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APROBAT 
prin Hotărârea  

Consiliului Superior al Procurorilor 
nr.12-240/16 din 29.09.2016 

 

R E G U L A M E N T 
privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu privire la 

abaterea disciplinară comisă de procuror 
 
1. Regulamentul privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu 

privire la abaterea disciplinară comisă de procuror (în continuare Regulament) este 
elaborat în corespundere cu prevederile art.43, 44 și 45 din Legea cu privire la 
Procuratură, Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Regulamentul 
Inspecției procurorilor și urmărește să reglementeze: 

a) subiecții sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror; 
b) condiţiile de formă ale sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă 

de procuror; 
c) conținutul sesizării cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror; 
d) efectele încălcării condițiilor de formă și conținut ale sesizării cu privire la 

abaterea disciplinară comisă de procuror; 
e) procedura de înregistrare a sesizărilor cu privire la abaterile disciplinare 

comise de procurori. 
1.1 Regulamentul vizează sesizările cu privire la abaterile disciplinare comise 

de procurori. Sub incidența prezentului Regulament nu cad sesizările cu privire la 
abaterile disciplinare comise de către alte categorii de personal al procuraturii: a) 
funcţionarii publici; b) funcţionarii publici cu statut special; c) personalul tehnic, 
precum și sesizările cu privire la săvârșirea infracțiunilor sau contravențiilor. 

 
2. Subiecții sesizării cu privire la abaterile disciplinare săvârșite de 

procurori 
2.1 Sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară comisă 

de procuror poate fi înaintată de:  
a) orice persoană interesată;  
b) membrii Consiliului Superior al Procurorilor; 
d) membrii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor în condițiile 

art.31 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură; 
e) Procurorul General;  
f) procurorii-șefi; 
g) Inspecţia procurorilor, în urma controalelor efectuate. 
2.2 Subiecţii prevăzuţi la pct.2.1 pot înainta sesizarea cu privire la faptele ce 

le-au devenit cunoscute fie în exerciţiul drepturilor sau al atribuţiilor lor 
funcţionale, fie în baza informaţiilor difuzate de mass-media sau din alte surse de 
informare. 
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2.3 Drept sesizare cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere 
disciplinară se consideră și Hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor 
procurorilor sau, după caz, sesizarea președintelui / membrului Colegiului de 
evaluare a performanţelor procurorilor care a verificat activitatea unui procuror în 
legătură cu evaluarea ordinară sau extraordinară. 

 
3. Condiţiile de formă și conţinut ale sesizării  
3.1 Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere 

disciplinară se depune în scris, fiind semnată de autor. 
3.2 Prin derogare de la pct.3.1, sesizarea cu privire la abaterea disciplinară 

comisă de procuror poate fi depusă și în formă electronică, cu obligația de a întruni 
cumulativ următoarele condiții: 

a) să fie creată, prelucrată, expediată, recepţionată, păstrată, modificată şi/sau 
nimicită cu ajutorul mijloacelor tehnice şi/sau de program; 

b) să conţină, pentru confirmarea autenticităţii acesteia, una sau mai multe 
semnături electronice ce corespund condiţiilor şi cerinţelor stabilite de Legea nr.91 
din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic; 

c) să fie creată şi utilizată prin metode şi într-o formă ce ar permite 
identificarea semnatarului; 

d) să fie afişată într-o formă perceptibilă; 
e) să permită utilizarea sa repetată. 
3.3 Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere 

disciplinară se depune în limba română sau într-o altă limbă în conformitate cu 
Legea nr.3465-XI  din  01.09.1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

3.4 Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere 
disciplinară urmează să conțină următoarele elemente de bază (anexa 1 - model): 

a) adresatul (Consiliul Superior al Procurorilor / președintele Consiliului, unu 
sau câțiva membri ai Consiliului); 

b) date de identificare și de contact ale autorului sesizării (nume și prenume, 
adresă de domiciliu, nr. de telefon, adresă de e-mail, alte date relevante); 

c) obiectul sesizării (descrierea circumstanțelor abaterii comise de către 
procuror, cu indicarea timpului și locului producerii evenimentului, dosarului/ 
materialului/ petiției, în legătură cu derularea căreia se pretinde că s-a comis 
abaterea disciplinară, după caz, consecințele, prejudiciul material sau moral); 

d) probele care confirmă acuzațiile autorului sesizării în materie disciplinară; 
e) anexele la sesizare (copii de pe acte, fotografii, înregistrări audio / video 

etc); 
f) mențiunea despre angajarea răspunderii autorului pentru veridicitatea 

aspectelor sesizate în conformitate cu prevederile art.3521 alin.(1) Cod penal; 
g) data depunerii și semnătura autorului sesizării. 
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4. Efectele încălcării condițiilor de formă și conținut ale sesizării cu 
privire la abaterea disciplinară comisă de procuror 

4.1 Nu se vor examina sesizările: 
a) anonime; 
b) în care se va solicita tragerea la răspundere a tuturor procurorilor organelor 

procuraturii; 
c) cu un conținut care nu este lizibil şi nu poate fi citit sau care conţine 

informaţii insuficiente şi neconcludente; 
d) care vor conține un limbaj licențios sau ofensator. 
4.2  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; 
c)  vor fi depuse în mod repetat, fără a conține noi probe.  
 
5. Procedura înregistrării sesizărilor 
5.1 Sesizările cu privire la abaterile disciplinare comise de procurori se depun 

la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor sau, după caz, se expediază la 
adresa de e-mail a Consiliului Superior al Procurorilor csp@procuratura.md.  

5.2 Secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor înregistrează sesizarea 
imediat sau în termen de 1 zile lucrătoare de la data recepționării într-un Registru 
special.  

5.3 Hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, în care se 
constată aparențe de abatere disciplinară, se înregistrează la secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor după expirarea termenului de contestare. 

5.4 Fiecărei sesizări cu privire la abaterea disciplinară comisă de procuror i se 
acordă un număr de corespondență. 

5.5 În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea sesizării, secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor prezintă sesizarea președintelui Consiliului 
Superior al Procurorilor sau membrului Consiliului care asigură interimatul 
funcției, care decide transmiterea acesteia către Inspecţia procurorilor sau, după 
caz, către alte organe competente. 

 
6. Dispoziții finale și tranzitorii 
6.1 Sesizările cu privire la abaterile disciplinare comise de procurori, înaintate 

până la data aprobării prezentului Regulament, se vor considera conforme și vor 
produce efecte juridice, chiar dacă nu corespund condițiilor de formă și conținut 
prevăzute de Regulament. 
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                                                                Anexă nr.1 
la 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 

 
        

CONSILIULUI SUPERIOR AL PROCURORILOR 
  

       Subsemnata/Subsemnatul ________________________________________, 
                                                                                                            numele, prenumele și prenumele tatălui  
domiciliată/domiciliat în localitatea ________________, strada ______________, 
nr. ______, apartament _____, vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte constatate 
în activitatea  procurorului / procurorilor________________________________                                   
                                                                                         numele și prenumele  
de la Procuratura __________________________ şi solicit să luaţi măsurile legale 
                                   denumirea procuraturii 
pentru sancţionarea disciplinară a acestuia/acestora pentru comiterea abaterii 
disciplinare prevăzute de art.38 lit.____) din Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu 
privire la Procuratură. 
 

Motivele sesizării sunt următoarele: 
          În fapt,  la data de ______________________________________________ 
(se vor prezenta într-o formă lizibilă (de preferat, dactilografiată), concisă, dar cît 

mai completă, aspectele criticate de autor în activitatea sau etica 

procurorului)_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

              În susţinerea afirmaţiilor, în anexă ataşez (copii ale actelor considerate 
relevante, înregistrări audio sau video etc.) ______________________________ 
________________________________________________________________ 

În egală măsură, cele relatate pot fi confirmate prin următoarele probe cu 
martori: 1.________________________2. ______________________________  

 
Data: __ _______ 201__                                          Semnătura________________   

 
Despre răspunderea penală potrivit art.3521 alin.(1) Cod penal, pentru 

declarație necorespunzătoare adevărului, sunt avertizat. 
 

 Data: __ _______ 201__                                          Semnătura________________   


