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Prin prezenta, Vă transmit alăturat raportul de activitate a
Colegiului disciplinar instituit pe lângă Consiliul Superior al
Procurorilor pentru perioada anului 2014
Anexă: 4 file.

Cu respect,
Preşedintele
Colegiului disciplinar

/semnat/

Alexandru Nichita

Raport de activitate a Colegiului disciplinar
instituit pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor
pentru anul 2014
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile
art.115 din Legea cu privire la Procuratură conform căruia, Colegiul
disciplinar prezintă Consiliului Superior al Procurorilor raport de
activitate semestrial şi anual.
În perioada de raport Colegiul disciplinar și-a exercitat
atribuțiile în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii
Moldova, Legii nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la
Procuratură, Regulamentul Colegiului disciplinar, Codul de etică al
procurorului etc.
Colegiul disciplinar s-a întrunit în 9 şedinţe, în cadrul cărora au
fost examinate 52 proceduri disciplinare şi 7 cazuri de stingere înainte
de termen a sancţiunilor disciplinare.
Efectuând o comparaţie a indicilor pentru perioada 2010 - 2013
se atestă întrunirea anuală în circa 12 ședințe, fiind examinate în
mediu 70 de proceduri disciplinare.
Referitor la stabilirea sancţiunilor faţă de procurorii care au
comis abateri disciplinare, pentru perioada de raport Colegiul a decis
aplicarea următoarelor sancţiuni: mustrare aspră – în privinţa la 1
procuror; mustrare – în privinţa la 15 procurori; avertisment - în
privinţa la 18 procurori.
De asemenea, în perioada de activitate în 16 cazuri a fost dispusă
încheierea procedurii disciplinare pe motivul inoportunităţii aplicării
sancţiunii disciplinare, limitându-se la examinarea în şedinţă a
materialelor de procedură. Necesită a menționa că această practică
continuă este una similară aplicării principiului Curţii Europene pentru
Apărarea Drepturilor Omului potrivit căruia constatarea unei violări
constituie în sine o satisfacţie echitabilă suficientă, având drept scop
prevenţia cazurilor de sancţionare a procurorilor, potrivit căreia,
examinarea în şedinţă a materialelor este suficientă.
Totodată, Colegiul disciplinar în perioada de raport într-un caz a
dispus încetarea procedurii disciplinare din lipsa temeiului de tragere
la răspundere disciplinară și un caz procedura disciplinară a fost

încetată din motivul expirării termenelor de tragere la răspundere
disciplinară.
Este notabil faptul, că în cadrul perioadei raportate Colegiul
disciplinar a examinat 7 propuneri privind stingerea înainte de termen
a sancţiunii disciplinare, dintre care 5 au fost admise.
Din numărul total al hotărârilor emise de Colegiul disciplinar, 17
au fost contestate, dintre care în 6 cazuri sancţiunea disciplinară a fost
modificată în sensul agravării, în 4 cazuri – s-au aplicat o pedeapsă
mai blândă, fie s-a încetat procedura, iar restul hotărârilor au fost
validate.
Din totalul de 59 hotărâri adoptate de Colegiul în an.2014, au
rămas nevalidate (neexaminate) de CSP – 15 proceduri disciplinare şi
2 hotărâri de stingere înainte de termen.
La examinarea procedurilor disciplinare, Colegiul nu a constatat
careva abateri de la procedura de examinare, prevăzute de Legea nr.
294- XVI din 25.12.08 „Cu privire la Procuratură” şi Regulamentul
Colegiului disciplinar.
Cazuri de recuzare sau abţinere, indicate în pct.2.5 din
Regulament – nu au existat.
De asemenea, pe parcursul perioadei menţionate, în conformitate
cu prevederile pct.5.6. a Regulamentului, nu au fost înregistrate cazuri
de revocare a procedurii disciplinare de persoana care a intentat-o,
înainte ca dosarul să fie examinat de Colegiul disciplinar.
Pe lângă atribuţiile prevăzute în actele normative şi departamentale,
la iniţiativa Colegiului disciplinar, în anul 2014 s-a decis modificarea
Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului disciplinar şi
răspunderea disciplinară a procurorilor. Prin ordinul Procurorului General
nr.28/13 din 22.04.2014 a fost format un grup de lucru pentru elaborarea
noului Regulament al Colegiului disciplinar compus din membrii
Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului disciplinar, şef ai
subdiviziunilor Procuraturii Generale. Un rol important a avut şi şedinţele
Consiliului Superior al Procurorilor unde s-au discutat prevederilor noului
Regulament.
Necesitatea elaborării acestui Regulament nou, a fost condiţionată de
lipsa unor prevederi clare atât în activitatea Colegiului, cât şi a
procurorilor împuterniciţi cu dreptul de a intenta procedura disciplinară,
etc. De asemenea, s-a luat în consideraţie şi remedierea omisiunilor şi
inadvertenţelor de ordin intern, identificate în procesul de activitate. După

importanţă au fost evidenţiate care sunt premisele noi urmând a fi
catalogate după categoriile principale şi secundare.
Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-108/14 din
19.06.2014 a fost aprobat noul Regulament al Colegiului disciplinar.
Au avut loc mai multe vizite de lucru cu reprezentanţii structurilor
internaţionale şi de drept, unde s-au discutat şi aspecte legate de
activitatea Colegiului disciplinar. Astfel, în lunile martie şi aprilie a avut
loc 2 şedinţe cu reprezentanţii Consiliului Europei şi ai Consiliului
Suprem ai Magistraturii din Polonia, care au fost familiarizaţi cu
structura, activitatea şi atribuţiile funcţionale ale Consiliului Suprem al
Procurorilor, Colegiului de calificare, Colegiului disciplinar, etc.
Ca preşedinte al Colegiului disciplinar, am fost desemnat pentru
participare ca membru în cadrul grupului de lucru pentru coordonarea şi
monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de Reformă a sectorului justiţiei,
în scopul implementării acţiunii 4.2.4, pct.4., care prevede „elaborarea
conceptelor de promovare a eticii profesionale şi de sensibilizare a
opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanţelor
sectorului justiţiei” (responsabil – Ministerul Justiţiei).
De asemenea, am participat în cadrul mai multor şedinţe al
grupului de lucru pentru realizarea acţiunilor Pilonului II al Strategiei
de Reformă a sectorului justiţiei pct.3.2.4 „elaborarea proiectelor de
acte normative în vederea stabilirii unor criterii clare, transparente şi
bazate pe merit de accedere în profesie” şi 3.2.8 „elaborarea
proiectelor de modificare a cadrului normativ privind mecanismele de
răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului”
(responsabil – Ministerul Justiţiei).
Deficiențe de ordin organizatorico-material, constituie:
-

l
ipsa asigurării cu combustibil pentru deplasarea membrilor
Colegiului din teritoriu;

-

p
osibilitatea aplicării semnături digitale pentru 4 membrii ai

Colegiului din teritoriu, fapt care va urgenta semnarea hotărârilor
Colegiului şi expedierea mai operativă pentru validare în adresa
Consiliului Superior al Procurorilor.
Colegiului Disciplinar
pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor

