HOTĂRÂREA nr.12-124/13
cu privire la demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General
despre inițierea procedurii disciplinare în privința procurorului Nicolae
Chitoroagă, președinte al Colegiului disciplinar
04 iunie 2013
mun. Chişinău
Examinând demersul prim-adjunctului Procurorului General Andrei Pântea
despre inițierea procedurii disciplinare în privința dlui Nicolae Chitoroagă, șef al
Direcției conducere și exercitare a urmăririi penale, președinte al Colegiului disciplinar,
audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
La 12.04.2013 a fost înregistrat demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al
Procurorului General despre inițierea procedurii disciplinare în privința șefului Direcției
conducere și exercitare a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale, Nicolae
Chitoroagă.
Dl Andrei Pântea informează consiliul, că în rezultatul verificărilor efectuate s-au
stabilit mai multe deficiențe în activitatea procurorului Nicolae Chitoroagă, acestea
fiind rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, prevăzute de
art.29 din Legea cu privire la Procuratură, Regulamentul Procuraturii Generale, alte acte
departamentale, potrivit cărora, procurorii-șefi ai subdiviziunilor Procuraturii
organizează activitatea procurorilor și a personalului auxiliar din subordine.
Astfel, potrivit demersului dlui Pântea procurorul Nicolae Chitoroagă nu a
elaborat programe de activitate a Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale
nici pentru anul 2012, nici pentru anul curent, nu a prezentat acte care ar confirma
organizarea și coordonarea activității subdiviziunii, nu există informație scrisă despre
ședințele convocate în cadrul Direcției şi nu a prezentat propuneri pentru planul de
activitate al Procuraturii Generale. În contextul celor evocate, se propune inițierea
procedurii disciplinare conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru
îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu.
Consiliul reține că deficiențele evocate referitor la acțiunile și modul de
comunicare a procurorului, șef al Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale
Nicolae Chitoroagă cu procurorii din subordine, neelaborarea programelor de activitate
a subdiviziunii pe care o conduce şi lipsa informaţiei despre convocarea procurorilor în
ședințe operative nu pot fi considerate drept abateri disciplinare. Potrivit
Regulamentului Procuraturii Generale, aprobat prin ordinul Procurorului General
nr.52/3 din 21.06.2010, în baza propunerilor subdiviziunilor Procuraturii Generale,
Aparatul Procurorului General întocmește un plan de activitate al Procuraturii Generale,
obligatoriu pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și
specializate. Mai mult, responsabilitatea pentru veridicitatea şi plenitudinea datelor din
rapoartele de activitate revine pe seama conducătorilor fiecărei subdiviziuni în parte.
În altă ordine de idei, sunt evocate mai multe abateri de la norma procesual
penală admise de procurorii din cadrul subdiviziunii la exercitarea, fie conducerea
urmăririi penale în cauzele penale avute în procedură.

Referitor la cele menţionate, consiliul constată că potrivit art.art.2 pct.4, 56 pct.2,
60 din Legea cu privire la Procuratură, procurorul își organizează activitatea și o
desfășoară pe principiul autonomiei, asigurat prin independența procesuală și control
judecătoresc, care-i oferă posibilitatea de a lua de sine stătător decizii în cauzele și
cazurile pe care le examinează. Totodată, circumstanțele evocate în demers referitor la
îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către unii procurori în
cadrul urmăririi penale urmează să fie examinate de către secția securitate internă,
conform art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.
Potrivit controlului s-a stabilit că certificatele privind accesul la informațiile
secrete de care dispun unii procurori din cadrul direcției sunt expirate.
Conform Regulamentului Procuraturii Generale, activitatea Procuraturii Generale
la compartimentul asigurarea regimului secret și controlul executării legilor de către
organele care efectuează activitatea specială de investigații este coordonată de către
secţia control al activităţii operative de investigaţii şi asigurarea regimului secret.
Respectiv, evidența procurorilor care dispun de dreptul de a deține/utiliza informații cu
caracter secret sau restricționat este asigurată de subdiviziunea menționată.
Studiind materialele prezentate, consiliul reține că inițierea procedurii
disciplinare în privința dlui Nicolae Chitoroagă, care este membru ales al Colegiului
disciplinar, urmare a votului exprimat la Adunarea generală a procurorilor din
30.12.2009, potrivit art.118 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, se acceptă
numai la iniţiativa a cel puţin 4 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor.
Urmare a deliberării, demersul dlui Andrei Pântea cu privire la începerea
procedurii disciplinare în privința dlui Nicolae Chitoroagă, șef al Direcției exercitare și
conducere a urmăririi penale nu a fost susținut de numărul necesar de membri ai
consiliului, motiv din care cererea acestuia se consideră respinsă.
În temeiul art.82, art.84 lit.f), art.85, art.118 alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de demersul dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General
referitor la inițierea procedurii disciplinare procurorului Nicolae Chitoroagă, șef al
Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale, președinte al Colegiului disciplinar.
A considera respinsă propunerea cu privire la inițierea procedurii disciplinare în
privința dlui Nicolae Chitoroagă, șef al Direcției conducere și exercitare a urmăririi
penale, președinte al Colegiului disciplinar, pe motivul neîntrunirii condițiilor art.118
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.
A transmite nota informativă a grupului de lucru, care a verificat activitatea
secțiilor 16 și 18 din cadrul Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale, secției
securitate internă pentru verificarea circumstanțelor expuse conform art.118 alin.(1) din
Legea cu privire la Procuratură.
A propune Procurorului General dispunerea reactualizării certificatelor privind
accesul la informaţiile secrete.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

