
HOTĂRÂREA nr.12 -156/13 
cu privire la plângerea cet. Ala Mahalova 

 
04 iulie  2013                                                                                                   mun. Chişinău   
 

Examinînd plângerea cet. Ala Mahalova împotriva acţiunilor procurorului Andrei Pântea, 
prim-adjunct al Procurorului General la examinarea cauzei penale pornite de procuratura sect. 
Rîşcani mun.Chişinău conform art.361 alin.(1) Cod penal, audiind informația dlui M.Vinogradov, 
Consiliul Superior al Procurorilor – 

 
C O N S T A T Ă: 

La 14.06.13 a fost înregistrată plângerea cet. Ala Mahalova care informează consiliul despre 
faptul că a fost recunoscută în calitate de parte vătămată într-o cauză penală, iar organul de urmărire 
penală îi încalcă dreptul la desfăşurarea unui proces într-un termen echitabil, prin ce îi sunt cauzate 
daune în proporţii considerabile. 

Astfel, în plângere se menţionează că la 03.10.12 a fost începută urmărirea penală conform 
art.361 (1) Cod penal pe faptul falsificării unui proces verbal al adunării generale a asociaţilor SRL 
„Lundans Trans”. Ulterior, cauza penală a fost conexată cu  alte două cauze penale pornite conform 
art.190 alin.(5) şi art.191 alin. (5) Cod penal. În faza de finalizare a urmăririi penale, prin ordonanţa 
dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, cauza penală a fost preluată de către 
procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, apoi procuratura sect.Centru mun.Chişinău. Ambele 
ordonanţe cu privire la retragerea cauzei penale din gestiunea organului de urmărire penală al IP 
sect.Rîşcani, mun.Chişinău au fost anulate de către instanţa judecătorească, ca fiind nule. Până în 
prezent cauza penală nu a fost remisă pentru examinare conform competenţei teritoriale. 

Petiţionara solicită iniţierea unei proceduri disciplinare în privinţa prim-adjunctului 
Procurorului General Andrei Pântea pentru comiterea unor abateri disciplinare la instrumentarea 
cauzei penale vizate. 

Studiind materialele prezentate, analizînd argumentele petiţionarului, consiliul reţine că 
potrivit art.57 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură procurorul nu poate fi tras la răspundere 
disciplinară sau patrimonială pentru opinia sa exprimată în cadrul urmăririi penale şi în procesul 
contribuirii la înfăptuirea justiţiei şi nici pentru decizia luată dacă vinovăţia lui nu va fi stabilită prin 
sentinţă definitivă de condamnare. Totodată, actele/acţiunile organului de urmărire penală sunt 
supuse controlului judecătoresc (art.313 Cod de procedură penală), drept de care a uzat petiţionarul. 

  Consiliul reţine că dl Andrei Pântea este membru ales al Colegiului disciplinar şi potrivit 
art.118 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procedura disciplinară în privinţa membrilor 
Consiliului Superior al Procurorilor, a membrilor Colegiului de calificare şi a membrilor Colegiului 
disciplinar se intentează la iniţiativa a cel puţin 4 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. 

  Urmare a deliberării, solicitarea petiţionarului cu privire la începerea procedurii disciplinare 
în privința procurorului Andrei Pântea  nu a fost susținută de numărul necesar de membri ai 
consiliului (4), motiv din care se consideră respinsă. 

  În temeiul art.82, art.84 lit.f), 118 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură,    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 A lua act de plângerea cet.Ala Mahalova referitor la inițierea procedurii disciplinare în 
privința procurorului Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, membru al Colegiului 
disciplinar. 
  A respinge propunerea cu privire la inițierea procedurii disciplinare în privința procurorului 
Andrei Pântea, membru ales al Colegiului disciplinar. 

 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                     Iurie Garaba 
 
 


