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Listă  Acronime:

 CSP - Consiliul Superior al Procurorilor

 CDE – Colegiul de disciplină şi etică
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Cadrul legal al activităţii CDE:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură

- Ghidul European al Eticei şi Conduitei Procurorilor („Ghidul de la Budapesta“)

- Codul de etică al procurorilor (aprobat prin Hotărârea nr.4 din 27 mai 2016 a Adunării 
Generale a Procurorilor)

- Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a CDE (aprobat prin Hotărârea 
CSP nr.12-228/16 din 14.09.2016, completat prin Hotărârea CSP nr.12-13/17 din 24.01.2017)

- Alte acte normative ale organelor de autoadministrare ale Procuraturii



Atribuţiile CDE

Colegiul, întru realizarea sarcinilor sale, are următoarele atribuţii: 

 examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor, primite de la 
Inspecția procurorilor, și aplică, după caz, sancțiuni disciplinare; 

 adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare și respectarea 
eticii de către procurori; 

 formulează avize individuale cu privire la incompatibilităţile procurorilor sau,
după caz, eventuale sau pretinse conflicte de interese, precum și privind
probleme de etică şi de deontologie a procurorilor.

 examinează contestaţiile formulate în ordinea art.49 alin.(4) din Legea cu 
privire la Procuratură. 



Componenţa  CDE:
Preşedinte:

 Nicolae Chitoroagă (prin  Hotărârea CSP nr.1-137/19 din 06.12.2019 a fost încetată calitatea de membru al CDE)

 Vladislav Guțan ( La ședința din 10.12.2019 a Colegiului de disciplină și etică a fost desemnat Președinte al 

Colegiului)

Membrii:

 Marcel Cimbir

 Victor Comerzan

 Ştefan Şaptefraţ

(desemnaţi prin Hotărârea nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016)

 Oleg Televca

 Pavel Țurcan

(desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-236/16 din 29.09.2016)



Etapele procedurii disciplinare:

1.
• Depunerea sesizărilor privind faptele care pot constitui abateri disciplinare 

2. • Verificarea sesizărilor de către Inspecţia procurorilor

3.
• Examinarea cauzelor disciplinare de către CDE, în cazul admisibilităţii sesizărilor 

pentru pornirea procedurii disciplinare

4.
• Adoptarea hotărârilor pe cauzele disciplinare



Activitatea CDE (date statistice) 

Şedinţe - 11

Proceduri 
disciplinare - 51

Contestaţii / adresări – 46

(formulate în ordinea art.49 alin.(4) din 
Legea cu privire la Procuratură) 

Pendinte - 20 
proceduri 

disciplinare și 17 
contestații

Hotărâri adoptate și 
pronunțate – 36



Sancţiunile punitiv – disciplinare (date statistice)

 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

 Eliberarea din funcţia de procuror – în privința a 1 procuror 

Încetarea procedurii disciplinare, pe faptul că nu a fost comisă o 

abatere disciplinară – în privinţa a 8 procurori 
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avertisment mustrare eliberare din funcție reducerea salariului încetate



Contestații asupra Hotărârilor Colegiului, depuse în ordinea prevăzută de art. 85 

alin.(4) al Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură

Total – 11 contestaţii:

 5 contestaţii – de către Inspecţia procurorilor; 

 6 contestaţii – de către procurorii vizaţi / sancţionaţi.



Dinamica hotărârilor emise de CSP, în perioada de raport, 
în urma examinării contestaţiilor

 În urma admiterii contestaţiilor, cu modificarea hotărârii Colegiului în sensul 

agravării sancţiunii – 3 hotărâri;

 În urma admiterii contestaţiilor, cu modificarea hotărârii Colegiului în sensul 

atenuării sancţiunii – 3 hotărâri

 În urma examinării contestaţiilor, cu menţinerea hotărârii CDE – 4 hotărâri;

 o contestație este pendinte la Consiliul Superior al Procurorilor.


