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

 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la examinarea contestaţiei cet. XXXXXXX împotriva deciziei de încetare a 

procedurii disciplinare în privinţa procurorilor XXXXXXX și XXXXXXX 

nr. 3-154/20 

 

12 februarie  2021                                                                                     mun. Chişinău   

    

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

având în componenţa sa: 

 Preşedinte – Vladislav Guțan 

 Membrii – Victor Comerzan, Marcel Cimbir, Oleg Televca,  Pavel Ţurcan,  

 examinând în şedinţă publică contestaţia cet. XXXXXXX împotriva deciziei de 

încetare a procedurii disciplinare a Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2020, adoptată în 

privinţa procurorilor în procuratura mun.Chișinău, oficiul XXXXXXX, XXXXXXX și 

XXXXXXX din lipsa temeiurilor de atragere la răspundere disciplinară, audiind 

raportul Dlui Oleg Televca, Colegiul de disciplină şi etică,  

 

 

CONSTATĂ: 

 

Autorul sesizării, XXXXXXX, solicită tragerea procurorilor XXXXXXX și 

XXXXXXX la răspundere disciplinară pentru comiterea abaterilor disciplinare 

prevăzute de art.38 lit.a), e) din Legea cu privire la Procuratură, îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu și încălcarea gravă a legii, manifestate 

prin examinarea neobiectivă a cererilor depuse în cadrul cauzei penale nr. XXXXXXX 

prin care a solicitat restituirea autovehiculului de model „XXXXXXX”, n/î XXXXXXX 

cu macaraua hidraulică montată pe autovehiculul dat, precum și remorcii de model 

„XXXXXXX”, n/î XXXXXXX, ridicate în cadrul urmăririi penale și transmise pentru 

păstrare cet. XXXXXXX, și neexecutarea încheierii Judecătorii Chișinău, sediul 

XXXXXXX din xx.xx.2020, prin care procurorii au fost obligați să-i restitui mijloacele 

de transport ridicate.   

În cadrul verificării sesizării s-a stabilit că, la xx.xx.2019 de către organul de 

urmărire al Inspectoratului de poliție Ciocana, a fost începută urmărirea penală 

conform indicilor infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(4) Cod penal, la plângerea 

cet. păstrare, pe faptul pretinsei dobândirii ilicite a autovehiculului de model 

„XXXXXXX”, n/î XXXXXXX cu macaraua hidraulică montată pe autovehicul dat, 

precum și remorcii de model „XXXXXXX”, n/î XXXXXXX, de către persoane 

necunoscute.   

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului XXXXXXX.  

La xx.xx.2020, în temeiul încheierii judecătorului de instrucție, organul de 

urmărire penală a pătruns pe teritoriul S.A. „XXXXXXX” din or.Criuleni a ridicat de 

acolo autovehiculul de model „XXXXXXX”, n/î XXXXXXX cu macaraua hidraulică 



montată pe autovehicul dat, precum și remorca de model „XXXXXXX 8355”, n/î 

XXXXXXX, care au fost procurate de la cet. XXXXXXX și de la „XXXXXXX” în data de 

xx.xx.2016 de către reprezentantul SRL „XXXXXXX”. 

Prin procesul-verbal de ridicare din xx.xx.2020, mijloacele de transport 

enumerate mai sus au fost recunoscute ca corp delict și restituite la xx.xx.2020, părții 

vătămate, XXXXXXX, pentru păstrare până la soluționarea cauzei penale. 

La xx.xx.2020, administratorul SRL „XXXXXXX”, XXXXXXX, a adresat o cerere 

către procurorul XXXXXXX, de a restitui bunurile ridicate de la el, pentru a fi păstrate 

până la terminarea urmăririi penale și efectuarea acțiunilor de urmărire penală 

suplimentare. 

Prin ordonanța procurorului XXXXXXX din xx.xx.2020, a fost admisă parțial 

cererea lui XXXXXXX în partea ce ține de efectuarea acțiunilor de urmărire penală 

suplimentare, iar în restituirea bunurilor ridicate i s-a refuzat.  

Ordonanța menționată a fost contestată în ordinea art.2991 Cod de procedură 

penală de către avocatul XXXXXXX în interesele SRL „XXXXXXX”, care neprimind în 

termen de 15 zile răspuns, a depus plângere judecătorului de instrucție.  

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020, a fost 

admisă integral plângerea avocatului XXXXXXX în interesele SRL „XXXXXXX”, fiind 

declarată nulă ordonanța procurorului XXXXXXX din xx.xx.2020, prin care i s-a respins 

restituirea bunurilor ridicate de organul de urmărire penală în parte ce ține de 

respingerea restituirii bunurilor ridicate de organul de urmărire penală, cu obligarea 

procurorului de a înlătura încălcările admise de organul de urmărire penală prin 

soluționarea chestiunii de restituirea bunurilor ridicate și anume autovehiculele de 

model „XXXXXXX”, n/î XXXXXXX cu macaraua hidraulică montată pe autovehicul dat 

și remorcii de model „XXXXXXX”, n/î XXXXXXX, către posesorul legal, SRL 

„XXXXXXX”.   

În continuare, procurorul XXXXXXX fără a executa încheierea instanței de 

judecată și a prescripțiilor acesteia cu privire la încălcarea drepturilor SRL 

„XXXXXXX”, a emis o altă ordonanță la xx.xx.2020, prin care a refuzat restituirea 

mijloacelor de transport către SRL „XXXXXXX”, motivând că instanța de judecată nu 

i-a prescris obligația restituirii bunurilor SRL „XXXXXXX”, ci soluționarea chestiunii 

de restituire a bunurilor ridicate către posesorul legal, verificând minuțios argumentele 

expuse de petiționar. 

Plângerea reprezentantului SRL „XXXXXXX”, XXXXXXX, depusă împotriva 

ordonanței procurorului XXXXXXX prin ordonanța procurorului, adjunct interimar al 

procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef interimar al Oficiului XXXXXXX, 

XXXXXXX, din xx.xx.2020 a fost respinsă. 

La 26.08.2020 reprezentantul SRL „XXXXXXX”, XXXXXXX, a depus plângere 

în ordinea art.313 Cod de procedură penală contestând acțiunile procurorilor 

XXXXXXX și XXXXXXX, prin care s-a refuzat executarea prescripțiilor încheierii 

Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020. 

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020, 

plângerea depusă a fost admisă, fiind constatate ca neîntemeiate acțiunile procurorilor 

XXXXXXX și XXXXXXX, prin care s-a refuzat executarea prescripțiilor încheierii 

Judecătoriei Chișinău, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020.   

Ordonanțele procurorului XXXXXXX din xx.xx.2020 și a procurorului 

XXXXXXX din xx.xx.2020 au fost declarate nule, cu obligarea procurorului să înlăture 



încălcarea drepturilor SRL „XXXXXXX” asupra bunurilor ridicate de organul de 

urmărire penală din posesia acesteia, prin restituirea lor către posesorul legal SRL 

„XXXXXXX”, spre păstrare până la adoptarea unei soluții definitive pe caz. 

În opinia instanței de judecată, procurorii superficial au examinat materialele 

cauzei, nu au pătruns în esența plângerii depuse de către reprezentantul SRL 

„XXXXXXX”, prin care au motivat solicitarea transmiterii bunurilor ridicate pentru 

păstrare, și abuziv nu au executat încheierea judecătorească menționată, apreciind 

eronat prevederile acesteia și au executat-o în mod defectuos, contrar drepturilor și 

intereselor posesorului legal SRL „XXXXXXX”.  

Declararea nulă a ordonanțelor procurorilor XXXXXXX și XXXXXXX a pus la 

îndoială lipsa de imparțialitate a lor la cercetarea obiectivă a cazului și a condiționat 

sesizarea Consiliului Superior al Procurorilor privind aprecierea acțiunilor 

procurorilor sub aspectul abaterii disciplinare. 

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

Procuratură, procurorul 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. 

Potrivit prevederilor art.3 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. 

Independența procesuală a procurorului este asigurată prin garanții care exclud 

orice influență politică, financiară, administrativă sau de altă natură asupra 

procurorului legată de exercitarea atribuțiilor sale. 

În condițiile prevederilor art. 13 din prezenta lege și ale Codului de procedură 

penală, activitatea procurorului poate fi supusă controlului din partea procurorului 

ierarhic superior și a instanței judecătorești. 

După cum s-a stabilit în cadrul verificării sesizării, prin încheierea Judecătoriei 

Chișinău, sediul XXXXXXX din xx.xx.2020, s-a constatat admiterea erorilor și 

omisiunilor de către procurorii XXXXXXX și XXXXXXX la examinarea cererilor 

reprezentantului SRL „XXXXXXX”, XXXXXXX.  

Totodată, omisiunile admise de către procurorii XXXXXXX și XXXXXXX nu pot 

fi apreciate ca fapte care constituie abatere disciplinară pasibile sancționării 

disciplinare, deoarece nu s-a stabilit ca ei au acționat cu rea credință, intenționat sau 

cu neglijență flagrantă. Condițiile răspunderii disciplinare privesc conduita ilicită, 

vinovăția, precum și legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și rezultatul produs, iar 

pentru atragerea la răspundere disciplinară aceste condiții trebuie îndeplinite 

cumulativ. 

Mai mult, verificarea materialelor de urmărire penală de către Procuratura 

Generală nu a identificat circumstanțe care ar pune la îndoială rezonabilă 

imparțialitatea procuraturii teritoriale, sau care ar indica la lipsa de obiectivitate a 

acestora, temeiuri legale ce ar permite retragerea cauzei penale, fiind respinsă prin 

ordonanța Procurorului General din xx.xx.2020 cererea reprezentantului SRL 

„XXXXXXX”, XXXXXXX.  

În prezent, prin ordonanța procurorului XXXXXXX din xx.xx.2020, s-a dispus 

restituirea bunurilor ridicate către posesorul legal SRL „XXXXXXX”, fiind astfel 

înlăturate erorile constatate de instanța de judecată. 



Urmărirea penală se află în proces de desfășurare și pe caz nu a fost adoptată 

hotărâre. 

În astfel de circumstanțe, Inspecția procurorilor nu a identificat temeiuri pentru 

tragerea procurorilor XXXXXXX și XXXXXXX la răspundere disciplinară. 

      Condițiile răspunderii disciplinare privesc conduita ilicită, vinovăția, precum și 

legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și rezultatul produs, iar pentru atragerea la 

răspundere disciplinare aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ. 

      Totodată, în cadrul controlului nu s-a stabilit încălcarea cu vinovăție de către 

procurorii XXXXXXX și XXXXXXX a obligațiilor de serviciu corespunzătoare funcției 

pe care o dețin, iar condițiile pentru atragerea la răspundere disciplinară nu sunt 

îndeplinite. 

     În astfel de circumstanţe, conchide Inspecţia procurorilor, că procurorii vizați supra 

nu au încălcat prevederile legale, au acționat conform atribuțiilor funcționale, în baza 

principiilor legalității și independenței procesuale, care le oferă posibilitatea de a lua 

în mod independent și unipersonal decizii în cauzele pe care le gestionează. Procurorii 

XXXXXXX și XXXXXXX, nu au încălcat nici etica profesională prevăzută de Codul de 

etică al procurorilor.  

    Nefiind de acord cu soluţia adoptată de Inspecţia procurorilor, cet. XXXXXXX, a 

depus o contestaţie împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2020, şi a 

solicitat Colegiului de disciplină și etică sancționarea procurorilor XXXXXXX și 

XXXXXXX. 

    Conform prevederilor art.49 alin.(l) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 

din 25.02.2016, în cazul în care rezultatele verificării sesizării nu identifică niciun 

temei de tragere la răspundere disciplinară, inspectorul, printr-o decizie motivată, 

încetează procedura disciplinară. 

Decizia Inspecţiei procurorilor de încetare a procedurii disciplinare poate fi 

contestată de autorul sesizării în termen de 10 zile de la data recepţionării deciziei, la 

Colegiul de disciplină şi etică (în continuare Colegiu). 

Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, decizia de încetare a procedurii 

disciplinare a fost emisă la data de xx.xx.2020, iar contestaţia a fost depusă la 

xx.xx.2020. Cu conținutul deciziei a făcut cunoștință la data de xx.xx.2020. 

Prin urmare, Colegiul constată că, autorul sesizării a respectat termenul de 

exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor.  

Studiind contestaţia depusă de cet. XXXXXXX şi actele administrate în şedinţa 

Colegiului, verificând argumentele expuse de ultimii, Colegiul consideră că 

contestaţia depusă este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, deoarece sesizarea 

depusă iniţial este vădit neîntemeiată. 

Cu referire la caz, Colegiul constată că Inspecţia procurorilor a acordat o 

apreciere justă circumstanţelor cauzei. Astfel, în acţiunile procurorilor XXXXXXX și 

XXXXXXX nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra faptul 

comiterii de către procurorii vizaţi a unei abateri disciplinare, pasibile de angajare a 

răspunderii conform Legii cu privire la procuratură. 

Colegiul, reiterează că angajarea răspunderii disciplinare este suspusă cerinţei 

îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale referitoare la faptă, vinovăţie şi legătura 

de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul produs, iar în ceea ce priveşte vinovăţia 

aceasta trebuie constatată în mod cert, pe baza probatoriul administrat în cauză. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.49 alin.(4) din 



Legea Republicii Moldova nr.3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură, pct.776 -777 

din Regulamentul privind organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi etică, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-228/16 din 

14.09.2016 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

13/17 din 24.01.2017, Colegiul,- 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se respinge contestaţia depusă de cetățeanul XXXXXXX împotriva deciziei 

Inspecţiei procurorilor din xx.xx.2020 adoptată în urma examinării sesizării depuse, 

privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare  comise de procurorii 

XXXXXXX și XXXXXXX. 

2. Hotărârea se pronunţă la data de 12.02.2021; 

3. Hotărârea este irevocabilă şi nu se supune nici unei căi de atac. 

 

 

Preşedintele Colegiului  :   Vladislav GUŢAN                  ___semnat___ 

  

 

Membrii Colegiului :    Marcel CIMBIR                   ____ semnat _ 

 

                                                             Victor COMERZAN            ____ semnat _ 

                                                          

  Alexandru LOZAN               ____semnat _ 

 

                                                             Elena CAZACOV                 ____semnat_  

 

                                                           Oleg TELEVCA                  ____  semnat _ 

  

  Pavel ŢURCAN                ______semnat_              

   

 

 

 


