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pentru anul 2021



CADRUL LEGAL AL ACTIVITĂȚII 
COLEGIULUI DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ :

Alte acte normative ale organelor de autoadministrare a Procuraturii

Regulamentul privind modul de organizare și funcționare a CDE (aprobat prin Hotărârea CSP 12-228 din 14.09.2016 și modificat 
prin Hotărârile CSP : nr.12- 13/2017 din 24.01.2017; nr. 1-40/2020 din 28.05.2020 și nr. 1-132/2020 din 18.12.2020 

Comentariu la Codul de etică al procurorilor 

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

Ghidul European al Eticei și Conduitei Procurorilor (”Ghidul de la Budapesta”)

Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură

Constituția Republicii Moldova



Colegiul de Disciplină și Etică are sarcina
de a preveni săvârșirea de către procurori a
unor abateri disciplinare sau a unor încălcări de
etică, prin stabilirea unor fapte și împrejurări ca
fiind, sau nu, compatibile cu standardele de
conduită ale acestora.



COLEGIUL, ÎNTRU REALIZAREA SARCINILOR SALE, ARE 
URMĂTOARELE ATRIBUȚII: 

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 
incompatibilitățile 
procurorilor sau, 

după caz, 
eventuale sau 

pretinse conflicte 
de interese, 

precum și privind 
probleme de etică 
şi de deontologie a 

procurorilor

examinează 
contestațiile 
formulate în 

ordinea art.49
alin.(4) din Legea 

cu privire la 
Procuratură



COMPONENȚA COLEGIULUI DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ :

Președinte:

Vladislav Guțan (desemnat Președinte al Colegiului de disciplină și etică la ședința din 10.12.2019)

Membrii:

❖Marcel Cimbir (desemnat prin Hotărârea nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016)

❖Victor Comerzan (desemnat prin Hotărârea nr.6 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016)

❖Elena Cazacov (desemnată prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-4/21 din 21.01.2021)

❖Alexandru Lozan (desemnat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-4/21 din 21.01.2021)

❖Oleg Televca (desemnat prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-236/16 din 29.09.2016 și nr.1-124/21 din 
15.10.2021)

❖Pavel Turcan (desemnat prin Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-236/16 din 29.09.2016 și nr.1-124/21 din 
15.10.2021)



ETAPELE PROCEDURII DISCIPLINARE:

Depunerea sesizării
cu privire la fapta ce

poate constitui
abatere disciplinară

Verificarea sesizării
de către Inspecția

procurorilor

Examinarea cauzei
disciplinare de către

CDE

Adoptarea unei
hotărâri pe cauza

disciplinară



ÎN PERIOADA DE RAPORT, COLEGIUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ:

S-a întrunit în 16 ședințe 

Au fost adoptate și pronunțate 124
de hotărâri

26 pe proceduri
disciplinare

98 asupra contestațiilor 
împotriva deciziilor

Inspecției procurorilor

Pendinte - 6 proceduri

disciplinare și

14 contestații asupra deciziilor

Inspecției procurorilor



ASPECTE COMPARATIVE ALE ȘEDINȚELOR COLEGIULUI DE 
DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ:
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proceduri disciplinare contestații asupra deciziilor Inspecției procurorilor 



Procuratura Generală

în 3 proceduri au fost 

vizați 2 procurori

Procuratura pentru Combaterea 

Crimelor Organizate și Cauze 

Speciale

în 2 proceduri au fost 

vizați 2 procurori

Procuratura

mun. Chișinău

în 9 proceduri au 

fost vizați 8

procurori

Procuraturile Teritoriale

în 10 proceduri au 

fost vizați 10 

procurori

Procuratura Anticorupție

în 28 de proceduri au 

fost vizați 9 procurori

În perioada de raport, Colegiul de disciplină și etică a avut în examinare 52 de proceduri 

disciplinare (23 restante din 2020 și 29 parvenite în 2021), în privința a 31 de procurori 

(abaterile disciplinare a unor procurori fiind conexate şi examinare într-o procedură)



Coraportul între procedurile disciplinare inițiate în privința procurorilor cu funcții 

de conducere și cele în privința procurorilor cu funcții de execuție

PROCURORI 

CONDUCĂTORI

PROCURORI 
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42

6

25

Proceduri disciplinare Procurori



Femei 6

Bărbați 25

Repartizarea procurorilor în privința cărora au fost inițiate 

proceduri disciplinare după criteriu de gen



21

9

1

Coraportul procedurilor disciplinare inițiate în privința procurorilor în exercițiu, 

procurorilor eliberați din funcție și a procurorilor suspendați din funcție

Procurori în exercițiu

Procurori eliberați din funcție

Procurori suspendați din funcție



SURSELE DE SESIZARE CU PRIVIRE LA ABATERILE 
DISCIPLINARE COMISE DE PROCURORI
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Procurorul General

Adjuncți ai Procurorului General

Procurori-șefi / Adjuncți ai Procurorilor-șefi

Procurori-șefi din cadrul Direcțiilor Procuraturii Generale

Inspectori din cadrul Inspecției Procurorilor

Procurorii

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

numărul de sesizări



În perioada supusă raportării, Colegiul de disciplină și 
etică s-a expus prin 26 de hotărâri asupra a 46 de 
proceduri disciplinare (27 abateri disciplinare în 

privința a 7 procurori au fost conexate şi examinare 
într-o procedură)

În privința a 17 procurori 
Colegiul a dispus încetarea 

procedurii disciplinare, pe motiv 
că nu a fost constatată o abatere 

disciplinară 

În privința 1 procuror a fost 
sistată procedura disciplinară în 

legătură cu întreruperea 
raporturilor de serviciu

În privința a 8 procurori s-a 
constatat abaterea disciplinară, 

fiind aplicate sancțiuni 
disciplinare



SANCȚIUNI DISCIPLINARE APLICATE
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DINAMICA SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE APLICATE
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Potrivit art. 38 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură,  constituie abatere disciplinară:

 a) îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu;

 b) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea
practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept;

 c) imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervențiile de orice natură pe lîngă autorități,
instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni;

 d) împiedicarea intenționată, prin orice mijloace, a activității Inspecției procurorilor;

 e) încălcarea gravă a legii;

 e1) savârșirea, în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, a unor acțiuni sau inacțiuni prin care, cu intenție ori
din neglijență gravă, au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale unor persoane fizice sau juridice,
garantate de Constituția Republicii Moldova și de tratatele internaționale cu privire la drepturile fundamentale ale
omului la care Republica Moldova este parte;

 f) atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității
profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor.

 g) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii
instituţionale.



Abaterile disciplinаrе constatate de către 
Colegiul de Disciplină și Etică  pentru 

care procurorii au fost sancționați

În privința 1 procuror a fost constatată abaterea 

disciplinară рrеvăzută de аrt.38 lit. a) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură 

În privința a 3 procurori au fost constatate аbаtеrile
disciplinare рrеvăzutе de аrt.38 lit. a) și b) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură 

În privința a 2 procurori au fost constatate аbаtеrile
disciplinare рrеvăzutе de аrt.38 lit. a) și e) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură 

În privința 1 procuror a fost constatate аbаtеrile
disciplinare рrеvăzutе de аrt.38 lit. c) și e) din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură 

În privința a 1 procuror au fost constatate аbаtеrile
disciplinare рrеvăzutе de аrt.38 lit. a), e) și e1) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură 



ABATERILE DISCIPLINАRЕ IMPUTATE PROCURORILOR
DE CĂTRE INSPECȚIA PROCURORILOR
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În anul 2021 Colegiul de disciplină și etică a avut în examinare 112 contestații asupra

deciziilor Inspecției procurorilor (6 restante din 2020 și 106 parvenite în 2021)

Au fost adoptate și pronunțate 98 de hotărâri asupra
contestațiilor depuse în ordinea prevăzută de art.49

alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură

1 contestație a fost 
admisă și remisă 

Inspecției procurorilor 
pentru efectuarea 

investigațiilor 
suplimentare

96 de contestații au 

fost respinse

1 contestație s-a 
constatat ca 
inadmisibilă

Pendinte - 14 
contestații asupra

deciziilor Inspecției
procurorilor



ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND CONTESTAȚIILE DEPUSE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE 
ART.49 ALIN.(4) AL LEGII NR.3 DIN 25.02.2016 CU PRIVIRE LA PROCURATURĂ

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021
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Contestații respinse Contestații admise și remise Inspecției Procurorilor Contestații inadmisibile



CONTESTAȚIILE DEPUSE ÎN ORDINEA PREVĂZUTĂ DE ART.85 ALIN. (4) AL LEGII 

NR.3 DIN 25.02.2016 CU PRIVIRE LA PROCURATURĂ

În perioada vizată, au fost depuse

25 de contestații împotriva la 21 de Hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică

15 au fost formulate de către Inspecția procurorilor

8 au fost formulate de către autorii sesizărilor
(4 formulate de procurori-șefi, 4 formulate de către petenți)

2 au fost formulate de către procurorii vizați



Examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor Colegiului de disciplină și etică

Urmare a examinării 
contestațiilor împotriva 

Hotărârilor Colegiului de 
disciplină și etică

9 contestații au fost 
admise

8 hotărâri au fost 

modificate în sensul 

agravării sancțiunii 

1 contestație 

împotriva hotărârii 

CSP a fost respinsă

1 contestație 
împotriva hotărârii 
CSP se află pe rolul 
instanței de judecată1 hotărâre a fost 

modificată în sensul 
atenuării sancțiunii

3 contestații au fost 
respinse

9 contestații 
pendinte


