
Colegiul de Disciplină şi Etică  

de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 -69 /2022 

  

mun. Chişinău                                     03 iunie 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, Oleg Televca, Pavel Țurcan, Elena 

Cazacov, Alexandru Lozan 

examinând în ședință publică cauza disciplinară în privința procurorului în 

Procuratura xxxxxxxx, Oficiul xxxxxxxx, xxxxxxxx, vizând admiterea de către acesta 

a unei abateri disciplinare în activitatea procesuală,- 

A CONSTATAT: 

 

Pe rolul Colegiului de disciplină și etică se află pronunțarea asupra procedurii 

disciplinare formulate de Inspecția procurorilor împotriva dlui xxxxxxxx procuror în 

Procuratura xxxxxxxx Oficiul xxxxxxxx, având ca obiect săvârșirea de către numit a 

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

25.02.2016.  

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

reprezentant - inspector Natalia Cemous și procurorul vizat xxxxxxxx, procedura de 

citare fiind legal îndeplinită.   

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de xxxxxxxx 2022, când având 

nevoie de timp pentru a delibera, Colegiul de disciplină și etică (în continuare Colegiul) 

a amânat pronunțarea la data de xxxxxxxx 2022.   

Prin decizia inspectorului din cadrul Inspecției procurorilor Natalia Cernous din 

xxxxxxxx 2022, privind rezultatele examinării sesizării Inspecției procurorilor din 

xxxxxxxx 2021 cu privire la fapta, ce poate constitui abatere disciplinară, comisă de 

către xxxxxxxx, procuror în Procuratura xxxxxxxx, Oficiul xxxxxxxx, cauza 

disciplinară a fost remisă Colegiului, cu solicitarea sancționării disciplinare a 

procurorului xxxxxxxx.   

În motivarea acțiunii disciplinare s-a reținut în esență că, la data de xxxxxxxx 

2021, pe canalul de telegram intitulat „xxxxxxxx”, ce îi aparține jurnalistului 

xxxxxxxx, a apărut o înregistrare audio, în care procurorul xxxxxxxx în discuție cu o 

persoană de gen feminin neidentificată comunică următoarele: „Ca atare, procurorul în 

Republica Moldova este cel mai p##dos. Nu are importanță, general sau nu, el are 

dreptul să pornească dosare penale pe toți”.  

Înregistrarea audio este însoțită și de un comentariu a jurnalistului xxxxxxxx care 

menționează că „xxxxxxxx, este procurorașul transferat de Stoianoglo de la Procuratura 

xxxxxxxx, la procuratura din xxxxxxxx. Acum este clar de ce a scăpat basma curată, 

după ce afăcut rally pe străzile capitalei scuipând pe Regulamentul circulației rutiere.  



În această ordine de idei, inspecția procurorilor consideră că, informația apărută pe 

canalul de telegram intitulat „xxxxxxxx”, ce îi aparține jurnalistului xxxxxxxx despre 

activitatea procurorului xxxxxxxx mai întâi la Procuratura raionului xxxxxxxx ă, iar 

apoi - la Procuratura xxxxxxxx corespunde realității. Pe canalul de telegram este plasată 

imaginea foto a procurorului xxxxxxxx.  

În astfel de circumstanțe organul de verificare a sesizării nu pune la îndoială 

autenticitatea înregistrărilor audio.   

Astfel, procurorul xxxxxxxx ar fi a încălcat obligațiile prevăzute la art.6 alin.(3), 

lit.b) și d) din Legea cu privire la Procuratură, iar fapta comise reprezintă o încălcare a 

standardelor de conduită ale procurorilor, adică abatere disciplinară prevăzută de 

dispozițiile art.38 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură: atitudinea nedemnă, 

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

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

Ca stare de fapt, se arată că xxxxxxxx deține funcția de procuror și, in 

conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) lit.d) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire 

la Procuratură, este obligat să respecte regulile deontologice ale procurilor și să se abțină 

de la fapte care ar discredita imaginea Procuraturii și să afecteze prestigiul profesiei de 

procuror.  

Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 

Procurorilor nr.4 din 27.05.2016, este un document public, care stabilește principiile și 

conduita procurorului in timpul exercitării atribuțiilor de serviciu și în viața privată și în 

sensul lit.b) alin.(3) art.6) din Legea cu privire la Procuratură respectarea acestuia este 

una din obligațiile procurorului.  

Potrivit principiului corectitudinii stipulat în pct.6.8.2., 6.8.5 din Codul de etică a 

procurorilor, procurorul trebuie să se comporte întotdeauna în mod onorabil și demn, 

respectând regulile de conduită general acceptabile, să se comporte în familie și în 

societate adecvat normelor de conviețuire socială unanim recunoscute pentru a se bucura 

de respect și să nu compromită statutul de procuror, deoarece publicul pretinde 

procurorului să aibă o conduită mai înaltă decât cea cerutei cetățenilor obișnuiți.  

Ghidul European al Eticii și Conduitei Procurorilor, adoptat la Conferința 

Procurorilor Generali Europeni la 31.05.2005, la Budapesta, de asemenea stabilește că 

procurorii publici se vor conduce de cele mai înalte standarde profesionale și 

întotdeauna vor tinde să mențină onoarea și demnitatea profesiei lor.  

Reieșind din aceste constatări, procurorii, în virtutea statutului lor, ar trebui să 

estimeze care acțiuni ar putea fi calificate ca factori de risc pentru prejudicierea valorilor 

sociale și morale ale profesiei și, indiferent de situație, nu trebuie să depășească cadrul 

civilizat și decența, impuse de standardele de conduită.   

În context, Inspecția procurorilor, susține că exprimările procurorului xxxxxxxx, 

referitor la statutul procurorului și atribuțiile funcționale acestuia la acest capitol, făcute 

într-o manieră necorespunzătoare, cu folosirea limbajului indecent și jignitor la adresa 

procurorilor urmează a fi apreciate ca o atitudine nedemnă, manifestări care aduc 

atingerea onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Procuraturii și încalcă 

Codul de etică al procurorilor.    

Procurorul xxxxxxxx, în explicațiile sale expuse în cadrul examinării cazului de 

către Colegiu, aferent comiterii abaterii disciplinare a susținut în esență că,....vocea lui 

în înregistrările audio care au apărut pe canalul public (xxxxxxxx) la xxxxxxxx 2021, 



este trucată și astfel de discuții nu a dus cu nici o persoană. Consideră că această 

înregistrare audio plasată cât și comentariul despre transferul lui urmăresc scopul 

denigrării din partea unor persoane legal de activitatea profesională sau viața privată... 

”. Analizând probele administrate, audiind reprezentantul Inspecției procurorilor și 

procurorul xxxxxxxx. Colegiul constată că în cazul examinat nu s-a făcut dovada 

îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de 

art.38 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016. 

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.  

Situația premisă, în cazul abaterilor disciplinare prevăzute de art.36 lit. f) din Legea 

cu privire la procuratură, sunt manifestările care aduc atingere onoarei, integrității, 

probității profesionale și prestigiului justiției care se regăsesc atât în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, cât și în afara acestora.  

Totodată, acestea pot atrage răspunderea disciplinară doar în situația în care au 

ajuns la cunoștința publicului și au fost de natură să creeze îndoieli cu privire la 

seriozitatea, independența, imparțialitatea sau integritatea procurorului, aducând, astfel, 

atingere onoarei, probității profesionale și prestigiului justiției.   

Sub aspectul laturii subiective, stabilirea vinovăției procurorului se apreciază prin 

prisma dispozițiilor legale care impun acestuia o obligație de rezervă în întreaga sa 

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

manifestări care ar putea aduce atingere demnității profesiei sau prestigiului acesteia.  

Drept urmare, reieșind din circumstanțele de fapt stabilite, din materialul probator 

administrat - înregistrarea audio, postată în pe canalul de telegram intitulat „xxxxxxxx”, 

ce îi aparține jurnalistului xxxxxxxx, explicațiile procurorului xxxxxxxx în cadrul 

verificării sesizării, nu se constată întrunirea tuturor condițiilor angajării răspunderii 

disciplinare în acțiunile procurorului, și anume se atestă lipsa vinovăției acesteia. 

Subsecvent, Colegiul remarcă că la caz nu pot fi reținute constatările Inspecției conform 

cărora "...informația apărută pe canalul de telegram intitulat „xxxxxxxx ", ce îi aparține 

jurnalistului xxxxxxxx, despre activitatea procurorului xxxxxxxx mai întâi la 

Procuratura raionului xxxxxxxx, iar apoi - la Procuratura xxxxxxxx, corespunde 

realității. Pe canalul de telegram este plasată imaginea foto a procurorului xxxxxxxx.În 

astfel de circumstanțe organul de verificare a sesizării nu pune la îndoială autenticitatea 

înregistrărilor audio...".  

Or, în rezultatul examinării sesizării, Colegiul contată că careva detalii sau probe 

care oferă credibilitate că înregistrarea audio postată în pe canalul de telegram, intitulat 

„xxxxxxxx”, este una autentică, iar presupusa vocea ar aparține procurorului 

xxxxxxxx, la caz nu au fost constatate. De notat că informațiile din paginile personale 

create de persoane a căror activitate nu este verificată de nimeni, nu pot sta la baza unei 

hotărâri de sancționare. Astfel de pagini web sunt lipsite de fiabilitate și nu conferă 

certitudinea dacă informațiile oferite sunt autentice.  

Faptul dat devine relevant mai ales atunci când acest adevăr este necesar 

examinării unei cauze disciplinare, iar proba care se utilizează nu are suficientă 

capacitate de convingere.   



Sub acest aspect, criticile aduse de către Inspecția procurorilor, care vizează 

atitudinea nedemnă a procurorului xxxxxxxx, ce ar fi adus atingerea onoarei, 

integrității, probității profesionale, prestigiului Procuraturii și încalcă Codul de etică al 

procurorilor, sunt nefondate și se bazează pe probe care provin din surse ce nu pot fi 

verificate, autenticitatea cărora este pusă la îndoială.  

În susținerea poziției respective. Colegiul de reține că sursele nesigure, dubioase, 

de mică valoare sau care sunt puse la îndoială, nu trebuie utilizate ca probe într-un proces 

disciplinar, or, dându-le crezare unor astfel de surse și fiind în imposibilitatea de a le 

verifica, există riscul de a menține informațiile defăimătoare și încurajarea unei practici 

de intimidare a procurorilor, nici de cum la sporirea prestigiului Procuraturii.  

Prin urmare, cazul înregistrării audio (care fizic nici nu este anexată la materialele 

procedurii disciplinare, fiind prezentat doar un extras pe hârtie a conținutului presupusei 

înregistrări), ce formează obiectul prezentei examinări, provoca dubii în privința 

exactității conținutului și lipsei unei intervenții exterioare cu caracter de modificare, 

putând fi rezultatul unor aprecieri subiective sau al unor interpretări ale situațiilor de 

fapt.   

Astfel, Colegiul a constatat că, în cazul prezentat, materialul probator administrat, 

atât în faza verificării sesizării, cât și în procesul examinării nemijlocite de către Colegiu, 

denotă cu certitudine că nu sunt întrunite toate elementele unei abateri disciplinare 

menționate supra, și anume, că acțiunile procurorului xxxxxxxx care presupun un 

comportament nedemn în spațiul public, nu au la bază vinovăția acestuia, exprimată în 

intenție sau imprudență, și nu poate constitui o abatere disciplinară, contrară 

prevederilor art.38 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură și pct.6.8.2., 6.8.5, ale 

Codului de etică al procurorilor.  

În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.51 alin.(l) lit.d), 

art.85 și art.89 lit.a) din Legea Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

procuratură. Colegiul de disciplină și etică,-  

HOTĂRĂȘTE: 

1. A înceta procedura disciplinară inițiată în privința procurorului în Procuratura 

xxxxxxxx, Oficiul xxxxxxxx, xxxxxxxx;   

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

intermediul Colegiului de disciplină și etică. în termen de 5 zile lucrătoare, de la data 

pronunțării. 

Preşedintele Colegiului de 

disciplină şi etică                   VLADISLAV GUȚAN    ____________ 

 

Membrii Colegiului:              Victor COMERZAN         ____________ 

                                                

                                               Marcel CIMBIR                ____________ 

                                                   

                                               Oleg TELEVCA                ____________ 

    

                                                 Pavel ŢURCAN               ____________ 

                                            

                                              Alexandru LOZAN             ____________ 

                                             Elena CAZACOV                ____________ 


