H O T Ă R Î R E A nr.12-57/12
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din
16.12.2011 în privinţa procurorului Victoria Pascalov
06 martie 2012

mun. Chişinău

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din
16.12.2011 în privinţa procurorului Victoria Pascalov şi audiind informaţia dlui
Serghei Ţurcan, Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
La 12.09.2011 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului
în procuratura sect. Centru mun. Chişinău, Victoria Pascalov, pentru încălcarea
Codului de etică al procurorului prin săvârşirea acţiunilor compromiţătoare în
exercitarea funcţiei de procuror.
Astfel, în rezultatul controlului s-a stabilit că la 02.08.2011 procurorului
Victoria Pascalov i s-a dispus soluţionarea materialelor privind comiterea de
către L.Chetrean şi M.Ilieş a contravenţiilor, prevăzute de art.353 CC. La
03.08.2011 procurorul V.Pascalov în afara orelor şi locului de muncă s-a
întâlnit cu mama lui M.Ilieş - R.Ilieş, care i-a propus să soluţioneze pozitiv cazul
său contra unei sume de bani. Despre propunerea de a acţiona ilegal, în
detrimentul intereselor de serviciu sau moralei publice, V.Pascalov, contrar
normelor Codului de etică al procurorului, nu a raportat procurorului conducător şi
nu a intervenit conform procedurii în vederea înregistrării şi examinării cazului
conform art.274 CPP.
Ulterior, pe cazul dat a fost pornită o urmărire penală, iar procurorul
Pascalov a efectuat mai multe acţiuni de urmărire penală (audiind mai mulţi
martori pe dosar) fără a avea în procedură cauza penală menţionată.
La 16.12.2011 Colegiul disciplinar examinând materialele procedurii
disciplinare a apreciat, că nu au fost dobândite probe concludente care ar
confirma faptul estorcării de către procurorul V.Pascalov a banilor de la cet.R.Ilieş,
pentru soluţionarea cazului în favoarea persoanelor suspectate de săvârşirea
infracţiunii. Colegiul a conchis că vinovăţia procurorului Pascalov se limitează doar
la omisiunea de a informa procurorul conducător despre coruperea ei de către
persoanele interesate întru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.
Din aceste considerente, în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire
la Procuratură, colegiul a încheiat procedura disciplinară din motivul inoportunităţii
aplicării sancţiunii disciplinare.
Pe data de 14.02.2012 procurorul, şef al secţiei securitate internă, V.Ababii, a
contestat hotărârea Colegiului disciplinar menţionată, ca fiind ilegală, solicitând
aplicarea unei pedepse disciplinare procurorului Pascalov.
În motivarea poziţiei sale dl Ababii a menţionat faptul că, colegiul eronat a dat
apreciere probele acumulate în cadrul controlului. Întrevederea procurorului Pascalov
cu reprezentanţii părţilor în proces în afara orelor şi a locului de muncă a fost
recunoscută nemijlocit de dna Pascalov, ceea ce poate fi calificat drept
comportament coruptibil, care conţine elemente ale coruperii active din partea cet.
R.Ilieş, acţiuni care urmau a fi raportate conducerii şi examinate în ordinea art.274
CPP.

Nu s-a ţinut cont nici de personalitatea dnei Pascalov, care pe parcursul anului
2011 a fost sancţionată disciplinar prin mustrare.
Audiind explicaţiile procurorului Victoria Pascalov, studiind materialele
procedurii disciplinare, cît şi argumentele invocate în contestaţie, Consiliul Superior
al Procurorilor consideră că contestaţia este întemeiată şi urmează să fie admisă.
Consiliul reţine că Colegiul disciplinar eronat a ajuns la concluzia
inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare. Abaterile disciplinare admise sunt
evidente şi afectează imaginea Procuraturii.
În temeiul celor expuse, în baza art.62 lit.c), art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f)
din Legea cu privire la Procuratură, punctele 4.4 lit.b), 4.5 lit.b) din Regulamentul
Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011
în privinţa procurorului Victoria Pascalov se admite.
Hotărârea contestată se modifică cu aplicarea în privinţa procurorului Victoria
Pascalov a sancţiunii disciplinare - mustrare aspră.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Prezenta hotărâre se remite dnei Victoria Pascalov pentru informare.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

