
H O T Ă R Â R E A  nr.12-156/17 

cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică 

nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, emisă în privința 

procurorului Valentin Baidaus 
 

30 noiembrie 2017                                                                   mun.Chişinău                                                                                                      

 

Examinând contestația Inspecției procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, adoptată în privința procurorului în 

procuratura mun.Chișinău, oficiul Principal, Valentin Baidaus, audiind informația 

domnilor Viorel Tureac și Igor Hadîrcă, Consiliul Superior al Procurorilor  – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Prin decizia din 5 decembrie  2017 Inspecția procurorilor a remis Colegiului de 

disciplină şi etică materialele procedurii disciplinare în privința  procurorului - șef al 

Procuraturii raionului Leova, Valentin Baidaus, rezumând că a încălcat prevederile art.38 

lit.f) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură și pct. pct.6.8.2. și 6.8.5. din 

Codul de etică al procurorilor, fapt pentru care merită a fi sancționat disciplinar. 

Prin hotărârea nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, Colegiul  de disciplină şi etică a  

încetat  procedura disciplinară în privința procurorului  Valentin Baidaus  în temeiul art.51 

alin.(l) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, pe motivul lipsei abaterii disciplinare. 
 În raport cu actele anexate la cauza disciplinară și cu situația de fapt, rezultată din 

modul de efectuare a verificărilor de către Inspecția procurorilor, Colegiul apreciază că nu 

poate fi reținută existența vreunor indicii care să contureze săvârșirea de către 

procurorul V.Baidaus a abaterii disciplinare, or, vinovăția  trebuie constatată în mod cert, 

pe baza probatoriului administrat. 

 Invocând principiul ”in dubio pro reo” în acest caz, Colegiul a menționat că norma 

funcționează și în materia răspunderii disciplinare, revenind Inspecției procurorilor 

"sarcina probei" tuturor elementelor necesare, pentru angajarea procurorului unei 

răspunderi disciplinare. În lipsa unor probe concludente, Colegiul a decis că nu s-a făcut 

dovada îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare 

prevăzute de art.38 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.  

         La data de 26.10.2017 dl Mihail Căpătici, Inspectorul din cadrul Inspecției 

procurorilor,  a contestat hotărârea Colegiului de disciplină și etică, în temeiul art.85 

alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, solicitând casarea acesteia și adoptarea unei 

noi hotărâri, cu aplicarea sancțiunii disciplinare în privința procurorului. 

       În temeiul argumentelor prezentate în cadrul ședinței de către procurorul Valentin 

Baidaus, Consiliul reține că materialul probator acumulat atât în faza controlului de 

serviciu, cât și în procesul examinării nemijlocite de către Colegiul de disciplină și etică, 

nu denotă cu certitudine că elementele unei abaterii disciplinare sunt întrunite.  

           Luând în considerație cele expuse, în temeiul art.70 alin.(1) lit.f), art.77, art.79, 

art.86 alin.(3) lit.a) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul 

Superior al Procurorilor  - 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             



           1. A lua act de contestația Inspecției procurorilor, declarată împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică  nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, adoptată în privința 

procurorului Valentin Baidaus. 

           2. A menține Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-74/17 (III) din 

20.10.2017, privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului Valentin 

Baidaus. 

3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri. 

  4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în Curtea 

Supremă de Justiție, în Completul care examinează contestațiile împotriva hotărârilor 

Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data comunicării. 

 5. Prezenta hotărâre se remite persoanelor interesate pentru informare. 
 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

 

1 CEBOTARI Vladimir 

 
 

2 FORTUNA Ghenadie   

 

3 HADÎRCĂ Igor   

 

4 HARUNJEN Eduard   

 

5 MARIȚ Alexandru 

 

 

6 MAȘNIC Eduard   

 

7 MICU Victor   

 

8 MOROZ Remus   

 

9 POPOV Ruslan   

 

10 STOINOV Vasili   

 

11 TUREAC Viorel   

 

 

Preşedintele Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                               Mircea Roşioru 

 




