilor ilegale întreprinse de către factorii de decizie ai Agenţiei 

Relaţii Funciare şi Cadastru, compania „xxxxxxxx " S.R.L. a înaintat o cerere de 

cumpărare a terenului aferent construcţiei, cu suprafaţa de xxxxxxxx ha din xxxxxxxx, mun. 

Chişinău, iar la xx.xx.2016 fiind încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu nr. 

xxxxxxxx, prin care s-a înstrăinat terenul cu nr. cadastral xxxxxxxx S.R.L. „xxxxxxxx " 

pentru suma xxxxxxxx lei...". 

Prin ordonanța Procurorului General emisă la xx.xx.2021, s-a dispus efectuarea 

urmăririi penale pe caz de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate 

și Cauze Speciale. 

În continuare, procurorul delegat în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii 

Organizate şi Cauze Speciale Alexandr Guzic, a audiat numai un martor la xx.xx.2021 şi 

la xx.xx.2021 a dispus clasarea cauzei penale, din motivul că fapta nu întrunește elementele 

infracţiunii. 

Prin ordonanţa Procurorului General interimar din xx.xx.2021, s-a dispus anularea 

ordonanţei emisă de procurorul Alexandr Guzic la xx.xx.2021, ca fiind neîntemeiată, cu 

reluarea urmăririi penale. 

Pentru a adopta soluția de reluare a urmăririi penale din xx.xx.2021, Procurorul 

General interimar a constatat că, „... Din materialele cauzei penale rezultă că, la 

xx.xx.2021, procurorul în Procuratura Anticorupţie xxxxxxxx, care la acel moment efectua 

urmărirea penală, a solicitat de la Directorul General al Agenţiei Proprietăţi Publice 

delegarea unui angajat din cadrul instituţiei indicate, pentru a fi recunoscut în calitate de 

reprezentant al părţii vătămate, fiind constatat, potrivit estimărilor, că a fost cauzat 

statului un prejudiciu în mărime de aproximativ xxxxxxxx lei. 

În continuare, la xx.xx.2021, de către Directorul General al Agenţiei Proprietăţi 

Publice, xxxxxxxx, a fost delegat şeful Direcţiei contencios şi control al legalităţii 

xxxxxxxx, pentru a participa pe caz în calitate de reprezentant al părţii vătămate. 

Ulterior, procurorul Alexandr Guzic, preluând exercitarea urmăririi penale, 

ignorând împrejurările descrise supra, neîntemeiat a omis recunoaşterea şi audierea lui 

xxxxxxxx în calitate de reprezentant al părţii vătămate, privând autoritatea competentă de 

drepturile prevăzute la art.60 din Codul de procedură penată, inclusiv şi de posibilitatea 



formulării unei acţiuni civile... ". 

Astfel, se invocă că, analizând acţiunile procurorului Alexandr Guzic s-a constatat 

că la exercitarea urmăririi penale în cauza penală nr. xxxxxxxx, acesta  şi-a îndeplinit 

necorespunzător obligaţiunile de serviciu şi a comis o încălcare grava a legii. 

Or, reieșind din materialelor cauzei penale, Agenţia Proprietăţi Publice, prin 

scrisoarea nr. xxxxxxxx din xx.xx.2021 a confirmat ilegalitatea înstrăinării terenului cu nr. 

cadastral xxxxxxxx, exprimând-şi opinia că prejudiciului cauzat urmează să fie reparat prin 

reîntoarcerea terenului în proprietatea statului. 

Totodată, Agenţia Proprietăţi Publice l-a delegat ca reprezentat al părţii vătămate în 

cadrul cauzei penale pe xxxxxxxx, Şef al Direcţiei contencios şi control al legalităţii. 

În continuare, procurorul Alexandr Guzic, ignorând împrejurările descrise supra, a 

omis recunoaşterea şi audierea lui xxxxxxxx în calitate de reprezentant al părţii vătămate, 

privând autoritatea competentă de drepturile prevăzute la art.60 din Codul de procedură 

penală, inclusiv şi de posibilitatea formulării unei acţiuni civile în favoarea statului.  

Ca rezultat, la xx.xx.2021 dispunându-se clasarea procesului penal în cauza penală 

nr. xxxxxxxx, Agenţia Proprietăţi Publice nici nu a fost informată despre soluția dispusă. 

Se mai indică că, cu referire la comportamentul procurorului de caz, vizat în 

sesisare, este de remarcat că în conformitate cu prevederile art. 19 alin.(3) şi art. 254 din 

Codul de procedură penală - Organul de urmărire penală are obligaţia de a lua toate 

măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a 

circumstanţelor cauzei”, ceia ce a fost ignorat de către procurorul Alexandr Guzic. 

Conform jurisprudenţei CEDO, o investigaţie nu poate fi considerată „efectivă”, atât 

timp cât victima nu este implicată în desfăşurarea urmăririi penale în măsura necesară 

protejării intereselor sale legitime (a se vedea Slimani v. Franţa, 27 iulie 2004, §47). 

Similar, într-o altă cauză, Curtea a mai reţinut că „...este regretabil şi faptul că 

organul de urmărire penală nici nu a ţinut să-i informeze pe reclamanţi cu privire la 

constatările pe care le-a făcut în cursul urmăririi penale fără participarea acestora. Prin 

urmare, Curtea a reţinut că reclamantul au fost lăsaţi într-un vid total în privinţa 

desfăşurării anchetei, fapt care i-a lipsit în mod clar pe reclamanţi de posibilitatea de aşi 

proteja interesele procedurale legitime ...”. (a se vedea cauzele Enukidze şi Girgvliani V. 

Georgia, 26 aprilie 2011§ 250). 

Fiind audiat în cadrul verificării sesizării, cât și în cadrul examinării procedurii 

disciplinare, procurorul Alexandr Guzic și-a exprimat dezacordul cu rezultatele verificării 

sesizării expuse supra, indicând că nu a admis careva abateri disciplinare în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu. 

Totodată, considerând că acțiunile procurorului Alexandr Guzic constituie abatere 

disciplinară, inspecția procurorilor a expediat Colegiului de disciplină și etică dosarul 

cauzei disciplinare, pentru examinare. 
Analizând materialele cauzei disciplinare, Colegiul de disciplină şi etică constată că 

de către procurorul Alexandr Guzic a fost comisă o abatere disciplinară. 

Domnul Alexandr Guzic deţine funcţia de procuror şi, în conformitate cu prevederile 

art. 6 alin. (3) lit. a), b), c), d) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul este obligat 

să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu în conformitate cu Constituţia, legislaţia 

Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi 

să respecte prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii; să 

respecte regulile deontologice ale procurorilor, să asigure respectarea drepturilor şi a 



libertăţilor fundamentale ale omului în exercitarea atribuţiilor sale și să se abțină de la fapte 

care ar discredita imaginea Procuraturii sau ar afecta prestigiul de procuror, etc. 

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

Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr. 4 din 27.05.2016, de asemenea, îl obligă pe 

procuror să respecte legislaţia naţională şi internaţională, practica judiciară şi jurisprudenţa 

CEDO, actele departamentale, interdepartamentale şi ale organelor reprezentative şi de 

autoadministrare ale procurorilor, să respecte drepturile și interesele legitime ale părților și 

participanților la proces şi să-şi exercite atribuţiile în mod independent, imparţial, onest, 

ireproşabil, dând dovadă de o înaltă ţinută morală si maximă corectitudine și să contribuie 

la realizarea eficientă și efectivă a actului de justiţie. 

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

52 din Codul de procedură penală, conduce personal urmărirea penală și controlează 

legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul 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 о persoană să nu fie urmărită penal fără să existe 

indici temeinici că a săvârșit о infracțiune, etc. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Codul de procedură penală, organul de 

urmărire penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea 

sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît 

circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele 

care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează 

răspunderea. Aceleași obligațiuni fiind stipulate și în art. 254 alin. (1) din Codul de 

procedură penală. 

La caz, procurorul Alexandr Guzic exercitând urmărirea penală în cauza nr. 

xxxxxxxx, a omis recunoaşterea şi audierea lui xxxxxxxx în calitate de reprezentant al 

părţii vătămate, privând autoritatea competentă de drepturile prevăzute la art.60 din Codul 

de procedură penală, inclusiv şi de posibilitatea formulării unei acţiuni civile în favoarea 

statului. 

Aceste omisiuni nu constituie altceva decât acțiuni procedurale ce urmau a fi 

realizate, rezultatele cărora au fost importante pentru aprecierea determinantă a 

circumstanțelor care s-au aflat la originea faptei. Aceste omisiuni și deficiențe elucidate, 

constituind un viciu fundamental care au afectat drept consecință hotărârea de clasare a 

procesului penal emisă la xx.xx.2021 de către procurorul Alexandr Guzic, reprezentând 

erori de fapt și de drept. 
Astfel, se constată că procurorul Alexandr Guzic a încălcat normele expuse supra în 

cadrul exercitării urmăririi penale în cauza nr. xxxxxxxx, a acţionat prin îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi cu admiterea încălcărilor grave de lege. În 

consecinţă, fiind afectat actul de justiţie şi imaginea Procuraturii. 

Comiterea abaterii disciplinare de către procurorul Alexandr Guzic se confirmă prin 

următoarele probe: materialele sesizării, actele procesual-penale anexate la materialele 

procedurii disciplinare, inclusiv scrisoarea Agenţiei Proprietăţi Publice din xx.xx.2021, 

copiile proceselor-verbale de audiere a specialistului şi martorului din xx.xx.2021, 

ordonanţa de clasare a urmăririi penale din xx.xx.2021 şi ordonanţa Procurorului General 

interimar din xx.xx.2021, de anularea a ordonanţei din xx.xx.2021. 

Pe cale de consecință, se constată că procurorul Alexandr Guzic a încălcat obligaţiile 

procurorului prevăzute în art. 6 alin. (3) lit. a), b), c) și d) din Legea cu privire la Procuratura 



nr.3 din 25.02.2016, pct. 6.1.1., 6.1.4., 6.2.1. din Codul de etica al procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 27.05.2016. Respectiv, procurorul 

Alexandr Guzic a comis abateri disciplinare prevăzute la art. 38 lit. a) și e) din Legea cu 

privire la Procuratură, fapt pentru care urmează a fi sancționat disciplinar cu mustrare. 

În organele procuraturii Alexandr Guzic activează din 01.10.2014, fiind numit în 

funcţia de procuror în Procuratura raionului Călăraşi, conform ordinului Procurorului 

General nr. 974-p din 25.09.2014. 

Conform Ordinului Procurorului General nr. 375-p din 03.03.2020 dl Alexandr 

Guzic, procuror în Procuratura raionului Călăraşi a fost delegat pentru exercitarea 

atribuţiilor de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi 

Cauze Speciale pe o perioadă de 3 luni, apoi de mai multe ori a fost dispusă prelungirea 

delegării prin ordinele Procurorului General până la 03.03.2022. La 08.10.2021 a fost 

sistată delegarea, cu reîncadrarea la locul permanent de muncă în Procuratura raionului 

Călăraşi. 

Pe perioada de activitate dl Alexandr Guzic a fost încurajat de 2 ori. Sancţiuni 

disciplinare nu are. 

Circumstanţe agravante sau atenuante care ar influenta aplicarea sancţiunii 

disciplinare în privinţa procurorului Alexandr Guzic nu au fost stabilite. 

În conformitate cu prevederile articolelor 39 alin. (1) lit. b), 50, 51 alin. (1) lit. a), 

alin. (4), alin. (5), alin. (8), 85 alin. (3), 89 ale Legii RM nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, Colegiul de disciplină şi etică,- 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A constata că acțiunile procurorului în Procuratura raionului Călărași Alexandr 

Guzic, constituie abatere disciplinară. 

2. A aplica procurorului Alexandr Guzic, sancțiunea disciplinară - mustrare. 

3. Hotărârea poate fi contestată la Consiliul Superior al  Procurorilor, prin intermediul 

colegiului, în termen de 5 zile lucrătoare. 

 

 

Președinte:   Vladislav Guțan          _____________ 

 

Membrii:     Marcel Cimbir             _____________ 

 

     Victor Comerzan          _____________ 

 

      Oleg Televca  _____________ 

 

      Pavel Ţurcan  _____________ 

 

      Elena Cazacov  _____________ 

 

      Alexandru Lozan _____________ 

 

 

 


