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H O T Ă R Â R E A  nr.1-17/2020 

cu privire la Raportul de activitate al Colegiului de disciplină și etică  

pentru anul 2019 

 

 

21 februarie 2020                                                                              municipiul Chişinău  

  

 

Examinând Raportul anual de activitate al Colegiului de disciplină și etică pentru 

anul 2019, prezentat de către președintele Colegiului, domnul Vladislav Guțan, audiind 

informația prezentată de domnul Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  

C O N S T A T Ă: 

 

Conform art.82 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Colegiul de disciplină 

şi etică este organul colegial care funcționează în subordinea Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Potrivit competențelor stabilite în art.89 din Legea nr.3/2016, Colegiul de disciplină 

și etică examinează cauzele disciplinare iniţiate împotriva procurorilor și aplică, după 

caz, sancţiuni disciplinare. Subsidiar, Colegiul adoptă recomandări privind prevenirea 

abaterilor disciplinare în cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor. 

Anual, în corespundere cu art.83 alin.(15) din Legea nr.3/2016, Colegiul de 

disciplină şi etică prezintă Consiliului Superior al Procurorilor un raport privind 

activitatea sa în anul de referinţă, care se publică pe pagina web oficială a Consiliului 

Superior al Procurorilor.  

Activitatea Colegiului de disciplină și etică a procurorilor pentru anul 2019 a fost 

prezentată pentru avizare membrilor Consiliului Superior al Procurorilor de către domnul 

Vladislav Guțan, președintele Colegiului. 

Din raportul propus spre avizare, Consiliul reţine că, pe parcursul anului 2019, cu 

excepția lunii decembrie, Colegiul și-a desfășurat activitatea în componența deplină de 7 

membri, în corespundere cu art. 83 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. La data 

de 10.12.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a constatat încetarea calității de membru 

al Colegiului de disciplină și etică al domnului Nicolae Chitoroagă, ex-președinte al 

Colegiului. 

În perioada vizată Colegiul s-a întrunit în 11 şedinţe și a adoptat per-ansamblu 81 de 

hotărâri, vizând  competențele definite în art.89 din Legea cu privire la Procuratură.   

Din numărul de proceduri disciplinare înregistrate în timpul anului 2019, Colegiul a 

examinat 37 de proceduri în privința a 34 de procurori, abaterile disciplinare ale unor 

procurori fiind conexate şi examinate într-o procedură.   

În 8 cazuri Colegiul a dispus  încetarea procedurii disciplinare, pe motiv că nu a fost 

constatată o abatere disciplinară, limitându-se la examinarea în şedinţă a materialelor. 

Totodată, în 28 de cazuri Colegiul  a decis aplicarea sancţiunilor disciplinare,  sub 

formă de:  
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- avertisment - în privinţa a 8 procurori;  

- mustrare – în privinţa a 16 procurori; 

- reducerea salariului cu 15% pe o perioadă de 3 luni - în privința a 3 procurori; 

- eliberare din funcţia - în privinţa 1 procuror.   

Într-un caz Colegiul a decis restituirea procedurii disciplinare Inspecției 

procurorilor, în legătură cu contestarea deciziei  de către procurorul vizat. 

 S-a constatat că 11 Hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică au fost contestate la 

Consiliul Superior al Procurorilor, în ordinea prevăzută de art.85 alin.(4) al Legii nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură: 

- 5 – de către Inspecţia procurorilor;  

- 6 – de către procurorii vizaţi / sancţionaţi. 

Urmare a examinării contestaţiilor Consiliul Superior al Procurorilor a decis 

admiterea contestațiilor în 6 cazuri: cu încetarea procedurii disciplinare - 2; cu 

modificarea hotărârii Colegiului în sensul agravării sancţiunii – 3; constatarea abaterii 

disciplinare  și sistarea procedurii disciplinare, în legătură cu încetarea raporturilor de 

serviciu - 1  caz.    

Totodată, Consiliul a decis respingerea a 4 contestații, cu menţinerea hotărârilor 

Colegiului de sancționare a procurorilor – în 3 cazuri, cu menţinerea hotărârilor 

Colegiului de încetare a procedurii disciplinare – 1 hotărâre. La finele anului o 

contestație era pendinte la Consiliul Superior al Procurorilor.  

Potrivit atribuțiilor prescrise în Regulamentul său de activitate, Consiliul Superior al 

Procurorilor are competențe de a înainta recomandări odată cu audierea rapoartelor 

anuale ale Colegiilor din subordinea sa. De aceea, după runda de întrebări-răspunsuri, 

Consiliul a considerat necesar a veni cu recomandare către Colegiului de disciplină și 

etică a procurorilor de a elabora pe viitor propuneri de modificare a cadrului normativ în 

domeniul răspunderii disciplinare a procurorilor. În special Consiliul propune a se 

revedea subiecții cu drept de contestare a deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a 

procedurii disciplinare, precum și procedura de examinare a abaterii disciplinare, în cazul 

în care este lipsită de importanță, fără repercusiune asupra cazierului disciplinar al 

procurorului.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul art.art.70, 77 și art.83 alin.(15) din 

Legea nr.3/2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. Activitatea Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2019 se avizează pozitiv. 

2. Raportul de activitate al Colegiului de disciplină și etică pentru anul 2019 se 

publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor www.csp.md, 

directoriul Colegiul de disciplină și etică, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ.  

 

http://www.csp.md/
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Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2 Fadei NAGACEVSCHI  absent 

3 Emanoil PLOȘNIȚĂ absent 

4 Mihail COTOROBAI absent 

5 Vasile STOINOV  semnat 

6 Inga FURTUNĂ semnat 

7 Andrei ROȘCA semnat 

8 Adrian BORDIANU semnat 

9 Constantin ȘUȘU semnat 

10 Lilia MĂRGINEANU semnat 

11 Ion GUCEAC semnat 

12 Dumitru PULBERE semnat 

13 Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                        Angela MOTUZOC 


