
HOTĂRÂREA  nr.12-249/12 
cu privire la demersul procurorului, şef secţie securitate internă a Procuraturii 

Generale, Victor Ababii despre atestarea înainte de termen a procurorului 
 Vladislav Guzic  

 
30 octombrie  2012                                                                                            mun. Chişinău 
 

Examinând demersul procurorului Victor Ababii, şef al secţiei securitate internă a 
Procuraturii Generale  cu privire la atestarea înainte de termen a procurorului Vladislav 
Guzic,  Consiliul Superior al Procurorilor,  - 

 
C O N S T A T Ă: 

La 11.10.12 a fost înregistrat demersul dlui Victor Ababii, şef al secţiei securitate 
internă a Procuraturii Generale, cu privire la rezultatele controlului de serviciu a 
procurorului în procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic. 

Potrivit încheierii despre rezultatele controlului s-a stabilit că verificarea a fost 
iniţiată la demersul procurorului pentru misiuni speciale Carolina Vidraşcu – Brînză, care 
evocă pornirea neîntemeiată de către procurorul Guzic a urmăririi penale pe faptul însuşirii 
bunurilor în proporţii deosebit de mari, prin înşelăciune, comis de către persoane 
neidentificate cu funcţii de răspundere din cadrul ÎS „Registru” şi ÎM „Tirex-Petrol” SA în 
baza art.190 alin.(5) Cod penal. 

Verificînd în prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului 
Vladislav Guzic, conform art.120 Cod penal, secţia securitate internă a stabilit că la 
23.05.12 cet. M.Cernavca a sesizat procuratura mun.Chişinău despre comiterea unor 
abuzuri din partea factorilor de decizie ai ÎM „Tirex-Petrol” SA şi OCT Chişinău, solicitînd 
tragerea la răspundere a factorilor de decizie responsabili pentru înregistrarea ilegală a 
dreptului de proprietate asupra unui imobil repartizat petiţionarei în baza ordinului de 
repartiţie eliberat de către primăria Vatra şi refuzul eliberării actelor necesare pentru 
privatizarea locuinţei.  

Prin rezoluţia procurorului mun.Chişinău, Ivan Diacov, examinarea sesizării cet. 
Cernavca a fost dispusă procurorului Vladislav Guzic conform art.274 Cod de procedură 
penală. În rezultatul controlului, la 14.09.2012  a fost pornită urmărirea penală în temeiul 
art.190 alin.(5) Cod penal, ordonanţa de pornire fiind semnată de către procurorul mun. 
Chişinău, Ivan Diacov. 

Verificînd circumstanţele cazului, secţia securitate internă a concluzionat că 
proiectul ordonanţei în cauză a fost elaborat de către procurorul în procuratura mun. 
Chişinău, Vladislav Guzic, care nu a luat în considerare faptul că litigiul din speţă a 
constituit obiect al unei acţiuni în instanţa judecătorească şi urmare a soluţionării cazului 
instanţa nu a constatat acţiuni ilicite săvîrşite de către OCT Chişinău şi ÎS „Cadastru”. La 
fel, nu s-a dat apreciere hotărârii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 
22.02.2012, prin care a fost confirmat dreptul de proprietate al ÎM „Tirex-Petrol” SA 
asupra bunului imobil menţionat, cît şi legalitatea înregistrării proprietăţii la organul 
cadastral. 

Ulterior, urmărirea penală pe cazul dat a fost legal încetată. În aceste condiţii, secţia 
securitate internă consideră că pornirea neîntemeiată a urmăririi penale a prejudiciat 
imaginea Procuraturii, diminuînd încrederea cetăţenilor vizavi de organul procuraturii, 



solicitînd atestarea înainte de termen a procurorului Vladislav Guzic conform art.42 
alin.(7) din Legea cu privire la Procuratură. 

Analizând demersul dlui Ababii, consiliul reţine că acesta este neîntemeiat, fiind 
înaintat cu încălcarea procedurii stabilite. 

Astfel, conform art.42 alin.(7) din Legea cu privire la Procuratură, prin hotărârea 
Consiliului Superior al Procurorilor, procurorii sancţionaţi disciplinar pot fi supuşi atestării 
înainte de termen. 

Conform art.116 din Legea cu privire la Procuratură, singurul organ abilitat cu 
dreptul de a constata comiterea abaterilor disciplinare şi a sancţiona procurorii care au 
comis abateri disciplinare este Colegiul disciplinar. Subdiviziunea securitate internă a 
Procuraturii Generale verifică în prealabil temeiul tragerii la răspundere a procurorului şi îi 
cere acestuia explicaţii scrise, iar concluziile acesteia nu pot fi considerate ca şi încălcare 
disciplinară (art.120 din Legea cu privire la Procuratură).    

Mai mult, procurorul Guzic pentru acţiunile imputate nu a fost sancţionat disciplinar, 
nu a fost iniţiată nici procedura disciplinară pe motiv că termenul de aplicare a sancţiunii 
disciplinare s-a prescris (art.119 din Legea cu privire la Procuratură).  

  La fel, încălcarea prevederilor art.61 lit.a) Legea nr.294 din 25.12.2008, adică 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, imputate de secţia securitate 
internă procurorului Vladislav Guzic nu s-a probat, deoarece decizia cu privire la pornirea 
urmăririi penale nu a aparţinut procurorului Guzic, ordonanţa fiind semnată de procurorul 
mun.Chişinău. 

  Efectuarea controlului de serviciu a avut loc cu abateri de la procedura legală 
prevăzută în art.120 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură. Conform normei  evocate,  
materialele privind procedura disciplinară se aduc la cunoştinţă persoanei căreia i se 
intentează procedura. Aceasta este în drept să prezinte probe şi să solicite efectuarea unor 
verificări suplimentare. Despre rezultatele controlului de serviciu, procurorul Guzic nu a 
fost informat.  

Nu poate fi reţinut nici argumentul referitor la sancţionarea anterioară a procurorului 
Vladislav Guzic în temeiul hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.12, pentru 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, fiindu-i aplicată sancţiunea 
disciplinară – „mustrarea”.  

Consiliul Superior al Procurorilor prin hotărârea nr.12-98/12 din 24.04.2012 a 
validat hotărârea Colegiului disciplinar menţionată fără a considera oportună atestarea 
înainte de termen a procurorului în procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic. 

Ţinînd cont de cele relatate, conform art.42 alin.(7), art.82, 84 lit.f) din Legea cu 
privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor, - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A respinge propunerea dlui Victor Ababii, şef al secţiei securitate internă a 

Procuraturii Generale, cu privire la atestarea înainte de termen a procurorului în 
procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic, ca fiind neîntemeiată. 

 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                           Iurie Garaba 


