
 

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

 

HOTĂRÂRE 
3-158/20 

 

mun.Chişinău                                  12 februarie 2021  

 

 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 Ţurcan, 

Elena Cazacov, Alexandru Lozan 

examinând în şedinţă publică contestația avocatului XXXXXXX, în 

interesele cet. XXXXXXX, împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor din 

xx.xx.2020, adoptată în urma examinării sesizării depuse de petenți privitor la 

faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorii XXXXXXX şi 

XXXXXXX -  

CONSTATĂ: 

 

Inspecția procurorilor a fost sesizată de către avocatul XXXXXXX, în 

interesele cet. XXXXXXX cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinare 

presupus a fi comisă de procurorii în Procuratura raionului Hînceşti XXXXXXX şi 

XXXXXXX în cadrul examinării procesului penal nr.xxx/xx iniţiat în baza sesizării 

cet. XXXXXXX.   

În motivarea sesizării depuse, avocatul XXXXXXX a indicat că procurorii 

XXXXXXX şi XXXXXXX și-au îndeplinit necorespunzător obligaţiile de serviciu, 

admițând tergiversarea pornirii urmăririi penale pe caz. 

Fiind audiat, procurorul XXXXXXX a relatat în esenţă că, la xx.xx.2016, în 

Registrul sesizărilor despre infracţiuni al Procuraturii raionului Hînceşti, sub 

numărul xxx, a fost înregistrată plângerea lui XXXXXXX, prin care a invocat 

acţiuni ilegale ale lui XXXXXXX şi administraţiei publice locale din corn. 

Stolniceni r-lul Hînceşti, manifestate prin vânzarea ilegală a lotului de teren pe 

care se află un beci, care aparţinea petiţionarului.   

Potrivit sesizării, la xx.xx.2016, SRL „XXXXXXX” a eliberat un certificat cu 

nr.xx prin care confirmă rezultatul distribuirii în natură din CAP „XXXXXXX” a 

mijloacelor fixe, XXXXXXX a cumpărat cotele valorice deţinute de proprietari 

asupra XXXXXXX situat pe teritoriului depozitului central al satului XXXXXXX, în 

urma privatizării acesta devenind proprietar.  

Conform deciziei Consiliului sătesc XXXXXXX nr. xx/xx din xx.xx.2012, a 

fost permisă primăriei scoaterea la licitaţiei a lotului de teren agricol cu 

nr.cadastral XXXXXXX cu suprafaţa de XXXXXXX ha, iar conform procesului 

verbal privind rezultatele licitaţiei nr.x din xx.xx.2013, terenul cu destinaţie 

agricolă cu suprafaţa de XXXXXXX ha, identificat în registrul bunurilor imobile 

cu nr. cadastral XXXXXXX, licitaţia a fost câştigată de XXXXXXX, în temeiul 

cărora a fost încheiat contractul de vînzare cumpărare a terenului cu destinaţie 

agricolă, dreptul de proprietate fiind înregistrat în registrul bunurilor imobile la 



 

xx.xx.2013.   

La xx.xx.2016 procurorul în Procuratura r-lui Hînceşti XXXXXXX, a emis 

ordonanţă cu privire la refuzul în urmărirea penală pe cazul sesizat. Ordonanţa 

vizată a fost contestată de către XXXXXXX în ordinea art.2991 din Codul de 

procedură penală, iar prin ordonanţa procurorului adjunct al Procuraturii Hînceşti, 

XXXXXXX din xx.xx.2016 a fost respinsă ca neîntemeiată.   

La xx.xx.2016 prin încheierea Judecătorului de instrucţie a Judecătoriei 

XXXXXXX ordonanţele în cauză au fost abrogate.    

Prin ordonanţa procurorului în Procuratura r-lui Hînceşti XXXXXXX din 

xx.xx.2016 s-a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale din lipsa faptului 

infracţiunii.  

Ordonanţa contestată de către xx.xx.2016 în ordinea art.2991 din Codul de 

procedură penală, prin ordonanţa Procurorului-şef al Procuraturii r-lui Hînceşti, 

XXXXXXX din xx.xx.2017 a fost respinsă ca neîntemeiată.  

Prin încheierea Judecătorului de instrucţie a Judecătoriei XXXXXXX din 

xx.xx.2017 plângerea avocatului XXXXXXX în interesele cet. XXXXXXX, a fost 

respinsă fiind menţinute ordonanţele în cauză.    

Prin decizia din xx.xx.2017, Curtea de Apel Chişinău a casat încheierea 

Judecătoriei XXXXXXX din xx.xx.2017, fiind declarate nule ordonanţele emise de 

procurorul în Procuratura r-lui Hînceşti XXXXXXX din xx.xx.2016 şi a 

procurorului-şef al Procuraturii r-lui Hînceşti Remus Moroz din xx.xx.2017. 

A relatat că, la xx.xx.2018, analizând totalitatea probelor expuse în cadrul 

procesul penal de către organul de urmărire penală, din punct de vedere al 

coroborării lor, al pertinenţei şi concludentei acestora, totodată apreciindu-le 

conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub 

toate aspectele şi în mod obiectiv, a emis ordonanţa de neîncepere a urmăririi 

penale.  

Ulterior, peste un an şi cinci luni avocatul XXXXXXX în interesele cet. 

XXXXXXX, a contestat la procurorul ierarhic superior ordonanţa în cauză. Prin 

ordonanţa procurorului-şef adjunct al Procuraturii r-lui Hînceşti, XXXXXXX, din 

xx.xx.2019, plângerea a fost respinsă, ca neîntemeiată. 

Prin încheierea Judecătorului de instrucţie a Judecătoriei XXXXXXX din 

xx.xx.2019 ordonanţa în cauză, cât şi ordonanţa procurorului ierarhic superior de 

respingere a cererii au fost declarate nule cu obligarea de a fi înlăturate încălcările 

indicate.  

Prin încheierea judecătorului de instrucţie Judecătoria XXXXXXX din 

xx.xx.2020, cererea avocatului XXXXXXX în interesele cet. XXXXXXX din 

xx.xx.2020 privind accelerarea procesului penal, a fost respinsă ca fiind 

neîntemeiată. 

La xx.xx.2020 repetat a dispus refuzul în urmărirea penală pe cazul dat. 

La xx.xx.2020 prin încheierea Judecătorului de instrucţie a Judecătoriei 

XXXXXXX, ordonanţa în cauză cât şi ordonanţa procurorului ierarhic superior de 

respingere a cererii din xx.xx.2020 au fost declarate nule. Procesul penal se află în 

procedură la organul de urmărire penală al IP Hînceşti.   

Consideră, că toate acţiunile procesual penale au fost efectuate corect, fără 

a fi încălcate drepturile cet. XXXXXXX.  

A menţionat că, prin decizia Curţii de Apel Chişinău din xx.xx.2015 s-a 



 

respins cererea de chemare în judecată înaintată de XXXXXXX către XXXXXXX 

privind încasarea prejudiciului material şi moral. Instanţa de apel a constatat că în 

registrul bunurilor imobile nu este înregistrat în nici într-un mod dreptul de 

proprietate asupra XXXXXXX din litigiu după XXXXXXX.   

În urma verificării sesizării, Inspecţia procurorilor a conchis că alegaţiile 

petenţilor nu s-au confirmat, iar procurorii vizaţi în sesizare au emis actele 

procedurale reieşind din propria lor convingere, având la bază un anumit material 

probator, care le-a permis să adopte şi să menţină hotărârea pe faptele sesizate, 

circumstanţe care, nu pot servi temei pentru tragerea lor la răspundere disciplinară 

conform Legii cu privire la Procuratură.   

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, cet. 

XXXXXXX a depus contestație împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 

xx.xx.2020, și a solicitat Colegiului de disciplină și etică admiterea contestației în 

vederea tragerii la răspu ndere disciplinară a procurorului XXXXXXX  şi 

XXXXXXX. 

 Conform prevederilor art.49 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la 

Procuratură, 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.   

 Din actele cauzei disciplinare se desprinde că, autorul sesizării a respectat 

termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Inspecţiei procurorilor.  

 Studiind contestaţia depusă de avocatul XXXXXXX și actele administrate în 

şedinţa Colegiului, verificând argumentele expuse de petiţionar, 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 circumstanțelor cauzei. Astfel, în acţiunile procurorului XXXXXXX 

și/sau XXXXXXX, nu au fost stabilite careva temeiuri rezonabile care ar demonstra 

faptul comiterii de care procurorul vizat 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 acest sens, Colegiul reţine că trebuie făcută distincţie între încălcarea 

normelor de procedură ca greşeală ce poate fi cenzurată pe cale controlului 

ierarhic superior şi, respectiv, de către judecătorul de instrucţie/instanţa de 

judecată, şi pe de altă parte, nerespectarea normelor de procedură, în context 

disciplinar.  

 Astfel, pot intra în sfera răspunderii disciplinare numai acele încălcări ale 

normelor de drept material  sau procesual care pun în  discuţie însăşi valabilitatea 

actelor întocmite de procuror şi pentru care, un observator rezonabil (persoană 

informată şi de bună-credinţă), nu poate găsi o justificare.  



 

Colegiul reţine că aceste alegaţii/omisiuni, astfel cum au fost prezentate în 

cuprinsul acţiunii disciplinare, vizează modalitatea concretă de soluţionare a 

cauzei şi temeinicia acțiunilor procurorului de caz, acțiuni care, după cum s-a 

constatat în cadrul examinării contestației, sunt verificate cu ocazia efectuării 

controlului ierarhic superior (petenții contestând în ordinea art.2991 și 313 din 

Codul de procedură penală soluțiile dispuse de procurori în cadrul procesului 

penal nr.179/16).  

Mai mult ca atât, conform prevederilor art.218 din Codul de procedură 

penală, instanţa de judecată, constatând în procesul de judecată fapte de încălcare 

a legalităţii şi a drepturilor omului, urma să emită şi o încheiere interlocutorie prin 

care aceste fapte se aduc la cunoştinţa organelor respective, persoanelor cu funcţie 

de răspundere şi procurorului. Or, în speța examinată, o astfel de încheiere nu 

există. 

În raport cu cele invocate în contestaţie, materialele cauzei, Colegiul ajunge 

la concluzia că decizia adoptată de Inspecţia procurorilor este una întemeiată, 

careva temei legal de a o anula lipseşte.  

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 și modificat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-13/17 din 24.01.2017, Colegiul,- 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se respinge contestaţia depusă de către cet. XXXXXXX, împotriva deciziei 

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

depuse de către cet. XXXXXXX, privitor la faptele care pot constitui abateri 

disciplinare comise de către procurorul XXXXXXX şi XXXXXXX. 

 

 2. Hotărârea este irevocabila şi nu se supune nici unei căi de atac.  

 

Preşedintele Colegiului  :   Vladislav GUŢAN                       __semnat__ 

 

 

Membrii Colegiului :  Marcel CIMBIR                      __semnat__ 

 

                                                            Victor COMERZAN                __semnat__ 

                                                          

                                                             Oleg TELEVCA                      __semnat__ 

  

  Pavel ŢURCAN                       __semnat__ 

              

  Elena CAZACOV                    __semnat__ 

 

  Alexandru LOZAN                  __semnat__ 

 



 

                                                              

 


