
  

Colegiul de Disciplină şi Etică  

de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 - 34/2022 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în privința  

procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia,  

Oficiul Ceadîr-Lunga, xxxxxxxx 

 

 

mun. Chişinău                                       25 martie 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, xxxxxxxx, ca rezultat al depistării 

unor încălcări admise de către aceasta la reprezentarea învinuirii în instanța 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 

Vasile Godoroja, 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, xxxxxxxx, ce pot constitui abateri 

disciplinare, exprimate prin reprezentarea defectuoasă a învinuirii în instanța de judecată 

pe cauza nr. xxxxxxxx.   

Potrivit raportului din xx.xx.2022, inspectorul Vasile Godoroja a stabilit că acțiunile 

procurorului xxxxxxx, la reprezentarea acuzării de stat în cauza penală de învinuire a lui 

xxxxxxxx, de comitere a infracțiunii prevăzute de art.332 alin.(1) 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 leegislației și încălcarea gravă a legii, existînd temeiuri de tragere la 

răspundere disciplinară a acesteia. Ca rezultat, materialele cauzei disciplinare au fost 

transmise Colegiului de disciplină și etică. 

În opinia autorului sesizării, Vladimir Adam, procurorul xxxxxxx, a admis un șir de 

abateri de la legislația în vigoare la reprezentarea acuzării de stat pe cauza penală de 

învinuire a lui xxxxxxxx de comitere a infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b/1) din 

Codul Penal, exprimate prin necalificarea corectă a faptei inculpatului și faptului că nu a 

ținut cont de existența unei sentințe de condamnare a acestuia pentru aceiași faptă, 

circumstanțe care au generat pronunțarea unei sentințe ilegale de condamnare a lui 

xxxxxxxx, precum și fapt ce va duce indispensabil la împovărarea statului cu cheltuieli de 



  

reparare a prejudiciilor persoanei vătămate în drepturi, care eventual va acționa autoritățile 

responsabile în judecată în acest sens.  

În cadrul verificării sesizării Inspecția procurorilor a stabilit că, prin sentinţa 

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. 

Urmare examinării apelurilor procurorului, avocaţilor inculpatului, Colegiul 

judiciar al xxxxxxxx, prin Decizia din xx xxxxxxxx 2021, a admis apelul declarat de către 

procurorul xxxxxxxx şi avocatul xxxxxxxx, dispunând casarea sentinţei Judecătoriei 

Comrat, sediul xxxxxxxx din xx xxxxxxxx 2021, pronunţând o nouă hotărâre prin care s-

a 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. 

Astfel, în privinţa aceleiaşi fapte, prin sentinţa xxxxxxxx din xx xxxxxxxx 2021, a 

fost încetat procesul penal intentat împotriva lui xxxxxxxx în comiterea infracţiunii 

prevăzute de art.332 alin.(l) Cod penal, din motivul expirării termenului de prescripţie de 

tragere la răspundere penală.  

Sentinţa xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din xx.xx.2021, a fost apreciată de către 

instanţa ierarhic superioară drept una ilegală, iar procurorii care au instrumentat cauza 

penală la etapa urmăririi penale şi judecării cauzei, au contribuit, prin acumulare şi 

administrare defectuoasă a probelor în instanţa de judecată la condamnarea ilegală a lui 

xxxxxxxx în comiterea faptei imputate.  

În cadrul fazei susţinerilor verbale, procurorul xxxxxxxx, ilegal a solicitat instanţei 

a-1 recunoaşte pe xxxxxxxx vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 327 alin. 

(2) lit. b1) Cod Penal, necătînd la faptul că inculpatul a fost deja condamnat pentru 

aceeaşi faptă prin sentinţa xxxxxxxx din xx.xx.2021.  

Potrivit art.53 alin.(l) pct.8) din Codul de procedură penală, procurorul îşi expune 

părerea în dezbaterile judiciare asupra faptei infracţionale săvîrşite de inculpat, 

încadrării ei în baza legii penale şi pedepsei care urmează a fi aplicată. Prin urmare, 

concluzia procurorului urma a fi cea enunţată de xxxxxxxx, adică încetarea procesului 

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

pe motiv că există o hotărâre definitivă cu privire la aceeaşi faptă în privinţa aceleiaşi 

persoane.   

Astfel, în cadrul cercetării judecătoreşti, procurorul xxxxxxxx a admis încălcarea 

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” şi încălcarea art.22 alin.(l) 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. 

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 nicio derogare de la 

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

2019), pct. 47). 

Articolele 327 şi 332 Cod penal ar putea constitui concurs de infracţiuni în anumite 

circumstanţe, însă urmează a fi examinate meticulos semnele laturii obiective şi subiective 

ale infracţiunii. Conform învinuirii formulate în rechizitoriu, xxxxxxxx, activând în 

calitate de ofiţer superior de sector xxxxxxxx poliţie 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) Cod penal, calitatea de funcţionar public cu statut special, 

efectuând verificări la sesizarea lui xxxxxxxx despre faptul că a fost bătut de o persoană 

necunoscută, care a avut loc la xx.xx.2018 aproximativ la ora xx, la intersecţia străzilor 

xxxxxxxx şi xxxxxxxx din тип. Ciadîr 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 data de 

xx.xx.2018 a întocmit un proces-verbal de audiere a martorului xxxxxxxx, a.n.xxxx, 

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 documentînd 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. (I) Cod penal, în rezultat nefiind pornită la timp urmărirea 

penală, astfel încălcîndu-se dreptul lui xxxxxxxx la protecţie împotriva criminalităţii şi 

repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

La caz, 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. 

Mai exact, art.332 Cod penal reprezintă o normă specială în raport cu art.327 Cod 

penal, 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 Cod penal, este posibilă, dacă nu există o altă 

normă specială, în conformitate cu alin. (1) art. 116 Cod penal. În limitele Capitolului XV 

al Părţii Speciale a Codului penal, în raport cu art. 327 Cod penal, sunt norme speciale 

art. 324 şi 332 Cod 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 Cod penal, nu însă un concurs (ideal) de infracţiuni. 

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

calificate conform art.327 Cod penal, iar calificarea suplimentară conform abuzului de 

serviciu ar reprezenta o dublare de încadrare juridică a aceleiaşi fapte. 

Cele menţionate în ansamblu, denotă faptul că procurorul xxxxxxxx nu a calificat 

corect fapta inculpatului, nu a ţinut cont de existenţa unei sentinţe de condamnare a 

acestuia pentru aceeaşi faptă, circumstanţe ce au generat pronunţarea unei sentinţe 

ilegale de condamnare a lui xxxxxxxx în comiterea infracţiunii prevăzute de art.327 

alin.(2) lit. b1) Cod 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 audiată asupra circumstanțelor cazului, în cadrul controlului, xxxxxxxx a 

explicat, că la xx.xx.2021, prin dispoziția procurorului-șef interimar al Procuraturii UTA 

Găgăuzia, Cîlcic V. a fost dispusă participarea sa în instanța de judecată la reprezentarea 

acuzării de stat pe cauza penală nr. xxxxxxxx, de învinuire a lui xxxxxxxx în comiterea 

infracțiunii prevăzute de art.327 alin. (2) lit b/1) din Codul penal. Cauza penală menționată 

a fost expediată în instanța de judecată cu rechizitoriu de către procurorul UTA Găgăuzia, 

Oficiul xxxxxxxx. Examinarea în instanța de judecată cu participarea sa pe această cauză 

a avut loc la xx.xx.2021 în judecătoria xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx. La momentul 

intervenirii sale în instanța de judecată, cercetarea judecătorească pe cauză era finisată. 

Toate  probele erau deja cercetate cu participarea procurorilor xxxxxxxx și xxxxxxxx. Ea 

a participat doar la faza susținerilor verbale. Conținutul dezbaterilor era coordonat cu 

procurorul șef Colodev R., fapt care se dovedește prin rezoluția acestuia pe act. În instanța 

de judecată a solicitat recunoașterea ca vinovat a lui xxxxxxxx în comiterea infracțiunii 

incriminate acestuia, cu aplicarea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 2000 u.c., 

cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în organele de drept pe un termen de 5 ani.  Prin 

sentința judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din xx.xx.2021, emisă de  judecătorul 

xxxxxxxx, xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii incriminate, 

fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu ispășirea 

pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în 

organele de drept pe un termen de 5 ani. La xx.xx.2021, de către ea sentința a fost contestată 

cu apel, fiind considerată prea aspră. Despre faptul că în privința lui xxxxxxxx a fost emisă 

sentința de către judecătoria xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx în baza art.332 din Codul penal, 

care a fost încetată în legătură cu intervenirea termenului de prescripție ea nu a cunoscut. 

Conform revendicării din dosar, xxxxxxxx anterior nu a fost judecat. La xxxxxxxx a 

participat procurorul de la Procuratura xxxxxxxx, oficiul xxxxxxxx xxxxxxxx, care la 

xx.xx.2021, dimineața, a contactat-o telefonic și i-a comunicat că în privința lui xxxxxxxx 

este o sentință emisă de către Judecătoria xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx, judecător 

xxxxxxxx, din xx.xx.2021, prin care a fost încetat procesul penal în privința lui xxxxxxxx 

în legătură cu intervenirea termenului de prescripție, pe învinuirea în baza art. 332 din 

Codul penal. Tot aceasta i-a comunicat, ca ea să introducă această sentință în tabelul de 

judecată și în registrul cauzelor examinate în judecată a oficiului lor, comunicînd că, 

această cauză a fost expediată în judecată de către procurorul xxxxxxxx și aceasta urmează 

să figureze după oficiul lor. Întrebînd-o de ce nu a comunicat anterior despre această 

sentință, ca procuror responsabil de reprezentarea acuzării de stat și care săptămânal 

prezintă informația procurorului zonal, i s-a răspuns că nu este nimic strașnic în aceasta. 



  

Conform informației solicitate din Judecătoria xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx, copia sentinței 

emisă la xx.xx.2021, în privința lui xxxxxxxx în baza art. 332 din Codul penal, a fost 

primită de către procurorul în Procuratura xxxxxxxx, oficiul Central, xxxxxxxx., care de 

asemenea a participat la examinarea acestei cauze penale în instanța de judecată care a emis 

sentința. Astfel, datele despre sentința respectivă au fost introduse în tabelul săptămînal 

și în registrul sentințelor al Procuraturii xxxxxxxx, xxxxxxxx. Motiv din care la momentul 

participării ei în judecată ea nu a cunoscut despre această sentință. De asemenea, nici 

inculpatul xxxxxxxx la momentul examinării cauzei în instanță nu a comunicat despre 

sentința repsectivă din 23.03.2021.    

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

acţiunile procurorului xxxxxxxx la reprezentarea acuzării de stat în cauza penală de 

învinuire a lui xxxxxxxx, de comitere a infracțiunii prevăzute de art.332 alin. (1) 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 xxxxxxxx se confirmă prin procesul-verbal al ședinței de judecată a Judecătoriei 

xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din xx.xx.2020, potrivit căruia la demersul procurorului 

xxxxxxxx, instanța de judecată a transferat cauza penală în privința lui xxxxxxxx învinuit 

de comiterea infracțiunii prevăzute de art.332 alin. (1) din Codul penal către Judecătoria 

xxxxxxxx, sediul Central pentru examinare într-o procedură unică cu cauza penală de 

învinuire a lui xxxxxxxx de comiterea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b/1) din 

Codul penal.     

Procurorul xxxxxxxx, în cadrul examinării cauzei disciplinare fiind audiată a 

comunicat că, acțiunile ei nu constituie abatere disciplinară, ea a orientat instanța reieșind 

din materialele cauzei penale, necunoscînd despre faptul existenței unei alte sentințe în 

privința lui xxxxxxxx Atunci cînd ea a intervenit ca acuzator de stat pe caz, xxxxxxxx se 

afla în concediul de îngrijire a copilului, motiv din care acesta nu i-a comunicat nimic. Mai 

mult, aceste fapte au fost examinate la CSM și în privința judecătorului, în privința căruia 

procedura disciplinară a fost încetată.  

Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor, 

Colegiul constată că în cazul examinat nu s-a făcut dovada îndeplinirii cumulative a 

elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art.38 lit.a), b), e) din Legea 

cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.  

Astfel, constatările Inspecției cu privire la faptul, că xxxxxxxx ilegal a solicitat 

instanței, în faza susținerilor verbale, de a-l recunoaște pe xxxxxxxxvinovat de comiterea 

infracțiunii prevăzute de art.327 alin. (2) lit.b/1) din Codul penal, necătînd la faptul că 

inculpatul a fost deja condamnat pentru aceiași faptă prin sentința Judecătoriei xxxxxxxx 

din xx.xx.2021, sunt neîntemeiate și nu au fost probate în cadrul controlului efectuat de 

către inspecție. 

Se reține că decizia Inspecției procurorilor din xx.xx.2022 este una contradictorie și 

care nu a stabilit cert care anume acțiuni a procurorului xxxxxxxx constituie abatere 

disciplinară, Or se indică că „...procurorul xxxxxxxx ilegal a solicitat instanței, în faza 

susținerilor verbale, de a-l recunoaște pe xxxxxxxx vinovat de comiterea infracțiunii 

prevăzute de art.327 alin. (2) lit.b/1) din Codul penal, necătînd la faptul că inculpatul a 

fost deja condamnat pentru aceiași faptă prin sentința Judecătoriei xxxxxxxx din 

xx.xx.2021.”, iar ca concluzie același inspector indică că „Urmare a verificării și 

materialului probator conchid că acțiunile procurorului xxxxxxxx, la reprezentarea 



  

acuzării de stat în cauza penală de învinuire a lui xxxxxxxx, de comitere a infracțiunii 

prevăzute de art. 332 alin. (1) din Codul penal constituie abatere disciplinară...”. 

Mai mult, în rezultatul controlului efectuat nu a fost stabilit care anume acțiuni din 

partea procurorului xxxxxxxx și la reprezentarea învinuirii pe care cauză penală constituie 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, care lege nu a fost aplicată corect 

de către aceasta și prin ce s-a manifestat încălcarea gravă a legii din partea acesteia. 

În aceste circumstanțe, Colegiul reține, că nu poate fi invocată „îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu” din partea procurorului, presupunerea 

faptului nestudierii materialelor cauzei penale, Ori, procurorul xxxxxxxx a intervenit în 

cauza penală examinată în instanța de judecată la faza de terminare a cercetării 

judecătorești, iar în cadrul materialelor cauzei penale nu se face referire la o careva altă 

cauză penală.   

Cu referire la faptul, că în ședința de judecată xxxxxxxx a solicitat transmiterea cauzei 

penale spre conexare, fapt care era notat în procesul-verbal al ședinței de judecată, despre 

care fapt urma să cunoască procurorul xxxxxxxx, nu-i sunt imputabile ultimei, or potrivit 

art.336 din Codul de procedură penală, participanții la proces au dreptul de a face 

cunoștință cu  procesul-verbal al ședinței de judecată după încheierea acestuia, după 

informarea de către instanță.   

În aceiași ordine de idei, deși în rezultatul controlului s-a invocat îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor procurorului și în raport cu prevederile art. 53 alin. (1) 

pct.8) din Codul de procedură penală, se reține, că potrivit prevederilor art. 380 alin. (2) 

din Codul de procedură penală, „Concluziile propuse de părţi nu au caracter obligatoriu 

pentru instanţă.”.  

În aceste circumstanțe, careva date care ar determina constatarea îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu din partea procurorului xxxxxxxx la 

reprezentarea învinuirii în instanța de judecată pe cauza penală de învinuire a lui xxxxxxxx 

de comiterea infracțiunii prevăzute de art.327 alin. (2) lit.b/1) din Codul penal, nu au fost 

stabilite. 

Cu referire la încălcarea invocată „aplicarea necorespunzătoare a legii”, Colegiul 

reține, că nu a fost stabilit și indicat care anume lege nu a aplicat-o corespunzător 

procurorul xxxxxxxx.    

Cu referire la încălcarea invocată „încălcare gravă a legii”, Colegiul nu poate reține 

ca fiind abatere disciplinară imputată procurorului xxxxxxxx, în condițiile în care nu a fost 

stabilit concret care anume lege a fost încălcată grav de către aceasta și în ce constă 

gravitatea acesteia.   

Deși de către inspecție s-a indicat că procurorul xxxxxxxx a admis încălcarea art. 4, 

protocolul 7 al CEDO şi art.22 alin.(l) şi (2) din Codul de procedură, acestea nu sunt 

imputabile procurorului în situația în care nu a fost dovedit faptul cunoașterii de către 

aceasta despre existența unei alte cauze penale de învinuire a lui xxxxxxxx.  

Totodată, deși, prin decizia xxxxxxxx din xx xxxxxxxx 2021 a fost admis apelul 

declarat de către procurorul xxxxxxxx şi avocatul xxxxxxxx, dispunând casarea sentinţei 

Judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din xx xxxxxxxx 2021, fiind pronunţată o nouă 

hotărâre, aceasta a fost una prin care s-a încetat procesul penal în privinţa lui xxxxxxxx de 

comiterea infracţiunii prevăzute la art. 327 alin.(2) lit.b/1) Cod penal, din motiv că există 

o hotărâre definitivă în privinţa aceleiaşi persoane pe aceeaşi faptă. Măsura preventivă sub 

forma arestului preventiv a fost anulată cu liberarea de sub strajă a inculpatului xxxxxxxx 

din sala de judecată. 

În aceste circumstanțe, indubitabil, suferă critică constatările inspecției. 

Raportat la situația de fapt, rezultată din modul de efectuare a verificărilor de către 

Inspecția procurorilor și actele anexate la cauza disciplinară, Colegiul apreciază că nu se 



  

poate reține existența cărorva indici care să contureze săvârșirea de către procurorul 

xxxxxxxx a vreunei abateri disciplinare.  

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. 

Astfel, Colegiul reține că trebuie făcută distincție între încălcarea normelor de 

procedură ca greșeală ce poate fi cenzurată pe calea controlului ierarhic superior și, 

respectiv, de către judecătorul de instrucție/instanța de judecată (fapt prezent în speță), și 

pe de altă parte, nerespectarea normelor de procedură, în context disciplinar. 

Analiza elementelor constitutive ale acestei abateri disciplinare nu poate fi efectuată 

decât prin raportare la principiul independenței procurorilor la pronunțarea hotărârilor 

și adoptarea soluțiilor. Or, art.3 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016 prevede expres că procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor 

legalității, imparțialității, rezonabilității, integrității și independenței procesuale, care îi 

oferă posibilitatea de a lua în mod independent și unipersonal decizii în cauzele pe care le 

gestionează.  

Mai mult ca atât, în raport cu particularitățile concrete ale cazului, Colegiul reține că 

Inspecția procurorilor, ca titular al acțiunii disciplinare, pune în discuție modul de 

interpretare a normei de drept, în speță a art.53 alin. (1) pct.8) din Codul de procedură 

penală, de către procurorul de caz și raționamentul logico-juridic al acestuia, aspecte care, 

însă, nu pot forma obiectul unei verificări disciplinare, acestea putând fi cenzurate doar în 

cadrul controlului ierarhic și de folosire a căilor de atac. 

În această ordine de idei, Colegiul constată că abordarea Inspecției procurorilor vis-

a-vis de poziția procurorului în dezbaterile judiciare și orientarea instanței de judecată 

într-o speță concretă, deci de analiză a legalității unei poziții a procurorului, se prezintă a 

fi contrară atribuțiilor funcționale ale Inspecției și se substituie, practic, unei instanțe de 

control judiciar.   

Răspunderea individuală pentru exercitarea funcțiilor judiciare nu trebuie să depindă 

doar de soluția pronunțată pe o cauză instrumentată în instanța de judecată. Răspunderea 

trebuie să fie legată, mai cu seamă, doar de respectarea de către procuror a standardelor de 

conduită profesională, etică și respectarea procedurilor legale. Faptul că o hotărâre a 

procurorului, adoptată în cursul procesului penal, este supusă criticii în instanța de 

judecată, nu înseamnă că acesta a încălcat standardele profesionale sau a încălcat legea.  

Exercitarea unui control asupra legalității sau a temeiniciei poziției pe caz a 

procurorului xxxxxxxx nu este posibilă în cadrul procedurii reglementate de dispozițiile 

Legii nr.3 din  25.02.2016 cu privire la Procuratură, respectarea principiului independenței 

decizionale a procurorului (art.37 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură), excluzând 

această analiză în cadrul procedurii disciplinare, o asemenea verificare constituind 

prerogativa exclusivă a instanțelor de judecată ierarhic superioare.  

În această ordine de idei, Colegiul constată că materialele procedurii disciplinare nu 

relevă motivele pentru care Inspecția procurorilor și-a însușit în totalitate opinia unei 

instanțe judecătorești vis-a-vis de poziția în dezbateri a procurorului pe caz, în situația în 

care instanțele judecătorești (după analizarea probelor și evaluarea faptelor) au soluționat 

în același mod cauza (condamnare). Cît privește soluția pe caz a instanței ierarhic 

superioare, aceasta este de încetare în temeiul prevederilor art. 275 pct.7) din Codul de 

procedură penală, care constituie un temei de nereabilitare.    

Colegiul consideră că procurorii, de rând cu judecătorii, trebuie să aibă libertate 

neîngrădită pentru a instrumenta/soluționa cauzele imparțial, potrivit propriei lor 



  

convingeri și interpretări a faptelor, precum și în conformitate cu legea aplicabilă, iar 

derularea circumstanțelor enunțate mai sus, denotă că poziția adoptată de procuror 

constituie ”propria convingere”. Or, conform art.3 alin.(4) din Legea cu privire la 

Procuratură - procurorul își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, 

imparțialității, rezonabilității, integrității și independenței procesuale, care îi oferă 

posibilitatea de a lua în mod independent și unipersonal decizii în cauzele pe care le 

gestionează. 

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, însă, în cazul examinat nu își găsește confirmare obiectivă. 

Sub aspectul laturii subiective, raportat la aspectele detaliate anterior, Colegiul reține 

că în speță nu se regăsește forma de vinovăție cerută de lege pentru a se constata existența 

abaterii disciplinare. Or, Colegiul reține că procurorul xxxxxxxx nu a acționat cu intenție 

sau cu neglijență, de natură a produce un rezultat prejudiciabil vreunei părți. Mai mult, în 

speță lipsesc consecințele.    

 În lipsa unuia dintre elemente constitutive latura obiectivă și/sau subiectivă, 

abaterea disciplinară nu subzista și, deci, nu poate fi angajată răspunderea disciplinară a 

procurorului.    

Astfel, în cadrul examinării procedurii disciplinare nu au fost identificate temeiuri 

rezonabile care ar demonstra faptul comiterii de către procurorul xxxxxxxx a unei abateri 

disciplinare, pasibile de angajare a răspunderii conform Legii cu privire la Procuratură. 

Procurorul xxxxxxxx activează în organele Procuraturii din xx.xx.2008, fiind numită, 

prin ordinul Procurorului General nr. xx-p, în funcția de procuror-interimar în procuratura 

raionului Ceadîr-Lunga.  

Prin ordinul Procurorului General nr.xxxx-p din xx.xx.2008 dna xxxxxxxx a fost 

numită în funcția de procuror în procuratura raionului Ceadîr-Lunga. Prin ordinul 

Procurorului General nr.xxxx-p din xx.xx.2021 dnei xxxxxxxx i s-a dispus exercitarea 

interimatului funcție de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, șef al 

Oficiului Ceadîr–Lunga.  

Pentru merite în activitate procurorul xxxxxxxx a fost încurajată în 2015, 2017 și 

2019.  

Pe parcursul activității procurorul xxxxxxxx nu a fost sancționată disciplinar. 

În concluzie în urma controlului efectuat în acțiunile procurorului xxxxxxxx nu au 

fost identificate temeiuri de tragere la răspundere disciplinară prevăzute în art.38 lit.a), b), 

e) din legea cu privire la Procuratură, fapt pentru care procedura disciplinară urmează a fi 

încetată. 

 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.50, 51 alin.(1) lit. d), 

85 și 89 din Legea Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, art.68 

lit.d), 71, 73, 75, 78 din Regulamentul privind organizarea și activitatea Colegiului de 

disciplină și etică, Colegiul de disciplină și etică,- 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. A înceta procedura disciplinară inițiată în privința procurorului în 

Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, xxxxxxxx, pe motiv că nu a fost comisă 

abatere disciplinară. 



  

2. Hotărîrea 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                  ______________               

                                                                                                                        

        

                                                           

 

 
 

 


