HOTĂRÂREA nr.2-3d-18/11
cu privire la raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2010
01 februarie 2011

mun. Chişinău

Audiind raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru anul 2010,
Consiliul Superior al Procurorilor, C O N S T A T Ă:
Conform art.113 din Legea cu privire la Procuratură, pe lîngă Consiliul Superior
al Procurorilor a fost constituit Colegiul disciplinar care are drept scop examinarea
cazurilor de răspundere disciplinară a procurorilor.
Din componența Colegiului disciplinar fac parte 9 procurori (aleşi la Adunarea
generală a procurorilor din 30.12.2009).
Prin hotărârea CSP nr. 2-3 d-30/10 din 23.02.10 a fost aprobat Regulamentul cu
privire la activitatea Colegiului disciplinar şi răspunderea disciplinară a procurorilor.
Pe parcursul anului 2010 colegiul s-a convocat în 17 şedinţe, în cadrul cărora au
fost examinate 89 proceduri disciplinare şi au fost emise 103 hotărâri.
Referindu-ne la aplicarea sancţiunilor faţă de procurorii care au comis abateri
disciplinare, colegiul a decis aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare: „mustrare
aspră” - în privinţa a 6 procurori; „mustrare” - în privinţa a 11 procurori şi
„avertisment” - în privinţa a 27 procurori, „retrogradare în gradul de clasificare” – 3,
„retrogradare în funcție” – 3 procurori.
De asemenea, ca rezultat al examinării procedurilor disciplinare, în 8 cazuri
colegiul a dispus prin hotărâre respingerea propunerii de aplicare a sancţiunii
disciplinare şi încetarea procedurii disciplinare; în 23 cazuri s-a decis încheierea
procedurii disciplinare pe motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare,
limitîndu-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură; în 19 cazuri a
fost dispusă încheierea procedurii disciplinare din motivul expirării termenului de
tragere la răspundere disciplinară. Menționăm că, într-un caz s-a dispus concedierea
din organele procuraturii, ca ulterior procurorul concediat să fie restabilit în funcție prin
hotărâre judecătorească (la moment hotărârea nu este definitivă).
Ţinem să menţionăm, că pe parcursul anului 2010, Colegiul disciplinar a examinat
5 propuneri privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, dintre care 2
hotărâri au fost contestate, iar hotărârile cu privire la stingerea înainte de termen a
sancțiunilor disciplinare - casate.
Din numărul total al hotărârilor emise de Colegiul disciplinar, 89 au fost validate
de Consiliul Superior al Procurorilor.
În conformitate cu art. 127 al Legii cu privire la Procuratură au fost contestate 19
hotărâri, dintre care zece au fost respinse cu menţinerea hotărârii contestate şi,
respectiv, 9 hotărâri au fost modificate.

Consiliul reține că, hotărârile Colegiului disciplinar nu se publică pe pagina web a
Procuraturii, link-ul Colegiului disciplinar, conform procedurii stabilite de art.132
alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură.
Audiind raportul de activitate al Colegiului disciplinar, în temeiul art.115 din
Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor, H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de informaţia prezentată în Raportul de activitate al Colegiului
disciplinar pentru anul 2010.
A publica pe pagina Web a procuraturii, www.procuratura.md, raportul de
activitate integral al Colegiului disciplinar pentru anul 2010.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

