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

 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr. 3-63/2022 

 

mun. Chişinău                             13 mai 2022  

 

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

componenţa sa: 

Preşedinte – Guțan Vlad; 

 Procurorii – Comerzan Victor, Cimbir Marcel, Alexandru Lozan, Elena 

Cazacov, Țurcan Pavel- societatea civilă, Televca Oleg- societatea civilă, raportor 

Examinând în şedinţă publică procedura disciplinară intentată în privinţa ex- 

procurorului xxxxxxxx cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară,- 

 

A    C O N S T A T A T: 

 

La xx.xx.2021 a devenit definitivă hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 

xx.xx.2021, în cauza xxxxxxxx și alții împotriva Republicii Moldova, fapt ce a determinat 

survenirea uneia dintre consecințele prevăzute la art.2007 alin.(l) lit.c) Cod civil a Republicii 

Moldova - obligarea Statului Republicii Moldova la plata prejudiciului din contul bugetului 

de stat achitării câte xxxx euro lui xxxxxxxx și xxxxxxxx; câte xxxxxxxx euro lui 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx, precum și suma de xxxx euro 

pentru costuri și cheltuieli suportate în fața biții. 

Prin Hotărârea Curții s-a constatat încălcarea drepturilor reclamanților în baza 

Articolului 5 § 1 și Articolului 11 din Convenția din 04 noiembrie 1950 pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale - dreptul la libertate și la siguranță și dreptul 

la libertatea de întrunire și de asociere, ca urmare intenției sau neglijenței grave în acțiunile 

sau inacțiunile procurorilor.  

După cum s-a stabilit în cadrul verificării sesizării, la xx.xx.2015, de către organul de 

urmărire penală al SUP al Inspectoratului de poliție xxxxxxxx al DP mun. Chișinău, a fost 

pornită urmărirea penală pe cauză nr. xxxxxxxx, conform semnelor infracțiunii prevăzute de 

art.285 alin. (1), (2), (3) Cod penal, pe faptul că, la xx.xx.2015, începând cu orele 14.00 min, 

persoane neidentificate aflându-se pe str. xxxxxxxx, mun. Chișinău, în imediată apropiere a 

sediului Procuraturii Generale, destabilizând intenționat situația, au organizat, condus și 

participat activ la dezordini în masă, inclusiv prin chemare și nesupunere violentă activă 

cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților, prin aplicarea violenței împotriva 

persoanelor, utilizând în acest sens obiecte în calitate de arme, precum și opunerea rezistenței 

violentă reprezentanților autorităților.   

Efectuarea urmăririi penale prin ordonanța procurorului sect. xxxxxxxx, mun. 

Chișinău, xxxxxxxx din xx.xx.2015, a fost dispusă unui grup de urmărire penală, în 

componența mai multor procurori din Procuratura sect. xxxxxxxx, mun. Chișinău și ofițeri 

de urmărire penală al SUP IP xxxxxxxx mun. Chișinău, conducătorul grupului fiind desemnat 



procurorul xxxxxxxx. 

La xx.xx.2015 în temeiul art. 166 Cod de procedură penală au fost reținuți xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx, iar la xx.xx.2015 

prin ordonanțele procurorului xxxxxxxx au fost puși sub învinuire fiindu-le incriminată 

comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.285 alin.(l); 42, 285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) 

Cod penal, iar xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx - infracțiunea prevăzută de art. 

42, 285 alin. (2) Cod penal.   

Prin încheierile Judecătoriei xxxxxxxx, mun. Chișinău din xx.xx.2015 au fost admise 

demersurile procurorului xxxxxxxx privind aplicarea măsurii preventive în privința 

persoanelor susnumite.  

Prin încheierile Judecătoriei xxxxxxxx, mun.Chișinău din xx.xx.2015 au fost admise 

demersurile procurorului xxxxxxxx privind aplicarea măsurii preventive în privința tuturor 

învinuiți - arestul preventiv. Încheierile judecătorești care dispunea arestarea preventivă a 

învinuirilor, precizau că existau probe și declarații ale martorilor, care confirmau implicarea 

activă a lor în violențe împotriva poliției, tară a indica însă care erau acele probe și declarații 

ale martorilor. 

Ulterior, aplicarea arestului preventiv în privința lui xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx sub formă de arest a fost prelungită de 

instanțele de judecată până la xx.xx.2015, fiind admise demersurile procurorului xxxxxxxx, 

susținute în ședințele instanțelor de el personal sau de alți membrii al grupului de urmărire 

penală. 

La xx.xx.2015 procurorul xxxxxxxx a întocmit rechizitoriu și a trimis cauza penală nr. 

xxxxxxxx în judecată. 

La xx.xx.2015, din cauza penală nr. xxxxxxxx, a fost disjunsă cauza penală nr. nr. 

xxxxxxxx în privința altor persoane, care la xx.xx.2015, începând cu orele 14.00 min, în 

comun cu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și alte persoane, aflându-se pe str. xxxxxxxx, 

mun. Chișinău, în imediată apropiere a sediului Procuraturii Generale, destabilizând 

intenționat situația, au organizat, condus și participat activ la dezordini în masă, inclusiv prin 

chemare și nesupunere violentă activă cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților, 

prin aplicarea violenței împotriva persoanelor, utilizând în acest sens obiecte în calitate de 

arme. 

La xx.xx.2015, Procuratura mun. Chișinău a pornit urmărirea penală pe cauza nr. 
xxxxxxxx, în baza art.290 alin.(l) Cod penal și pe cauza nr. xxxxxxxx iar conform art.241 

alin.(l) Cod penal, ambele cauze penale fiind conexate la cauza penală nr. xxxxxxxx. 

În cadrul urmăririi penale la xx.xx.2015 procurorul xxxxxxxx a emis ordonanțele de 

punere sub învinuire în privința lui xxxxxxxx și xxxxxxxx, în baza art. art. 141 alin.(l), 42, 

285 alin.(2), 290 alin.(l) Cod penal, fiind aplicată în privința lor măsura preventivă sub formă 

de arest preventiv, pe un termen de 30 de zile. 

La xx.x.2015, urmărirea penală în privința lui xxxxxxxx și xxxxxxxx a fost terminată, 

cu trimiterea cauzei cu rechizitoriul în judecată. 

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul xxxxxxxx cauzele penale nr. xxxxxxxx 

și nr. xxxxxxxx au fost conexate într-o procedură. 

Judecarea cauzei la Judecătoria Chișinău, sediul xxxxxxxx a avut loc cu participarea 



procurorilor xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx (dispoziția procurorului, 

adjunct-interimar al procurorului mun. Chișinău, xxxxxxxx din xx.xx.2016). 

Măsura preventivă sub formă de arest preventiv în privința lui xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx a fost prelungită în baza 

demersurilor procurorului xxxxxxxx până la xx.xx.2016, când în privința lor în continuare au 

fost aplicare alte măsuri preventive - arest la domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar. 

În privința inculpaților xxxxxxxx și xxxxxxxx instanța a menținut arestul preventiv.  

După cercetările judecătorești, în dezbaterile judiciare procurorul xxxxxxxx a solicitat 

condamnarea inculpaților xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx în baza art. art.285 alin. (1); 42, 

285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal; inculpaților xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și 

xxxxxxxx - în baza art. 42, 285 alin. (2) Cod penal; inculpatului xxxxxxxx - în baza 

art.art.141 alin.(l), 42, 285 alin. (2), 290 alin.(1) Cod penal și inculpatului xxxxxxxx - în baza 

art. art. 141 alin.(l), 42, 285 alin. (2) Cod penal, cu stabilirea pedepselor sub formă de 

închisoare, la diferite termene și amendă. 

Susținerile verbale pe cauza penală au fost semnate de toți procurori, membrii grupului 

de procurori căruia i-a fost dispusă reprezentarea acuzării de stat în Judecătoria xxxxxxxx, 

mun. Chișinău. 

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul xxxxxxxx din xx.xx.2017, inculpatul 

xxxxxxxx, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 285 alin. 

(1); 42, 285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin cumul de 

infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani 6 luni și sub formă de amendă în 

mărime de 500 u.c., cu suspendarea pedepsei sub formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, 

pe un termen de 4 ani.  

Inculpatul xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de 

art. art.285 alin. (1); 42, 285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa 

prin cumul de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani 6 luni și sub formă de 

amendă în mărime de 400 u.c., cu suspendarea pedepsei sub formă de închisoare în baza art.90 

Cod penal, pe un termen de 4 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 

art.285 alin. (1); 42, 285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin 

cumul de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și sub formă de amendă în 

mărime de 400 u.c., cu suspendarea pedepsei sub formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, 

pe un termen de 3 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.42, 

285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin cumul de infracțiuni 

sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și sub formă, cu suspendarea pedepsei sub 

formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, pe un termen de 3 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.42, 

285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin cumul de infracțiuni 

sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și sub formă, cu suspendarea pedepsei sub 

formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, pe un termen de 3 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 

42, 285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin cumul de 



infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și sub formă, cu suspendarea 

pedepsei sub formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, pe un termen de 3 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art.42, 

285 alin. (2); 42, 285 alin. (3) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin cumul de infracțiuni 

sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și sub formă, cu suspendarea pedepsei sub 

formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, pe un termen de 3 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 

art.141 alin.(l), art.42, 285 alin. (2); 290 alin.(l) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa prin 

cumul de infracțiuni sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și sub formă, cu 

suspendarea pedepsei sub formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, pe un termen de 4 ani. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 141 

alin.(l) Cod penal fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, 

cu suspendarea pedepsei sub formă de închisoare în baza art.90 Cod penal, pe un termen de 3 

ani. Pe art.42, 285 alin. (2) Cod penal, xxxxxxxx a fost achitat, pe motivul lipsei faptei 

infracțiunii. 

Sentința a fost contestată de acuzatorii de stat, xxxxxxxx și xxxxxxxx, la blândețea 

pedepsei stabilită inculpaților prin aplicarea neîntemeiată a art.90 Cod penal, cât și avocații 

inculpaților xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx la condamnarea neântemeiată.  

La xx.xx.2020, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a admis apelurile declarate de 

procurorii xxxxxxxx și xxxxxxxx, de avocații inculpaților xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și xxxxxxxx, a casat 

sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul xxxxxxxx, din xx.xx.2017 cu remiterea cauzei la 

rejudecare în aceiași instanță de apel, în alt complet de judecată. 

La xx.xx.2021, a devenit definitivă hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 

xx.xx.2021, în cauza xxxxxxxx și alții împotriva Republicii Moldova, prin care s-au constatat 

următoarele aspecte:  

Cu referire la încălcarea Articolului 5 din Convenție, cât privește privarea reclamanților 

de liberate, Curtea a reținut că respectarea legislației naționale nu este, totuși, suficientă. 

Articolul § 1 cere, în plus, ca orice privare de liberate să fie în concordanță cu scopul de 

protecție a individul împotriva arbitrarului. 

Reclamanții au fost arestați și acuzați de infracțiunea de participare la dezordini în masă, 

infracțiune care, potrivit textului articolului 285 din Codul penal, este descrisă ca implicând 

săvârșirea „violenței împotriva persoanelor, pogromuri, incendiere, deteriorarea bunurilor, 

folosirea armelor de foc sau a altor obiecte folosite ca arme și rezistența violență sau armată 

față de reprezentanții autorităților”. 

Totodată, Curtea a constatat că din înregistrările video ale manifestației din xxxxxxxx 

2015 incluse în dosarul cauzei, acuzațiile privind comportamentul violent al reclamanților sunt 

total incompatibile cu filmările incluse în actele videoclipuri. Potrivit înregistrărilor video 

respective, a căror autenticitate nu a fost contestată de către Guvern, demonstrația în general, 

și reclamanții în special, au fost tot timpul pașnici. Este adevărat că polițiștii au folosit forța 

pentru a împinge protestanții departe de intrarea în clădire, dar ultimii nu au prezentat nicio 

rezistență violentă sau armată și s-au lăsat îndepărtați de la intrarea în clădire în timp de 2-3 

minute. 



   Curtea a făcut trimitere și la Hotărârea Curții Supreme de Justiție din xx.xx.2020, prin 

care a fost anulată hotărârea Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2019, care a menținut sentința 

de condamnare emisă în privința lui xxxxxxxx și alții de Judecătoria Chișinău, sediul 

xxxxxxxx, la xx.xx.2017, din care reiese că instanța de fond, condamnându-i pe reclamanții 

pentru comiterea dezordinii în masă, s-a bazat excesiv pe interpretarea și descrierea 

circumstanțelor, oferite de către procuratura, fără a se da atenție poziției reclamanților și 

materialelor dosarului. 

În asemenea împrejurări, acuzarea reclamanților xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, la participare la dezordini în masă nu s-a bazat 

pe o „bănuială rezonabilă” în comiterea infracțiunii, și astfel, nu poate fi considerată „legală” 

în sensul art.5 § 1 din Convenție, constatând o încălcare a drepturilor lor în baza acestui articol. 

2.Cu referire la încălcarea Articolului 11 din Convenție, Curtea a notat că, nici un 

element din prezenta cauză nu îi permite Curții se considere că a existat o bază legală pentru 

limitarea drepturilor reclamanților la libertatea de exprimare. Prin aplicarea măsurii preventive 

în privința reclamanților, toți, cu excepția xxxxxxxx, s-a plâns că prin aplicarea la xxxxxxxx 

2016, cu prelungirea ulterioară până la xxxxxxxx 2019 măsurii preventive, aerate sub control 

judiciar, i-a fost limitat dreptul la libertatea de întruniri. 

Făcând trimitere la art. 191 din Codul de procedură penală, Curtea a precizat că el nu 

prevede aplicarea interdicției la întruniri publice în calitate de măsuri de siguranță, iar 

Guvernul nu a indicat alte prevederi legale care ar permite aplicarea unei astfel de măsuri in 

privința persoanelor liberate sub control judiciar. Prin urmare, a existat o încălcare a 

Articolului 11 din Convenție. 

Republica Moldova a devenit parte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului 

în data de 12 septembrie 1997. Astfel, statul s-a angajat să respecte drepturile garantate de 

Convenție și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(8) Cod de procedură penală, hotărârile definitive ale 

Curții Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru organele de urmărire penale, 

procurori și instanțele de judecată. 

Totodată, potrivit art.320 alin.(5) Cod de procedură penală, dacă, în procesul judecării 

cauzei, ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată nu confirmă învinuirea adusă 

inculpatului, procurorul este obligat să renunțe parțial sau integral la învinuire. Renunțarea 

procurorului la învinuire se face prin ordonanță motivată și atrage adoptarea de către instanța 

de judecată a unei sentințe de achitare sau de încetare a procesului penal. 

Reieșind din prevederile normelor procesual penale supra, procurorul în Procuratura 

mun. Chișinău, Oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, xxxxxxxx, căruia prin 

dispoziția procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef-

interimar al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, xxxxxxxx din 

xx.xx.2020, i s-a dispus reprezentarea acuzării de stat în cauza lui xxxxxxxx și alții după 

casarea sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul xxxxxxxx din xx.xx.2017 prin decizia 

Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din xx.xx.2020, a emis la xx.xx.2021 ordonanță 

de renunțare de învinuirea adusă inculpaților xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, în baza art.art.285 alin.(l), 42 art. 42, 285 alin.(2), alin.(3) 

Cod penal, din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii și în dezbaterile judiciare 

a susținut ordonanța adoptată. 



Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul xxxxxxxx, din xx.xx.2021, procesul penal 

în privința xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx,învinuiți în baza art. 285 Cod penal a fost încetat pe motivul renunțării procurorului 

de la pe acest capăt de învinuire. 

xxxxxxxx a fost recunoscut vinovat în baza art. 141 alin.(l) și art.290 alin.(l) Cod penal 

și condamnat la o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani cu 

ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, prin aplicarea art.90 1 Cod penal, iar 

Cudinov Iurii - în baza art.141 alin.(l) Cod penal - la 3 ani închisoare cu ispășirea pedepsei în 

penitenciar de tip semi închis. 

Procurorul, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(l) lit.a) din Legea cu privire la 

Procuratură, poate fi tras la răspundere disciplinară dacă în urma verificării argumentelor 

sesizării, Inspecția procurorilor va constata temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri 

disciplinare de către procuror. 

Procurorul conform art.6 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016 

este obligat: a) să-și îndeplinească obligațiile de serviciu în conformitate cu Constituția, 

legislația Republicii Moldova și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este 

parte; b) să respecte prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii, 

c) să asigure respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului în exercitarea 

atribuțiilor sale. 

Pct. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.4., 6.1.6 din Codul de etică al procurorilor, de asemenea, î-1 obligă 

pe procuror să respecte legislația națională și actele internaționale la care Republica Moldova 

este parte, principiile judecății echitabile cum sunt prevăzute în art.6 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții Europene 

pentru Drepturile Omului, actele normative ale Procuraturii, și ale organelor de 

autoadministrare a procurorilor; să acționeze în mod echitabil și onest; să respecte drepturile 

și interesele legitime ale părților și participanților la proces, persoanelor fizice și juridice; să 

se asigure ca procedurile penale să opereze cât de rapid posibil, în concordanță cu interesele 

justiției. 

Analizând cele constatate în cadrul verificării sesizării în raport cu hotărârea Curții 

Europene a Drepturilor Omului din xx.xx.2021, în cauza xxxxxxxx și alții împotriva 

Republicii Moldova, Inspecția Procurorilor conchide că, procurorul xxxxxxxx și-a îndeplinit 

necorespunzător obligațiile de serviciu, a încălcat grav legea și nu a respectat drepturile și 

libertățile fundamentale a persoanelor vizate în cazul lui xxxxxxxx și alții. 

Astfel, urmărirea penală în privința lui xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, pe faptul comiterii dezordinii în masă a fost pornită în 

lipsa bănuielii rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art.285 Cod penal și, 

prin urmare, nu poate fi considerată legală și lipsită de arbitrariu, în sensul Articolului 5 § 1 

din Convenție, potrivit căruia orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. 

Totodată, procurorul xxxxxxxx fără a aprecia probele administrate din punct de vedere 

al pertinentei, concludenței, utilizării și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din 

punct de vedere al coroborării lor, după cum prevede art. 101 din Codul de procedură penală, 

ilegal a înaintat lui xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx în baza art.285 din Codul penal și a trimis cauza penală pe acest capăt de învinuire 

în judecată.  



Procurorul xxxxxxxx fiind membru a unui grup de urmărire penală în componența mai 

multor procurori din cadrul Procuraturi sect. xxxxxxxx, mun. Chișinău  și ofițeri de urmărire 

penală, căruia i s-a dispus efectuarea urmăririi penale în privința lui xxxxxxxx și alții, este 

responsabil de cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor cauzei 

și încadrarea corectă a acțiunilor persoanelor vinovate în comiterea unor acțiuni ilegale. 

În perioada xxxxxxxx 2016 până la xxxxxxxx 2019 în privința lui xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, prin hotărârile 

instanțelor judecătorești i s-a aplicat măsura preventivă sub formă de liberarea provizorie sub 

control judiciar. Totodată, i s-a dispus interdicția de a participa la întruniri publice, care a 

echivalat cu o „ingerință a unei autorități publice ” în dreptul lor la libertatea de întrunire, în 

baza primului paragraf al Articolului 11 din Convenție - libertatea de întrunire și de asociere. 

Nu a existat o bază legală pentru limitarea drepturilor a lui xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, la libertatea de întruniri. Art. 191 

din Codul de procedură penală nu prevede o astfel de măsură de siguranță și nu există nicio 

altă prevedere juridică internă care ar permite aplicarea astfel de măsuri în privința persoanei 

eliberate din arest. Interdicția respectivă nu era legată în baza legislației naționale. Prin urmare, 

a existat o încălcare a Articolului 11 din Convenție. 

În procesul judecării cauzei, procurorul xxxxxxxx a susținut învinuirea înaintată lui 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și alții în 

baza art.285 Cod penal. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului examinând cererile depuse de către xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx prin hotărârea din 

xx.xx.2021, a constatat încălcarea drepturilor a acestora prevăzute la Articolele 5 și 11, iar 

statul a fost obligat să le plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată conform Articolul 44 

§2 din Convenție din cauza unor acțiuni arbitrare ale procuraturii și instanțelor de judecată. 

În consecință, procesul penal în privința xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx învinuiți în baza art.285 Cod penal, prin sentința 

Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din xx.xx.2021 a fost încetat pe motivul renunțării 

procurorului de la pe acest capăt de învinuire.  

Acțiunile procurorului xxxxxxxx constituie abateri disciplinare prevăzute la art.38 lit. 

a), e) din Legea cu privire la Procuratură - îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de 

serviciu și încălcarea gravă a legii. 

Comiterea abaterii disciplinare de către procurorul xxxxxxxx se confirmă prin hotărârea 

Curții Europene a Drepturilor Omului din xx.xx.2021, în cauza xxxxxxxx și alții împotriva 

Republicii Moldova; sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 12.11.2021. 

 Fiind audiat pe marginea sesizării, ex-procurorul xxxxxxxx, vina în cele incriminate nu 

a recunoscut-o, astfel menționând că în cadrul instrumentării cauzei penale respective a 

respectat în totalitate normele procesual-penale, fiind o cauză cu o rezonanță majoră, despre 

toate acțiunile întreprinse a informat conducerea procuraturii, care la acel moment au dat o 

apreciere justă și corectă a acțiunilor efectuate de către grupul de lucru constituit la acel 

moment. La fel a subliniat faptul, că nu au existat plângeri depuse la etapa de urmărire penală 

privind contestarea acțiunilor/inacțiunilor dânsului sau al procurorilor din cadrul grupului de 

urmărire penală, la procurorul ierarhic superior sau la judecătorul de instrucție, precum nici în 

instanța de fond, care ar fi determinat emiterea încheierilor interlocutorii care să constate 



careva încălcări de orice natură admise de ultimul în calitate de procuror. În particular, instanța 

care a judecat cauza în fond, apel și recurs  nu au sesizat procurorul ierarhic superior sau 

conducerea Procuraturii Generale, despre un careva comportament neglijent sau abuziv al 

acuzatorului de stat, contrar normellor legale, care ar putea constitui obiectul inițierii unei 

investigații disciplinare, în rezultatul cărora ar fi fost cauzate careva consecințe participanțolor 

la process. Mai mult, atât dânsul, cât și avocatul acestuia,  au solicitat următoarele : 1) 

Constatarea încălcării de către inspectorul Inspecția procurorilor a prevederilor art. 83 alin. (1) 

din Codul administrativ; 2) Constatarea încălcării de către inspectorul Inspecția procurorilor 

a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea RM nr.3 din 25.02.2016 „cu privire la Procuratură”, 

pct. 4.2 lit. b) din Regulamentul privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu 

privire la abaterea disciplinară comisă de procuror, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.12-240/16 din 29.09.2016, pct.7.4. lit. c) din Regulamentul cu 

privire la organizarea, competența și modul de funcționare al Inspecției procurorilor aprobat 

prin ordinul  nr.19/35 din 29 iulie 2016; 3) Constatarea încălcării de către inspectorul Inspecția 

procurorilor a termenelor exhaustive prevăzute la art. 47 alin.(1) și (2) din Legea RM nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură, precum și pct. 10.1 și 10.2 din capitolului X al 

Regulamentului cu privire la organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției 

procurorilor aprobat prin ordinul nr.19/35 din 29 iulie 2016; 4) Constatarea inadmisibilității 

sesizării Ministrului de Justiție al Republicii Moldova în conformitate cu prevederile art. 40, 

44, 45 din Legea RM nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură; 5) Constatarea 

inadmisibilității Deciziei Inspecției procurorilor emise urmare a examinării sesizării 

Ministrului de Justiție al Republicii Moldova, cu privire la fapta ce poate constitui abatere 

disciplinară inițiată în privința procurorului în demisie xxxxxxxx; 6) Încetarea procedurii 

disciplinare, deoarece de către procurorul în demisie xxxxxxxx nu a fost comisă o abatere 

disciplinară; 

În motivarea poziției sale, avocatul xxxxxxxx a menționat următoarele circumstanțe 

după cum urmează.  

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea RM nr. 3 din 25.02.2016 „cu privire la 

Procuratură” (în vigoare la momentul pretinsei abateri disciplinare incriminate lui xxxxxxxx) 

- (1) Procurorul poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de 1 an de la data comiterii 

abaterii disciplinare; (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul comiterii unei 

abateri disciplinare în activitatea procesuală, termenul de tragere la răspundere disciplinară 

este de 3 ani de la data comiterii abaterii respective.  

Respectiv, fapta care ar putea constitui o abatere disciplinară incriminată procurorului 

în demisie xxxxxxxx, examinată de către Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul 

Superior al Procurorilor, se datează cu anul 2016, deci 6 ani în urmă, termen ce excedă cu 3 

ani posibilitatea depunerii, înregistrării, examinării unei sesizări cu privire la fapta ce poate 

constitui abatere disciplinară.  

În acest sens Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior, consemnează 

că potrivit art. 44 alin. (3) din Legea RM nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură – 

„Condițiile de formă și de conținut ale sesizării”, prevede : Se consideră vădit neîntemeiată 

sesizarea în care sânt invocate fapte ce nu fac referință la abateri disciplinare, a expirat 

termenul de prescripție prevăzut la art. 40 alin. (1) sau (2), precum și sesizarea depusă în 

mod repetat fără a aduce noi probe.  



Pct. 4.2 lit. b) din Regulamentul privind conținutul și procedura de depunere a sesizării 

cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.12-240/16 din 29.09.2016, – ”Efectele încălcării condițiilor de 

formă și conținut ale sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror”, prevede 

: Sesizările se vor considera vădit neîntemeiate, dacă: a) vor fi invocate alte fapte decât cele 

ce se referă la abateri disciplinare; b) a expirat termenul de prescripţie prevăzut la art.40 

alin.(1) sau (2) din Legea cu privire la Procuratură; 

Pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de 

funcționare a Inspecției procurorilor, anexă la ordinul Procurorului General - interimar nr. 

19/35 din 29 iulie 2016, „Condiţiile de formă şi de conţinut ale sesizării”, prevede : Se 

consideră vădit neîntemeiată sesizarea în care sunt invocate fapte ce nu fac referinţă la 

abateri disciplinare, a expirat termenul de prescripţie prevăzut la art.40 alin.(1) sau (2) din 

Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, precum şi sesizarea depusă în mod 

repetat fără a aduce noi probe.  

Art. 45 alin. (2) din Legea RM nr.3 din 25.02.2016 „cu privire la Procuratură” – 

„Înregistrarea și repartizarea sesizărilor”, prevede : Dacă sesizarea nu corespunde condițiilor 

de formă și de conținut, inspectorul, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua în care sesizarea 

i-a fost repartizată pentru verificare prealabilă, o restituie autorului printr-o decizie 

nesusceptibilă de atac, indicând asupra neajunsurilor stabilite și asupra dreptului de a 

depune o nouă sesizare. 

Pct. 7.4. lit. c) din Regulamentul cu privire la organizarea, competența și modul de 

funcționare al Inspecției procurorilor aprobat prin ordinul  nr.19/35 din 29 iulie 2016, 

„Înregistrarea şi repartizarea sesizărilor” capitolului VII, prevede : Dacă sesizarea nu 

corespunde condiţiilor de formă şi de conţinut stipulate în Regulament, inspectorul, în termen 

de 5 zile lucrătoare din ziua în care sesizarea i-a fost repartizată pentru verificare prealabilă, 

o restituie autorului printr-o decizie nesusceptibilă de atac, indicând asupra neajunsurilor 

stabilite şi asupra dreptului de a depune o nouă sesizare.  

Așadar, este necesar de constatat faptul că, inspectorul Inspecția procurorilor contrar 

art. 45 alin. (2) din Legea RM nr.3 din 25.02.2016 „cu privire la Procuratură”, pct. 4.2 lit. b) 

din Regulamentul privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu privire la abaterea 

disciplinară comisă de procuror, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-240/16 din 29.09.2016, pct.7.4. lit. c) din Regulamentul cu privire la organizarea, 

competența și modul de funcționare al Inspecției procurorilor aprobat prin ordinul  nr.19/35 

din 29 iulie 2016, în termen de 5 zile lucrătoare din ziua în care sesizarea i-a fost repartizată 

pentru verificare prealabilă, nu a verificat dacă sesizarea corespunde sau nu condițiilor de 

formă și de conținut, și nu a aplicat prevederile legii și a regulamentelor indicate supra, nu a 

restituit sesizarea autorului printr-o decizie nesusceptibilă de atac, iar în consecinţă a purces 

ilegal la examinarea acestei sesizări. 

Potrivit art. 47 alin.(1) și (2) din Legea RM nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, precum și pct. 10.1 și 10.2 din capitolului X al Regulamentului cu privire la 

organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției procurorilor aprobat prin ordinul 

nr.19/35 din 29 iulie 2016, „verificarea sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere 

disciplinară se efectuează în termen de până la 30 de zile de la data recepționării sesizării de 

către Inspecția procurorilor. Inspectorul poate dispune prelungirea termenului de efectuare 



a verificării cu cel mult 10 zile lucrătoare dacă există motive întemeiate care justifică 

prelungirea termenului, informând cu privire la acest fapt pe autorul sesizării”.   

Referitor la faptul dat, se constată că inspectorul Inspecției procurorilor, la verificarea 

sesizării cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară inițiată în privința 

procurorului în demisie xxxxxxxx, a depășit termenele specificate în legea și regulamentul 

indicate supra, or, procedura disciplinară a fost inițiată la xx.xx.2021, fiind finisată și remisă 

în adresa Colegiului de Disciplină şi Etică tocmai la data de xx.xx.2022, deci peste xx zile de 

termenul limită, care a intervenit la data de xx.xx.2022, prin ce au încălcat prevederile 

normelor indicate mai sus, nefiind prezent nici un document ce ar demonstra prelungirea 

termenului dat.  

Chiar și în cazul existenței unei prelungiri cu 10 zile lucrătoare a termenului examinării 

procedurii disciplinare, inspectorul Inspecției Procurorilor, oricum a omis termenul stabilit de 

lege, termenul limită (cu prelungire – care nu există, nefiind nici prezentă informarea 

persoanei interesate despre prelungirea termenului de examinare) ar fi intervenit la data de 

xx.xx.2022, circumstanță care din nou demonstrează rea intenția a Inspecției Procurorilor la 

desfășurarea procedurii administrative.  

Referitor la Hotărârea CEDO din xx.xx.2021, a menționat faptul, că nu este în drept s-

o critice, ea purtând caracter de recomandare și explicativ pentru instanțele de judecată, 

consideră că argumentele Curții nu pot fi puse la baza unei proceduri disciplinare și vine cu 

asigurări în fața Colegiului, că la instrumentarea cauzei date a acționat cu maximă diligență 

întru respectarea drepturilor și intereselor fundamentale ale statului, inclusiv ale figuranților 

pe caz. 

Poziția ex-procurorului expusă supra, privind lipsa temeiurilor de tragere la răspundere 

disciplinară, se confirmă și prin următoarele probe: 

- Adresarea ex-procurorului șef al Procuraturii sect.Rășcani, prin care a solicitat 

anexarea prezentei adresări la materialele procedurilor disciplinare pornite în privința 

procurorilor xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx și în privința ex-procurorului xxxxxxxx, find 

expusă poziția dânsului cu referire la pretinsele alegații de comitere a abaterilor disciplinare 

de către persoanele nominalizate, în procesul instrumentării cauzei penale de învinuire a 

persoanelor din așa-numitul " xxxxxxxx ".  

Menționeză, dlui, că în anul 2015 exercita funcția de procuror al sect. xxxxxxxx, mun. 

Chisinău, respectiv, era ierarhic superior procurorilor care instrumentau cauza penală indicată. 

La xx.xx.2015, pe faptul dezordinilor în masă de la sediul Procuraturii Generale, de 

către organul de urmărire penală al IP Rîșcani al DP mun. Chișinău, a fost pornită cauza 

penală nr. xxxxxxxx, conform semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute 

de art. 285 alin.(l), (2) și (3) Cod penal. 

Tot la xx.xx.2015, pe cauza penală indicată a fost creat un grup de urmărire penală, 

conducerea acțiunilor de urmărire penală fiind dispusă procurorului xxxxxxxx. 

Potrivit materialelor urmăririi penale, la xx.xx.2015, începând cu orele 14.00 min, cet. 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, minorul 

xxxxxxxx și alte persoane neidentificate, aflându-se pe str. xxxxxxxx, mun. Chișinău, în 

imediată apropiere a sediului Procuraturii Generale, acționând cu intenție directă, 

conștientizând acțiunile lor, în scopul destabilizării situației, fiind chemați de către xxxxxxxx 

la nesupunere violentă activă, au participat activ la dezordini în masă, inclusiv prin aplicarea 

violenței și opunere de rezistență violentă reprezentanților autorităților, exprimată prin 



îmbrâncire și aplicare de lovituri cu obiecte aflate asupra lor, utilizate în calitate de armă. 

Aceste informații oficiale, cu siguranță sunt cunoscute de către membrii Colegiului. 

În continuare, a prezentat o sinteză a cazului, pentru o înțelegere mai complexă și 

obiectivă atât a circumstanțelor cazului, cât și a acțiunilor membrilor grupului de urmărire 

penală. 

I. Acțiunile de protest din fața sediului Procuraturii Generale din xx.xx.2015 s-au 

desfășurat cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, constituind un paravan pentru 

preluarea forțată a controlului asupra instituției menționate.  

În declarația prealabilă despre desfășurarea întrunirii xxxxxxxx a indicat un alt itinerar 

: de la Academia de Științe spre PMAN, iar ca scop al întrunirii a fost indicat protestul față de 

majorarea tarifelor la energie electrică și gaz natural; față de acapararea statului de grupări 

oligarhice. 

De menționat, că xxxxxxxx și grupul de persoane condus de el au început mișcarea 

direct spre Procuratura Generală și au continuat marșul chiar și după atenționarea lor de către 

polițiștii care îi însoțeau, asigurând ordinea publică, că itinerarul real nu corespunde celui 

declarat. 

Pe toată durata acțiunilor din xx.xx.2015, mulțimea nu a scandat nici o lozincă și nu a 

înaintat nici o cerință din cele declarate - majorarea prețurilor la energie electrică și gaz. 

Deși, la acel moment, în sediu se afla conducerea Procuraturii Generale, care s-a arătat 

dispusă să discute cu grupul de inițiativă și să primească revendicările lor, organizatorii nu au 

dat curs acestei inițiative. 

II. Acțiunile din xx.xx.2015 au avut un caracter violent, agresiv, cu scopul de a lua 

cu asalt și a prelua controlul asupra sediului Procuraturii Generale. 

Ajungând la sediul Procuraturii Generale, practic din mers, coloana conducă de 

xxxxxxxx a întreprins prima tentativă violentă de a penetra lanțul de polițiști, aplicând în 

privința lor forța fizică, exprimată prin lovirea cu pumnii, ruperea uniformei, iar ulterior, prin 

lovirea și aruncarea în polițiști cu lancele de la drapele. Această primă tentativă a fost cea mai 

periculoasă deoarece, la acel moment, în fața Procuraturii Generale, se afla un număr mic de 

polițiști, care au rezistat cu greu atacului. 

Pe parcurs, de către xxxxxxxx și grupul său, au mai fost declanșate câteva atacuri, fiind 

respinse de către polițiștii care deja au primit întăriri. în timpul acestor tentative, au fost 

identificați cei mai activi atacatori, inclusiv xxxxxxxx, care au fost imobilizați și reținuți, la 

unii din ei, cât și pe scările de acces, fiind depistate mai multe lanțuri masive și lăcăți, destinate 

pentru blocarea de către atacatori, după preluarea controlului, a ușilor de acces în Procuratura 

Generală. 

În rezultatul acțiunilor violente mai mulți polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale, 

fiindu-le cauzate vătămări corporale. 

De menționat, că pe parcursul desfășurării anchetei, fiind efectuată percheziția în 

automobilul cu care se deplasa xxxxxxxx, au fost depistate și ridicate 4 grenade neletale, cu 

efect acustic, de iluminare și cu efect lacrimogen, precum și 4 focoase.  

III. Acțiunile din xx.xx.2015 au avut un caracter de destabilizare și provocare 

Grupul condus de către xxxxxxxx, a făcut o tentativă de a instala corturi în fața 

Procuraturii Generale ( acțiune ce nu era indicată în declarația prealabilă ), în pofida faptului 

că teritoriul respectiv constituie o porțiune pietonală, iar ulterior, au blocat str. xxxxxxxx, 



care este una din arterele principale de transport, blocând astfel, circulația pe acest tronson, 

provocând municipalității prejudicii materiale. 

Se remarcă și faptul, că ocuparea ilegală a sediului Procuraturii Generale ar fi avut 

consecințe negative atât sub aspectul demonstrării neputinței statului de a asigura legalitatea 

și ordinea de drept, cât și reieșind din faptul că în clădire, pe lângă bunuri materiale, se aflau 

dosare penale, documente de serviciu, inclusiv secrete, mijloace de telecomunicații speciale, 

cât și arme. 

IV. La dezordinile în masa din xx.xx.2015 au participat persoane cu antecedente 

penale, cu dosare penale pe rol în instanța de judecată, precum și persoane care au luptat în 

regiunile de est ale Ucrainei. 

Din grupul de persoane reținute, 2 aveau antecedente penale și dosar pe rol în 

Judecătoria Centru. Ulterior, au mai fost reținute încă 2 persoane, care au participat activ, la 

luptele din estul Ucrainei, fiind înrolați într-o unitate militară activă – xxxxxxxx. 
V. Atât acțiunile poliției din xx.xx.2015, cât și acțiunile grupului de urmărire penală 

au fost legale. 

Acțiunile poliției din xx.xx.2015 au constituit obiectul unei investigații și anchete 

separate, constatându-se că aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale ( cătușe ), precum și 

reținerea cet. xxxxxxxx și a celorlalte persoane, au constituit acțiuni justificate și conforme 

prevederilor legislației în vigoare. 

După reținere, atât lui xxxxxxxx, cât și celorlalte persoane, le-a fost acordată asistența 

medicală necesară, pe tot parcursul urmăririi penale fiindu-le garantate și asigurate toate 

drepturile procesuale conform statutului lor procesual. 

De menționat, că pe parcursul urmăririi penale, nu am avut nici un motiv de a interveni 

în ordine de control ierarhic superior, deoarece: 

1. Pe toată durata urmăririi penale, nici xxxxxxxx, nici celelalte persoane 

învinuite, nu au reclamat oficial, rele tratamente sau caracterul pretins subiectiv și tendențios 

al urmăririi penale; 

2. Verificările periodice ale materialelor urmăririi penale indicau la caracterul legal 

al acțiunilor de urmărire penală, la respectarea de către membrii grupului de urmărire penală 

a normelor procesual-penale. 

Accentuează dlui, că derularea urmăririi penale și reprezentarea acuzării de stat de către 

procurorii din cadrul Procuraturii sect. xxxxxxxx, se afla la control la conducerea Procuraturii 

Generale, poziția fermă despre comiterea infracțiunilor incriminate fiind expusă de către 

conducerea Procuraturii Generale la multiplele ședințe de lucru cu factori importanți de 

decizie ale instituțiilor - parteneri de dezvoltare. 

Atrag atenția membrilor Colegiului, că măsurile preventive în privința învinuiților au 

fost aplicate de către instanța de judecată, care a considerat demersurile procurorilor legale și 

întemeiate, încheierile respective fiind menținute de Curtea de Apel Chișinău. 

În concluzie, îmi expun convingerea fermă, că procurorii xxxxxxxx, xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, xxxxxxxx și ceilalți membri ai grupului de urmărire penală, și-au îndeplinit cu 

profesionalism atribuțiile funcționale, fără a admite încălcări a legislației în vigoare, lipsind 

temeiuri obiective pentru ai recunoaște vinovați de comiterea abaterilor disciplinare. 

- Ordonanța procurorului delegat în Procuratura Anticorupție, xxxxxxxx din 

xxxxxxxx 2022, prin care s-a refuzat în pornirea urmăririi penale emise pe procesul penal 



privind acțiunile pretins ilegale ale procurorilor și judecătorilor la investigarea cauzei penale 

xxxxxxxx și alții soldate cu condamnarea Republicii Moldova la CEDO. 

Astfel, reieșind din materialele acumulate în cadrul dosarului de control de serviciu prin 

coroborare cu materialele cauzei disciplinare și explicațiile ex- procurorului, a avocatului 

acestuia, precum și poziția conducerii Procuraturii Generale la acel moment, care au dat o 

apreciere justă și legală a acțiunilor întreprinse de către ex -procurorul xxxxxxxx, colegiul 

ajunge la concluzia că în acțiunile dânsului, nu s-a constatat o abatere disciplinară.   

Analizănd în ansamblu materialele acumulate în cadrul verificării prealabile a 

temeiurilor de tragere la răspundere a ex-procurorului xxxxxxxx, Colegiul de disciplină și 

etică ajunge la concluzia că procedura disciplinară nu este realizabilă, în baza probelor 

acumulate și examinate în cadrul ședințelor Colegiului. Dimpotrivă, Colegiul constată că 

acțiunile întreprinse de către ex-procurorul xxxxxxxx la instrumentarea cauzei penale 

respective au fost în strictă conformitate cu normele legale în vigoare la acel moment. 

În acelaşi timp, Colegiul consideră inoportună sancţionarea disciplinară a ex-

procurorului xxxxxxxx. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. art. 39,41,50,51 alin.1 

lit.d),84,85 ale Legii Republicii Moldova nr. 3  din 25.02.2016 cu privire la procuratură, 

Colegiul de disciplină și etică,- 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1. A înceta procedura disciplinară în privința ex-procurorului xxxxxxxx pe 

 motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.    

2. Hotărârea se pronunţă la data de 13.05.2022. 

3. Hotărârea poate fi contestată în termen de 5 zile de la pronunțare, prin intermediul 

Colegiului. 

 

 

 

Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                   VLADISLAV GUȚAN    ____________ 

 

Membrii Colegiului:              Victor COMERZAN         ____________ 

                                                

                                               Marcel CIMBIR                ____________ 

                                                   

                                               Oleg TELEVCA                ____________ 

    

                                                 Pavel ŢURCAN               ____________ 

                                            

                                              Alexandru LOZAN             ____________ 

 



                                             Elena CAZACOV                ____________ 

 

 

 
 


