
  

Colegiul de Disciplină şi Etică  

de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 - 59/2022 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în privința  

procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia,  

Oficiul Ceadîr-Lunga, Dmitri IANAC 

 

mun. Chişinău                                            13 mai 2022  

 

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

componenţa sa: 

Preşedinte – Vladislav Guţan; 

Membrii – Marcel Cimbir, Victor Comerzan, Alexandru Lozan, Elena Cazacov - 

raportor, Oleg Televca și Pavel Ţurcan, 

examinând în şedinţă publică procedura disciplinară intentată în privinţa procurorului 

în Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, Dmitri IANAC, ca rezultat al 

depistării unor încălcări admise de către aceasta la exercitarea urmăririi penale pe cauza nr. 

xxxxxxxx și audiind informația prezentată de către raportorul Elena CAZACOV, Colegiul 

de disciplină și etică,- 

 

CONSTATĂ: 

 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea, competența și 

modul de funcționare a Inspecției procurorilor, inspectorul din cadrul Inspecției 

procurorilor Mihail Căpătici, a verificat sesizarea procurorului-șef al Secției unificare a 

practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Direcției Judiciare 

a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, cu privire la faptele comise de către procurorul 

în Procuratura UTA Găgăuzia,  Oficiul Ceadîr-Lunga, Dmitri Ianac, ce pot constitui 

abateri disciplinare, exprimate prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de 

serviciu, neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei, dacă acest lucru nu este 

justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept, 

încălcarea gravă a legii la pornirea, exercitarea urmăririi penale şi trimiterea în judecată a 

cauzei nr. xxxxxxxx.  

Potrivit raportului din xx.xx.2022, inspectorul Mihail Căpătici a stabilit că acțiunile 

procurorului Dmitri Ianac, la efectuarea urmăririi penale în cauza penală nr. xxxxxxxx, de 

învinuire a lui xxxxxxxx, de comitere a infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b1) Cod 

penal, constituie abatere disciplinară prevăzută la art.38 lit. a), b), e) din Legea cu privire 

la Procuratură, manifestate prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, 

aplicarea necorespunzătoare a legislației și încălcarea gravă a legii, existînd temeiuri de 

tragere la răspundere disciplinară a acestuia. Ca rezultat, materialele cauzei disciplinare au 

fost transmise Colegiului de disciplină și etică. 
În opinia autorului sesizării se invocă, că procurorul Dmitri Ianac, la xx.xx.2019, 

ilegal a pornit urmărirea penală în cauza nr. xxxxxxxx în privinţa cet. xxxxxxxx, în temeiul 

bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b1) din 

Codul penal. 

S-a stabilit că, la xxxxxxxx 2019, de către procurorul în Procuratura UTA 

Găgăuziei, oficiul Ceadîr-Lunga Dmitri Ianac, a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. 

xxxxxxxx, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 332 

alin. (1) din Codul penal. 



  

Potrivit ordonanţei privind începerea urmăririi penale: „la data de xx.xx.2018, de 

către organul de urmărire penală al xxxxxxxx a fost pornită urmărirea penală pe cauza 

nr. xxxxxxxx, conform elementelor infracţiunii prevăzute la art. 287 alin. (1) CP. în cadrul 

efectuării urmăririi penale pe cauza dată s-a stabilit că, temei de efectuare a controlului 

a servit plângerea lui xxxxxxxx despre acţiunile de huliganism manifestate de cet. 

xxxxxxxx, care au avut loc la xx.xx.2018, aproximativ la ora xx:xx, la intersecţia străzilor 

xxxxxxxx, mun. Ceadîr-Lunga. La xx.xx.2018, plângerea respectivă a fost înregistrată în 

Registrul nr. 2 şi transmisă pentru examinare subofiţerului superior de sector al xxxxxxxx 

xxxxxxxx. Conform materialelor cauzei penale, la xx.xx.2018, subofiţerul xxxxxxxx a 

întocmit procesul-verbal de audiere a martorului xxxxxxxx, care a declarat că, la 

xx.xx.2018, întorcându-se acasă, şi coborând pe xxxxxxxx, mun. Ceadîr-Lunga, la 

intersecţia cu str. xxxxxxxx ar fi văzut incidentul, care a avut loc între xxxxxxxx şi o 

persoană necunoscută acestuia. 

Totodată, fiind audiat la xx.xx.2018 şi xx.xx.2018 de către ofiţerul de urmărire 

penală xxxxxxxx în calitate de martor pe cauza dată, xxxxxxxx a declarat că, la xx.xx.2018 

se afla peste hotarele Republicii Moldova şi despre cazul lui xxxxxxxx nu cunoaşte nimic, 

iar mai devreme nu a fost audiat de angajaţii poliţiei pe acest fapt şi nu a semnat nici un 

proces-verbal de audiere.”.  

La xx.xx.2019, cauza penală nr. xxxxxxxx a fost trimisă în judecată cu rechizitoriu 

de către procurorul D. Ianac. 

La xx.xx.2021, prin sentinţa Judecătoriei Comrat, cu participarea procurorului Ianac 

D., a fost încetat procesul penal în cauza de învinuire a lui xxxxxxxx în săvârşirea 

infracţiunii prevăzute de art. 332 alin. (1) din Codul penal în legătură cu expirarea 

termenului prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

La xx.xx.2019, procurorul în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ceadîr-Lunga 

Ianac D., a pornit o nouă urmărire penală împotriva lui xxxxxxxx în cauza nr. xxxxxxxx, 

în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. 

b1) din Codul penal, pe faptul că, „la xx.xx.2018 xxxxxxxx, activând în calitate de ofiţer 

superior de sector al xxxxxxxx al IGP, având potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) al Legii 

cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului şi conform art. 123 alin. (2) din 

Codul penal, calitatea de funcţionar public cu statut special, efectuând verificări la 

sesizarea cet. xxxxxxxx despre faptul că a fost bătut de o persoană necunoscută, care a 

avut loc la xx.xx.2018 aproximativ la ora xx  intersecţia străzilor xxxxxxxx şi xxxxxxxx din 

mun. Ceadîr- Lunga, acţionând din intenţii carieriste, cu scopul de a crea o aparenţă de 

luptă eficientă împotriva criminalităţii pe sectorul său, a săvârşit falsificarea 

documentelor oficiale, care a adus consecinţe juridice şi anume: la xx.xx.2018 a întocmit 

un proces-verbal de audiere a martorului xxxxxxxx, pretins a fi efectuată, care era 

cunoscutul său, unde în calitate de declaraţii, a indicat nişte circumstanţe inventate 

precum că de fapt xxxxxxxx nu a fost agresat, s-a semnat în procesul-verbal respectiv din 

numele lui xxxxxxxx şi a anexat documentul respectiv la materialele cauzei. După care, la 

xx.xx.2018, xxxxxxxx a emis o încheiere pe cauza dată şi a remis materialele la 

Inspectoratul de poliţie, astfel tăinuind săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 287 alin. 

(1) din Codul penal, în rezultat nefiind pornită la timp urmărirea penală.”. 

La xx.xx.2019, procurorul D. Ianac a trimis cauza penală nr. xxxxxxxx în judecată 

cu rechizitoriu. 

Astfel, autorul sesizării a invocat că procurorul Dmitri Ianac a admis încălcarea 

prevederilor art. 7, 22 din Codul de procedură penală și art.4 Protocolul 7 al CEDO, prin 

pornire ilegală a urmăririi penale în baza art. 327 alin. (2) lit.b1) din Codul penal, calificînd 

incorect fapta inculpatului drept concurs ideal de infracțiuni, or pe aceiași faptă a fost 

intentată urmărirea penală în temeiul art. 332 din Codul penal în privința lui xxxxxxxx. 



  

În cadrul verificării sesizării Inspecția procurorilor a stabilit că, „...Procurorul Ianac 

D., a pornit ilegal urmărirea penală în baza art. 327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal, 

calificând incorect fapta inculpatului drept concurs ideal de infracţiuni, or pe aceeaşi 

faptă a fost pornită urmărirea penală în temeiul art. 332 din Codul penal în privinţa lui 

xxxxxxxx astfel, fiind admisă încălcarea art. 22 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură 

penală care prevede că, nimeni nu poate fi urmărit penal sau judecat pentru săvârşirea 

faptei penale cu privire la care a fost emisă o ordonanţă neanulată de încetare a urmăririi 

penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală şi/sau de clasare a cauzei, sau de 

refuz în pornirea urmăririi penale ori cu privire la care a fost pronunţată o hotărâre 

judecătorească definitivă de condamnare, de achitare sau încetare a procesului penal, iar 

hotărârea judecătorească definitivă împiedică pornirea sau continuarea procesului penal 

în privinţa aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă, cu excepţia cazurilor când fapte noi 

ori recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente au afectat 

hotărârea respectivă. Implicit, a fost încălcat art. 4, protocolul 7 al CEDO potrivit căruia 

„nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat pentru 

săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre 

definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat”. 

Non bis in idem, reprezintă o garanţie procesuală în materie penală. Principiul 

stabileşte interdicţia de urmărire, judecare, precum şi pedepsire a persoanei pentru fapta 

pentru care anterior a fost sancţionată. Esenţa principiului porneşte de la ideea potrivit 

căreia fiecare infracţiune poate genera în sine doar o singură posibilitate de pedepsire. 

Aceasta şi reprezintă o apreciere echitabilă a unui proces de realizare a justiţiei şi 

tragerea la răspundere penală a făptuitorului pentru fapta comisă. 

Scopul art. 4 din protocol este de a interzice repetarea procedurilor penale care au 

dus la pronunţarea unei hotărâri definitive. Potrivit jurisprudenţei Curţii, garanţia 

consacrată prin art. 4 din Protocolul nr.7 ocupă un loc primordial în sistemul de protecţie 

al Convenţiei, astfel cum o atestă faptul că art. 15 nu îngăduie nici o derogare de la 

aceasta în caz de război sau alt pericol public (Mihalache împotriva României (8 iulie 

2019), pct. 47). 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că dispoziţiile art. 4 din 

Protocolul nr. 7 conţin 3 garanţii distincte: 1) garanţia de a nu fi susceptibil/supus riscului 

de a fi judecat pentru aceeaşi faptă într-o nouă procedură, 2) garanţia de a nu fi judecat 

pentru aceeaşi faptă într-o nouă procedură si 3) garanţia de a nu fi pedepsit pentru 

aceeaşi faptă într-o nouă procedură. 

xxxxxxxx, săvârşind înscrierea datelor false în documentele oficiale din interes 

personal nu putea să mai manifeste suplimentar încă un interes personal faţă de aceeaşi 

faptă. Scopul lui era strict determinat, de a întocmi procesul-verbal vicios de audiere a 

martorului, pentru a obţine o soluţie corespunzătoare pe cauza respectivă. 

Nu au existat alte acţiuni în comportamentul făptuitorului, care ar putea fi 

calificate şi conform art. 327 din Codul penal, iar calificarea suplimentară conform 

abuzului de serviciu reprezintă o dublare de încadrare juridică a aceleiaşi fapte. 

Articolul 332 din Codul penal reprezintă o normă specială în raport cu art. 327 

din CP, fapt reliefat şi de pct. 4.3 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 7 din 15.05.2017 cu privire 

la aplicarea legislaţiei, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau 

abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi 

neglijenţa în serviciu, potrivit căreia: Instanţele de judecată vor reţine că încadrarea 

faptei comise de către persoana publică, respectiv, de către persoana cu funcţie de 

demnitate publică, în acord cu art. 327 din Codul penal, este posibilă, dacă nu există o 

altă normă specială, în conformitate cu alin. (1) art. 116 din Codul penal. în limitele 

Capitolului XV al Părţii Speciale a Codului penal, în raport cu art. 327 din Codul penal, 



  

sunt norme speciale art. 324 şi 332 din Codul penal. Aceasta deoarece pretinderea, 

acceptarea, primirea sau extorcarea remuneraţiei ilicite de către persoana publică, 

respectiv, persoana cu funcţie de demnitate publică, dar şi înscrierea de către aceste 

persoane, în documente oficiale, a unor date vădit false, precum şi falsificarea unor astfel 

de documente constituie o exercitare abuzivă a atribuţiilor de serviciu. Deci, la calificare, 

se va reţine doar art. 324 sau 332 din Codul penal, nu însă un concurs (ideal) de 

infracţiuni. 

Cele menţionate, denotă faptul că procurorul D. Ianac nu a calificat corect fapta 

inculpatului, nu a ţinut cont de existenţa unei urmăriri penale a acestuia pentru aceeaşi 

faptă, prin ordonanţa procurorului D. Ianac din xx.xx.2019, xxxxxxxx a fost pus sub 

învinuire ilegal şi neîntemeiat, fiind întocmit rechizitoriul, şi trimis dosarul penal în 

judecată pentru examinare în fond, astfel fiind ignorat ar. 7 alin. (1) din Codul de 

procedură penală, care prevede că: „Procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate 

cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional cu tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituţiei 

Republicii Moldova şi ale prezentului cod.”, iar circumstanţele descrise au generat în 

ansamblu pronunţarea unei sentinţe ilegale de condamnare a lui xxxxxxxx în comiterea 

infracţiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal, fapt ce va duce 

indispensabil la împovărarea statului cu cheltuieli de reparare a prejudiciilor persoanei 

vătămate în drepturi, care eventual va acţiona autorităţile responsabile în judecată în 

acest sens.”. 

Fiind audiat asupra circumstanțelor cazului, în cadrul controlului, Ianac Dmitri a 

explicat că, la pornirea urmăririi penale la xx.xx.2019 în cauza nr. xxxxxxxx în privinţa 

cet. xxxxxxxx în baza art. 327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal şi exercitarea urmăririi 

penale, nu a încălcat legislaţia în vigoare. A indicat că speței nu sunt aplicabile prevederile 

art.22 din Codul de procedură penală, or la momentul pornirii urmăririi penale pe cauza 

menționată în privința lui xxxxxxxx nu exista hotărîri din cele indicate în prevederile 

citate. Urmărirea penală a fost pornită de el pentru o calificare suplimentară și mai clară a 

acțiunilor numitului. Consideră că prin acțiunile lui nu a fost încălcat principiul atragerii 

la răspundere a unei persoane pentru aceiași faptă.    

În opinia Inspecției procurorilor, rezultatele verificării sesizării denotă faptul că, 

acţiunile procurorului Dmitri Ianac la exercitarea urmăririi penale în cauza penală nr. 

xxxxxxxx de învinuire a lui xxxxxxxx, de comitere a infracțiunii prevăzute de art.327 alin. 

(2) lit.b1) din Codul penal, constituie abatere disciplinară, prevăzută la art.38 lit. a), b) şi 

e) din Legea cu privire la Procuratură. 

Potrivit concluziilor Inspecției procurorilor, comiterea abaterii disciplinare de către 

procurorul Dmitri Ianac se confirmă prin sesizarea procurorului-șef al Secției unificare a 

practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată a Direcției Judiciare 

a Procuraturii Generale, Vladimir Adam, copia ordonanțelor de pornire a urmăririi penale 

din xx.xx.2019 pe cauza nr. xxxxxxxx și din xx.xx.2019 pe cauza nr. xxxxxxxx, copia 

ordonanței de punere sub învinuire  din xx.xx.2019 a lui xxxxxxxx pe cauza nr. xxxxxxxx, 

copia scrisorii din xx.xx.2019 de transmitere în instanța de judecată a cauzei nr. xxxxxxxx, 

copia scrisorii din xx.xx.2019 de trimitere în judecată a cauzei nr. xxxxxxxx, copia 

sentințelor din xx.xx.2021 și xx.xx.2021, copia rechizitoriului pe cauza nr. xxxxxxxx.    

Procurorul Dmitri Ianac, în cadrul examinării cauzei disciplinare nu a fost audiat, 

acesta solicitînd examinarea procedurii disciplinare în lipsa sa și indicînd că susține poziția 

formulată anterior.  

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor, 

Colegiul constată că în cazul examinat s-a făcut dovada faptului că procurorul Dmitri Ianac 

și-a îndeplinit necorespunzător obligațiile de serviciu și a aplicat necorespunzător 



  

legislația, acest lucru nufiind justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor 

stabilite în sistemul de drept, fiind stabilite cumulativ elementele constitutive ale abaterii 

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

25.02.2016.  

În acest sens s-au reținut ca plauzibile constatările Inspecției cu privire la faptul 

încălcării de către procurorul Dmitri Ianac a prevederilor art. 22 alin. (1), (2) din Codul de 

procedură penală, la pornirea urmăririi penale în cauza penală nr. xxxxxxxx, precum și 

efectuarea în continuare a urmăririi penale în această cauză cu expedierea acesteia în 

instanța de judecată, fiind astfel încălcat principiul „de a nu fi urmărit sau judecat de mai 

multe ori”, or pe același fapt de către procurorul Dmitri Ianac a fost pornită cauza penală 

nr. xxxxxxxx care deja era expediată în instanța de judecată (xx.xx.2019) la momentul 

pornirii  urmăririi penale în cauza nr. xxxxxxxx (xx.xx.2019).   

În aceste circumstanțe, nu poate fi acceptat argumentul procurorului potrivit căruia 

acesta a menționat că scopul pornirii urmăririi penale în cauza nr. xxxxxxxx era în vederea 

concretizării și calificării mai corecte a acțiunilor lui xxxxxxxx.   

Totodată, la exercitarea urmăririi penale în cauza nr. xxxxxxxx a cet. xxxxxxxx de 

comiterea infracţiunii prevăzute de art. 327 alin. (2) lit. b1) din Codul penal, a încălcat 

dispoziţia art.6 alin. (3) lit. a) din Legea cu privire la Procuratură - procurorul este obligat 

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

Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, art. 

19 alin. (3), 254 alin. (1) din Codul de procedură penală, pct. 6.1.1., 6.2.1. şi 6.2.3. din 

Codul de etică al procurorilor care stipulează că, procurorul trebuie să respecte legislaţia 

naţională şi internaţională, actele departamentale, interdepartamentale şi ale organelor 

reprezentative şi de autoadministrare ale procurorilor; să-şi exercite atribuţiile în mod 

independent, imparţial, onest, ireproşabil, dând dovadă de o înaltă ţinută morală şi maximă 

corectitudine şi să contribuie la realizarea eficientă şi efectivă a actului de justiţie. 

Independenţa nu este un privilegiu sau o prerogativă conferită procurorilor în interes 

personal, ci o garanţie a unei justiţii echitabile, imparţiale şi efective, care protejează 

interesul public şi privat în societate; în luarea deciziilor, inclusiv a celor discreţionare, să 

acţioneze în mod independent şi imparţial în conformitate cu legea, respectând prevederile 

prezentului Cod şi ale tuturor actelor departamentale şi interdepartamentale. 

Ca rezultat al îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu și aplicării 

necorespunzătoare a legii din partea procurorului Dmitri Ianac, inițial prin sentința 

Judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din xx xxxxxxxx 2021, xxxxxxxx a fost recunoscut 

vinovat pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b/1) din Codul penal, 

şi condamnat la pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 ani cu ispăşirea pedepsei în 

penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în cadrul 

Ministerul Afacerilor Interne pe un termen de cinci ani, deși în privința acestuia exista 

hotărîre pe același fapt a Judecătoriei Comrat din xx xxxxxxxx 2021, prin care procesul 

penal intentat împotriva lui xxxxxxxx în comiterea infracţiunii prevăzute de art.332 alin.(1) 

Cod penal a fost încetat, din motivul expirării termenului de prescripţie de tragere la 

răspundere penală.  

Ulterior, prin Decizia din xx xxxxxxxx 2021 a Colegiul judiciar al xxxxxxxx, sentinţa 

Judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din xx xxxxxxxx 2021, a fost casată fiind încetat 

procesul penal în privinţa lui xxxxxxxx de comiterea infracţiunii prevăzute la art. 327 

alin.(2) lit.b1) Cod penal, din motiv că există o hotărâre definitivă în privinţa aceleiaşi 

persoane pe aceeaşi faptă. Măsura preventivă-arestarea preventivă, a fost anulată cu 

liberarea de sub strajă a inculpatului xxxxxxxx din sala de judecată. 

În aceste circumstanțe, Colegiul reține, că totalitatea acestor acțiuni din partea 

procurorului constituie „îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu” și 



  

„aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de 

schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept”, Ori, procurorul 

Dnitri Ianac a exercitat urmărirea penală în ambele cauze penale pornite de către el, acestea 

fiind pornite pe același fapt, însă fiind calificate diferit, fiind ambele cauze expediate de 

către numit în instanța de judecată și ca rezultat au survenit consecințe care au dus la 

condamnarea unei persoane la pedeapsă cu închisoare pentru un fapt pentru care anterior a 

fost deja condamnat.  

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, cerințe care în cazul examinat sunt întrunite. 

Astfel, în cadrul examinării procedurii disciplinare au fost identificate temeiuri 

rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către procurorul Ianac Dmitri a abaterilor 

disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii conform Legii cu privire la Procuratură. 
Dl Dmitri Ianac activează în organele Procuraturii din anul 2003, fiind numit în 

funcţia de procuror-interimar în procuratura raionului Taraclia de la 01.10.2003, prin 

ordinul Procurorului General nr. 624-p din 30.09.2003. 

Prin ordinul Procurorului General nr. 791-p din 13.12.2004, acesta a fost numit în 

funcţia de procuror în procuratura r-lui Taraclia. 

Potrivit ordinului Procurorului General nr. 531-p din 26.06.2006, D. Ianac a fost 

transferat în funcţia de procuror în procuratura or. Ceadîr-Lunga. 

Conform ordinului Procurorului General nr. 677-p din 02.05.2013, dlui D. Ianac, 

procuror în procuratura oraşului Ceadîr-Lunga, i s-a dispus exercitarea atribuţiilor de 

procuror, adjunct al procurorului or. Ceadîr-Lunga, de la 03.05.2013, până la suplinirea 

funcţiei vacante. 

Prin ordinul Procurorului General nr. 1594-p din 14.12.2013, dl D. Ianac, a fost 

numit în funcţia de procuror, adjunct al procurorului or. Ceadîr-Lunga, fiind eliberat din 

funcţia de procuror, adjunct-interimar al aceleiaşi procuraturi, de la 12.12.2013. 

Potrivit ordinului Procurorului General nr. 1116-p din 05.08.2016, dl D. Ianac, a fost 

transferat din funcţia de procuror, adjunct al procurorului or. Ceadîr-Lunga, în funcţia de 

procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ceadîr-Lunga, de la 01.08.2016. 

Prin hotărârea Colegiului de disciplină şi etică din subordinea Consiliului Superior 

al Procurorilor nr. 13-85/17(111) din 21.12.2017, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligaţiilor de serviciu, aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei, procurorului în 

Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ceadîr-Lunga Dmitri Ianac, i-а fost aplicată sancţiunea 

disciplinară - avertisment. 

Pe parcursul activităţii în organele Procuraturii, dl D. Ianac, a fost încurajat în 

serviciu de 4 ori. 

În concluzie, în urma examinării procedurii disciplinare, s-a constatat prezenţa unei 

atitudini necorespunzătoare faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu de către 

procurorul Dmitri Ianac ce a dus la interpretarea şi aplicarea incorectă a legislaţiei în 

domeniu pe cauza penală nr. xxxxxxxx.  

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016, sancțiunea disciplinară se aplică procurorului în funcţie de gravitatea 

abaterilor şi în condiţiile legii, prin hotărârea Colegiului de disciplină şi etică din 

subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016, sancţiunea disciplinară se aplică procurorului proporţional cu gravitatea 

abaterii disciplinare comise şi în funcţie de circumstanţele personale ale acestuia. 

Gravitatea abaterii disciplinare este determinată de natura faptei comise şi de consecinţele 



  

produse. Consecinţele produse sînt evaluate avînd în vedere atît efectele asupra persoanelor 

implicate în activităţile în cadrul cărora s-a comis fapta, cît şi efectele asupra imaginii şi 

prestigiului Procuraturii. 

Avînd în vedere că, sancțiunea disciplinară se aplică cu scopul evitării producerii pe 

viitor a unor fapte de acest gen, este suficient aplicarea față de acesta a unei sancțiuni 

disciplinare sub formă de avertisment.    

Analizând în ansamblu materialele acumulate în cadrul verificării prealabile a 

temeiurilor de tragere la răspundere a procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul 

Ceadîr-Lunga, Dmitri Ianac, Colegiul de disciplină și etică ajunge la concluzia că 

procurorul nominalizat a comis abatere disciplinară prevăzută în art.38 lit. a) și b) din 

Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, încălcând obligațiile procurorului 

prevăzute în art.6 alin.(3) lit.a) și b) din Legea cu privire la Procuratură, pct.6.1.1., 6.2.1. 

şi 6.2.3. din Codul de etică a procurorului aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 

Procurorilor nr.4 din 27.05.2016, art. 19 alin. (3), 22 și 254 alin. (1)  din Codul de procedură 

penală, fapt pentru care poate fi sancționat disciplinar. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. art. 38, 39, 41, 50, 

51, 85 și 89 din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, art.68 lit. a), 71, 73, 

74, 78 din Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de disciplină și etică, 

Colegiul de disciplină și etică,- 

HOTĂRĂŞTE: 

1. A aplica procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ceadîr-Lunga, Dmitri 

Ianac sancţiunea disciplinară – avertisment. 

2. Hotărărea poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la data pronunțării 

prin intermediul Colegiului, la  Consiliul Superior al Procurorilor.  

 

Preşedintele Colegiului  :                           Vladislav GUŢAN              ______________ 

 

Membrii Colegiului :                                   Marcel CIMBIR                  ______________ 

                            

                                                              Victor COMERZAN           ______________ 

 

                                                              Alexandru LOZAN            ______________ 

 

                                                              Elena CAZACOV              ______________ 

 

                                                       Oleg TELEVCA                  ______________ 

   

                                                              Pavel ŢURCAN                  ______________                   
 


