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Colegiul de disciplină şi etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor având 

în componenţa sa: 

Preşedinte – Vladislav Guţan; 

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

Cazacov, Alexandru Lozan 

examinând în ședință publică procedura disciplinară intentată în baza sesizării 

Procurorului General interimar, Dumitru Robu, privind faptele ce pot constitui abateri 

disciplinare comise de către procurorul în Procuratura raionului Drochia, Ghenadie 

Andronache,- 

 

A CONSTATAT: 

 

Pe rolul Colegiul de disciplină și etică (în continuare Colegiu) se află pronunțarea 

asupra cauzei disciplinare formulate de Inspecția procurorilor împotriva dlui Ghenadie 

Andronache, procuror în Procuratura r-lui Drochia, având ca obiect săvârșirea abaterii 

disciplinare prevăzute de art.38 lit.e) și f) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016. La apelul nominal, făcut în ședință publică, a răspuns Inspecția procurorilor, 

prin reprezentant - inspector Victor Ababii și procurorul Ghenadie Andronache, 

procedura de citare fiind legal îndeplinită.  

Prin decizia inspectorului din cadrul Inspecției procurorilor Vasile Godoroja din 

xx.xx.2022 privind rezultatele examinării sesizării cu privire la încălcările procedurale 

admise de către procurorul Andrei Lesnic, cu solicitarea sancționării disciplinare a 

procurorului vizat.    

În motivarea procedurii disciplinare, s-a susținut, în esență că, la data xxxxxxxx 

2021, Procurorul General interimar a pornit urmărirea penală în cauza penală nr. 
xxxxxxxx, în temeiul bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii prevăzute de 

art.2641 alin.(3) din Codul penal. Conform actului de începere a urmăririi penale, la data 

de xxxxxxxx 2021, în Registrul nr.x al Procuraturii xxxxxxxx, a fost înregistrat 

raportul de autosesizare pe faptul pretinselor acțiuni ilegale de conducere a mijlocului 

de transport în stare de ebrietate și/sau împotrivirea sau eschivarea conducătorului 

mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, acțiuni săvârșite de către procurorul 

în Procuratura raionului Drochia, Ghenadie Andronache, numit în funcția de procuror 

prin Ordinul Procurorului General nr.959-p din 15 iulie 2019.  

Din materialele procesului penal, rezultă o bănuială rezonabilă că la data 

xxxxxxxx 2021, în jurul orelor xx:xx minute, Ghenadie Andronache, deținând pernis 

de conducere, acționând în mod intenționat, conducând automobilul de marca 

„xxxxxxxx” cu n/î xxxxxxxx, în orașul xxxxxxxx, pe str. xxxxxxxx, în apropierea 



semnului giratoriu, nu a păstrat distanța de siguranță și a tamponat în spate automobilul 

de marca „xxxxxxxx” cu n/î xxxxxxxx, condus de xxxxxxxx.    

În cadrul investigării accidentului rutier, Ghenadie Andronache, fiind suspectat de 

conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, i-a fost propusă petrecerea 

examenului alcooscopic cu aparatul de testare „Drager Alcotest” la care acesta, 

acționând cu intenție directă, în scopul eschivării de la răspundere penală, contrar 

prevederilor art. 1 lit.j) din Regulamentul Circulației Rutiere, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr.357/2009, care prevede că, „Conducătorul de vehicul este obligat să se 

supună, la solicitarea polițistului, procedurii de testare a aerului expirat”, s-a împotrivit 

și eschivat de la petrecerea testului alcooscopic, invocând diferite pretexte, inclusiv că 

nu el a condus mijlocul de transport implicat în accident. Totodată, la xxxxxxxx 2021, 

de către Procuratura xxxxxxxx, a fost pornită urmărirea penală în temeiul bănuielii 

rezonabile privind comiterea infracțiunii prevăzute de art.303 alin.(3) din Codul penal. 

La respectiva cauză penală, au fost conexate cauzele nr. xxxxxxxx și nr. xxxxxxxx, 

pornite la xxxxxxxx 2021 și respectiv xxxxxxxx 2021 de către Procurorul general 

interimar, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute de 

art.303 alin.(3) din Codul penal, pentru examinare într-o procedură unică. în cadrul 

urmăririi penale s-a constatat o bănuială rezonabilă că Ghenadie Andronache, activând 

în funcția de procuror, acționând în participație cu procurorul, adjunct al procurorului-

șef al xxxxxxxx, Andrei Lesnic, cu angajatul Instituției Medico-Sanitară Publică al 

Spitalului xxxxxxxx, xxxxxxxx și alte persoane, urmărind scopul evitării atragerii la 

răspundere penală a lui Ghenadie Andronache, pentru conducerea mijlocului de 

transport în stare de ebrietate, despre care cunoșteau că la data de xxxxxxxx 2021 a fost 

implicat întrun accident rutier și căruia sub bănuiala rezonabilă că se afla în stare de 

ebrietate, iau fost colectate probe biologice de sânge, folosindu-se de situația de serviciu 

și autoritatea participanților, ilegal, a determinat angajații Instituției Medico-Sanitară 

Publică al Spitalului xxxxxxxx, să preleveze probe biologice de sânge de la o altă 

persoană, care nu se afla în stare de ebrietate, după care, ultimele probe prelevate să le 

înlocuiască cu probele biologice de sânge inițiale (prelevate de la Ghenadie 

Andronache), prin desigilarea ambalajului în care acestea au fost împachetate. Prin 

urmare, la data de xxxxxxxx 2021, fiind supuse examinării toxicologice, mostrele de 

sânge ridicate de la persoana neidentificată, care se prezum.au a fi ale lui Ghenadie 

Andronache, care a condus mijlocul de transport implicat în accidentul rutier, s-a 

constatat că acesta avea o concentrație de alcool în sânge potrivit raportului de cercetare 

toxicologică nr.xx, de xxx/l.    

Pentru comiterea faptelor sus-menționate, la data de xxxxxxxx 2022, Ghenadie 

Andronache a fost pus sub învinuire, incriminându-i-se comiterea infracțiunilor 

prevăzute de art.2641 alin.(3), art.26, art.303 alin.(3) din Codul penal. La data de 

xxxxxxxx 2022, cauza penală nr. xxxxxxxx de învinuire a lui Ghenadie Andronache, 

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 2641 alin.(3), art.26, art.303 alin.(3) din 

Codul penal, a lui Andrei Lesnic și xxxxxxxx în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 

26, art.303 alin.(3) din Codul penal a fost expediată pentru examinare în fond în adresa 

Judecătoriei xxxxxxxx. 

Totodată, Inspecția procurorilor reține că informația (secvențe video) despre 

comiterea de către procurorul Ghenadie Andronache a accidentului rutier din xxxxxxxx 



2021 a fost preluată și difuzată de către o serie de portaluri de știri (deschide.md, 

jurnal.md, știri.md, zdg.md ș.a.), fiind însoțită de comentariul ”un procuror a urcat la 

volan în stare de ebrietate și a provocat un accident rutier pe o stradă din orașul 

XXXXX...”. Fiind audiat pe marginea sesizării Procurorului General interimar, 

procurorul în Procuratura r-lui Drochia, Ghenadie Andronache a comunicat că, în seara 

zilei de xxxxxxxx 2021, în jurul orei xx:xx minute, în timp ce se deplasa cu mijlocul de 

transport de marca „xxxxxxxx”, model „xxxxxxxx”, cu xxxxxxxx, pe str. xxxxxxxx 

din or. xxxxxxxx, a fost implicat într-un accident rutier, fiind tamponat un alt mijloc de 

transport de marca „XXXXX”, persoane traumatizate nefiind stabilite. La fața locului s-

au prezentat angajații din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al 

Inspectoratului General al Poliției și angajații Procuraturii xxxxxxxx, care au 

documentat cazul.   

În timpul documentării acestui caz, i-au fost prelevate probele biologice de sânge 

la Spitalul raional xxxxxxxx, care au fost colectate în prezența persoanelor indicate 

supra. Pe parcursul zilei menționate, nu a fost implicat în serviciu, s-a aflat la domiciliul 

din comuna xxxxxxxx, r-nul xxxxxxxx, careva băuturi alcoolice nu a consumat. La 

fața locului, el nu s-a prezentat în calitate de angajat al Procuraturii raionului xxxxxxxx, 

angajații care au documentat cazul nu i-au cerut să prezinte actele de înmatriculare a 

mijlocului de transport, permisul de conducere, nu i-a fost prezentat procesul verbal de 

cercetare la fața locului pentru semnătură și nici nu i-a fost solicitat de a depune careva 

declarații.  

De către angajații poliției de patrulare, i-a fost propus să fie testat cu alcootestul 

„Drager”, la care el a menționat că în urma accidentului rutier, i-au fost provocate 

XXXXX XXXXX și anume s-a lovit cu capul de parbriz și cu cutia toracică de volan.  

Totodată, a solicitat să-i fie prelevate probe biologice de sânge. Astfel, împreună 

cu angajatul poliției de patrulare și procurorul de caz, s-au deplasat la Spitalul raional 

xxxxxxxx, unde în prezența persoanelor indicate, i-au fost prelevate probele biologice 

de sânge, de către asistenta medicală, probele prelevate nefiind sigilate în prezența lui, 

de către agentul de patrulare. Ulterior, a plecat la domiciliul din comuna xxxxxxxx,       

r-nul xxxxxxxx. Din cauza agravării stării de sănătate, la data de xxxxxxxx 2021, s-a 

adresat la Spitalul raional xxxxxxxx, pentru acordarea unui tratament și la xxxxxxxx 

2021, a fost supus examinării medico-legale și s-a constatat că, conform raportului de 

expertiză extra-judiciară nr. xxxxxxxx, s-au depistat […].    

Referitor la faptul implicării sale în înfăptuirea justiției, a menționat că nu a 

discutat cu careva persoane, pentru comiterea ilegalităților, cum este menționat în actul 

de sesizare nr. xxxxxxxx din xxxxxxxx 2021, cu Procurorul adjunct al procuroralui-

șef al Procuraturii r-nul xxxxxxxx, Andrei Lesnic, în acea noapte nu a discutat și nici 

nu s-a întâlnit, cu careva angajați din cadrul IMSP SR xxxxxxxx, nu a discutat. în 

conformitate cu dispoziția art.49 alin.(l) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, după 

finalizarea verificării sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară, 

inspectorul emite decizia motivată transmitere a materialelor la Colegiul de disciplină și 

etică, dacă identifică un temei de tragere la răspundere disciplinară.  

Conform aceleiași norme juridice, alin.(2), în cazul prevăzut la alin.(l) lit.b), 

decizia inspectorului, împreună cu raportul întocmit de acesta în baza verificării și 

dosarul cauzei disciplinare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, se prezintă 



la Colegiul de disciplină și etică spre examinare și se aduce la cunoștința autorului 

sesizării în scris sau, la solicitare, în format electronic.  

Din studiul materialelor cauzei disciplinare, concluzionăm că, obligația de 

prezentare în termen Colegiului de disciplină și etică, precum și obligația de informare 

a autorului sesizării au fost realizate de către inspecția procurorilor prin scrisoarea din 

xxxxxxxx 2022, nr. xxxxxxxx și respectiv xxx.  

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor, 

luând în considerare apărarea formulată de procurorul Ghenadie Andronche, Colegiul 

constată că procedura disciplinară este întemeiată, sub aspectul comiterii de către 

procurorul Ghenadie Andronche a abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.f) din 

Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, în speță, facându-se dovada 

nerespectării de către procurorul vizat a cerințelor Codului de etică al procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016. 

 Colegiu reține că materialul probator administrat atât în faza controlului de 

serviciu, cât și în procesul examinării nemijlocite nu denotă cu certitudine săvârșirea de 

către procurorul Ghenadie Andronche a abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.e) 

din Legea cu privire la Procuratură „încălcarea gravă a legii”. Or, omisiunile constate în 

activitatea procurorului vizat, în modul în care au fost prezentate Colegiului sunt 

acoperite în totalitate de prevederile lit.f) art.38 din Legea cu privire la Procuratură.  

Totodată, Colegiul constată că, deși, procurorul Ghenadie Andronche este vizat în 

prezenta cauză disciplinară pentru săvârșirea a două abateri disciplinare distincte: 

încălcarea gravă a legii (art. 38 lit.e) din Legea cu privire la Procuratură), respectiv 

atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, 

probității profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al 

procurorilor (art.38 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură), raportul Inspecției 

procurorilor nu conține date referitor la fiecare abatere în parte ce ar permite 

individualizarea elementelor obligatorii ale unei abateri disciplinare, în speță: faptă, 

vinovăție și legătura de cauzalitate între fapta ilicită și rezultatul produs, limitându-se la 

formularea generală că încălcările menționate, admise de procurorul în Procuratura 

raionului Drochia Ghenadie Andronche, constituie abateri disciplinare prevăzute la 

art.38 lit.e) și f) din Legea cu privire la Procuratură. 

 Cu această ocazie, Colegiul constată că, a ignora deficiențele menționate supra, ar 

echivala cu nerespectarea, în privința procurorului vizat, a condițiilor obligatorii pentru 

angajarea răspunderii sale disciplinare. Colegiu reține că Inspecției procurorilor îi 

revene „sarcina probei” tuturor elementelor necesare penttu a fi angajata răspunderea 

disciplinară a procurorilor, cu stabilirea concretă a modalității săvârșirii abaterii 

disciplinare și formei intenției. Or, Colegiul nu va face excepție de la regula că reprezintă 

factorul de echilibru în „duelul disciplinar extrajudiciar” și va soluționa cauza în baza 

probelor prezentate nemijlocit în fața sa, călăuzindu-se de principiul in dubio pro reo.  

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.  

Colegiul, constată că în cazul prezentat, materialul probator administrat atât în faza 

controlului de serviciu, cât și în procesul examinării nemijlocite de către Colegiu, denotă 

cu certitudine că toate elementele abaterii disciplinare prevăzute la lit.f) art.38 din Legea 



cu privire la Procuratură sunt sunt întrunite. Potrivit art.38 lit.f) din Legea cu privire la 

Procuratură nr.3 din 25.02.2016 constituie abatere disciplinară atitudinea nedemnă, 

manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității 

profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor.  

În considerarea elementelor care definesc conținutul abaterii disciplinare 

reglementată de art.38 lit.f) Legea cu privire la Procuratură, se impune a fi avute în 

vedere subzistența cumulativă, a elementelor specifice acestor abateri disciplinare, 

constând în existența unei conduite culpabile a procurorului în exercitarea funcției, 

inclusiv sub aspectul încălcării nomelor de procedură, cât și din perspectiva încălcării, 

în mod intenționat, a nomelor ce reglementează etica și conduita procurorului. 

 Referitor la cel de întâi capăt de acuzare în materie disciplinară, care se 

circumscrie laturii obiective a abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.f) din Legea 

cu privire la Procuratură, starea de fapt reținută de Colegiu și confirmată indirect de 

procurorul Ghenadie Andronche evidențiază încălcarea de către aceasta a 

responsabilităților specifice funcției, concretizate în cerința imperativă prevăzută de 

art.6 alin.(3) lit.d) din Legea specificată supra, dispoziție legală potrivit căreia procurorii 

sunt obligați să respecte regulile deontologice ale procurorilor și să se abțină de la fapte 

care ar discredita imaginea Procuraturii sau ar afecta prestigiul profesiei de procuror.  

Elementul material al laturii obiective al acestei abateri disciplinare constă: în 

adoptarea de către procuror a unei atitudini contrare nomelor de conduită civilizată, care 

impun decență și bună-credință în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în afara acestora, 

în încălcarea standardelor de conduită impuse de statutul profesiei, precum și implicarea 

în activități ce prejudiciază reputația Procuraturii sau a sistemului de drept în ansamblul 

său.  

De asemenea, această abatere disciplinară presupune încălcarea standardelor de 

conduită impuse procurorilor de dispozițiile pct.6.1.1, pct.6.2.5 din Codul de etică al 

procurorului, conform cărora procurorul trebuie să nu folosească prerogativele funcției 

pentru a influența deciziile altor instituții sau persoane care activează atît în domeniul 

public, cît și în cel privat.   

Procurorul Ghenadie Andronache a încălcat dispozițiile legale citate supra, or, 

după cum rezultă din lucrările procedurii disciplinare, dânsul, în scopul evitării unei 

eventuale răspunderi penale pentru fapta de conducere a mijlocului de transport în stare 

de ebrietate a intervenit pe lângă adjunctul procurorului-șef al Procuraturii r-lui 

xxxxxxxx, Andrei Lesnic și angajații Spitalului raional xxxxxxxx în vederea 

influențării acestora sub aspectul obținerii unei concluzii medicale favorabile sie.  

Obligația prevăzută de pct.6.2.5 din Codul de etică al procurorului - procurorul 

trebuie să nu folosească prerogativele funcției pentru a influența deciziile altor instituții 

sau persoane care activează atît în domeniul public, cît și în cel privat, îi incumbă 

procurorului indiferent dacă actul sau actele prin care el folosește prerogativele funcției 

pentru a influența deciziile altor instituții sau persoane s-au realizat atât cu ocazia 

exercitării atribuțiilor de serviciu, cât și în afara acestora.  

În plus, caracteristic acestei obligații este faptul că nu este relevant scopul pentru 

care procurorul urmărește să influențe deciziile instituțiilor și persoanelor din domeniul 

public sau privat (bani, foloase materiale, interese personale sau pentru apropiații săi, 

funcții publice sau private pentru sine sau pentru alții, etc.), simplul act sau simpla 

acțiune de a influența este îndeajuns pentru a se constata încălcarea acestei obligații.   



Modul în care a ales procurorul Ghenadie Andronache să comunice cu agenții de 

circulație implicați în documentarea accidentului rutier produs la xxxxxxxx 2021, cu 

implicarea sa în calitate de conducător auto (eschivarea constantă de la executarea 

cerințelor legale de a fi supus testării alcooscopice obligatorii), comportamentul său 

nemijlocit după comiterea accidentului rutier (tentativa de părăsire a locului accidentului 

rutier) este de natură să diminueze încrederea opiniei publice în justiție, întrucât publicul 

pretinde judecătorului și procuromlui să aibă o conduită mai înaltă decât cea cerută 

cetățenilor obișnuiți. 

În opinia Colegiului, procurorul Ghenadie Andronache prin faptul că a apelat la alt 

procuror în vederea obținerii pentru sine a unei soluții pozitive, el însuși a devenit un 

factor de presiune extern la adresa independenței procurorului, aducând, astfel, atingere 

onoarei, probității profesionale și prestigiului justiției.  

Colegiul consideră că în speța examinată, pe lîngă normele Codului de etică al 

procurorului citate supra, își găsesc aplicabilitate și prevederile Ghidului european al 

eticii și conduitei procurorilor (Ghidul de la Budapesta) adoptat la Conferința 

Procurorilor Generali din Europa, Strasbourg, 31 Mai 2005, conform cărora procurorii 

publici întotdeauna și în orice circumstanțe vor onora obligațiunile lor, inclusiv 

obligațiunea de a acționa întotdeauna în conformitate cu legislația națională și 

internațională relevantă; vor exercita atribuțiile just, imparțial, consecvent și prompt; 

vor respecta, proteja și susține demnitatea umană și drepturile omului; vor conștientiza 

faptul că acționează din numele societății și în interes public și se vor strădui să mențină 

echilibrul dintre interesul general al societății și interesele și drepturile fiecărui cetățean.  

În ceea ce privește forma de vinovăție ce caracterizează abaterea disciplinară, 

Colegiul consideră că aceasta este cea a intenției, procurorul Ghenadie Andronache 

realizând că încalcă standardele de conduită impuse de profesie, cât și la cerințele 

societății concretizate în respectarea unor valori unanim acceptate. Urmarea produsă 

prin săvârșirea acestei abateri disciplinare, constă în lezarea valorilor sociale privitoare 

la actul de justiție în sensul larg al acestei noțiuni care presupune, pe lângă organizarea 

și funcționarea organelor judiciare, și înfăptuirea corectă a actului de justiție, precum și 

deteriorarea încrederii și a respectului opiniei publice față de funcția de procuror, cu 

consecința afectării imaginei justiției, ca sistem și serviciu în apărarea ordinii de drept.  

Or, dispozițiile legale citate supra care impun procurorului o obligație de rezervă 

în întreaga sa conduită profesională, ce constă în abținerea de a săvârși acte sau fapte ori 

de a avea manifestări care ar putea aduce atingere demnității profesiei sau prestigiului 

acesteia.  

La individualizarea sancțiunii, Colegiul ia în considerare gravitatea concretă, 

împrejurările, legătura de cauzalitate și consecințele directe ale faptelor săvârșite de 

procurorul Ghenadie Andronache, considerând că se justifică aplicarea unei sancțiuni 

care să-i atragă atenția asupra gravității abaterii comise. Totodată, Colegiul ia în calcul 

principiul prezumției nevinovăției, coroborat cu principiile procedurii disciplinare 

privind procurorii, stabilite în conținutul art.37 din Legea cu plivire la Procuratură. 

Conform art.39 alin.(l) din Legea cu privire la Procuratură, în funcție de gravitatea 

abaterilor și în condițiile legii, procurorului i se aplică, prin hotărârea Colegiului de 

disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor sancțiunea 

disciplinară. Apreciind gravitatea abaterii constatate, consecințele acesteia precum și 

circumstanța agravantă identificată, Colegiul ajunge la concluzia că procurorului în 



Procuratura raionului Drochia, Ghenadie Andronache urmează să-i fie aplicată sacțiunea 

prevăzută de art.39 alin.(l) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură - mustrarea. În 

contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.38 lit.f), art.39 alin.(l) lit.b), 

art.51 alin.(l) lit.a), art.85, art.89 lit.a) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură,- 
 

 

H O TÂRĂȘTE: 

1. A aplica procurorului în Procuratura raionului Drochia Ghenadie Andronache, 

sancțiunea disciplinară - mustrare;  

2. Hotârârea 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. 

 

 

Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                   VLADISLAV GUȚAN    ____________ 

 

Membrii Colegiului:              Victor COMERZAN         ____________ 

                                                

                                               Marcel CIMBIR                ____________ 

                                                   

                                               Oleg TELEVCA                ____________ 

    

                                                 Pavel ŢURCAN               ____________ 

                                            

                                              Alexandru LOZAN             ____________ 

 

                                             Elena CAZACOV                ____________ 

 


