H O T Ă R Î R E A nr.12-7/12
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din
11.11.2011 în privinţa procurorului Dorin Compan
17 ianuarie 2012

mun.Chişinău

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din
11.11.2012 în privinţa procurorului Dorin Compan şi, audiind informaţia dlui
Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor,
C O N S T A T Ă:
La sesizarea CCCEC a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa
procurorului în Procuratura Anticorupţie, Dorin Compan pentru încălcarea
art.61lit.j) din Legea cu privire la Procuratură.
Urmare a verificărilor efectuate de secţia securitate internă a Procuraturii
Generale, s-a constatat că procurorul în procuratura Anticorupţie, Dorin Compan,
în cadrul urmăririi penale pe cauza penală nr. 2010036834 privind învinuirea lui
A.Papuc conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 324 alin.(2) lit.c) Cod
penal, la 25.02.2011 a emis ordonanţă de ridicare a sechestrului, conform căreia a
scos de sub sechestru şi a eliberat învinuitului S.Papuc mijloacele băneşti, ridicate
în cadrul percheziţiilor de la ultimul şi de la feciorul său.
Ulterior, prin sentinţa din 12.05.1011, S.Papuc a fost condamnat la 14 000
lei amendă penală, cu privarea dreptului de a ocupa funcţia de director al
întreprinderii de stat pe un termen de 2 ani.
Potrivit sesizării CCCEC, după finisarea procesului penal şi pronunţarea
sentinţei, o parte din banii ridicaţi n-au fost restituiţi lui Papuc, ci împărţi între
ofiţerul de urmărire penală N.Busuioc, şeful Direcţiei nr. 3 Luca Crîşmari CCCEC
şi procurorul D.Compan.
Circumstanţele evocate în sesizarea CCCEC nu s-au confirmat.
În altă ordine de idei, Colegiul disciplinar a constatat că dl Compan conduce
în baza procurii eliberate de către Vadim Borinecicov, automobilul Mercedes E250
D n/î H8274BA, folosind cu bună ştiinţă numerele false de înmatriculare NS AA
500, care conform bazei de date „Registru” au fost eliberate pentru înregistrarea
unei remorci.
În cadrul şedinţei procurorul Dorin Compan a explicat consiliului că nu tia
despre faptul falsificării numerelor de înmatriculare a autoturismului pe care-l
conducea.
În hotărârea Colegiului disciplinar se constată că procurorul Dorin Compan a
manifestat nesinceritate, deoarece atât în procura eliberată lui, cît şi în alte acte
este indicat numărul de înmatriculare H8274BA, fapt care confirmă că el cu bună
ştiinţă conducea automobilul cu numărul de înmatriculare fals – NS AA 500.
Astfel, folosind funcţia deţinută şi, depăşind atribuţiile de serviciu,
D.Compan a încălcat prevederile art. 54 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură
şi art. 5 lit. a) şi b), art. 8 lit.a) ale Codului de etică al procurorului, art.61 lit.j) din
Legea cu privire la Procuratură, pentru ce i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară avertismentul.

Procurorul Dorin Compan a contestat conform art.127 din Legea cu privire
la Procuratură hotărârea Colegiului disciplinar din 11.11.2011. În susţinerea
poziţiei sale, procurorul Compan a menţionat că abaterea disciplinară incriminată
nu are suport juridic, pe motiv că, lipseşte subiectul contravenţiei administrative
prevăzute de art.230 Cod contravenţional, iar Colegiul disciplinar i-a aplicat
sancţiunea disciplinară pentru o faptă nedemonstrată de către o instanţă
competentă în ordinea stabilită.
Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, precum şi hotărârea
Colegiului disciplinar, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că, contestaţia
este nemotivată, iar argumentele invocate – declarative, fără a avea suport de drept
şi de fapt.
În conformitate cu prevederile art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f) din Legea cu
privire la Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din
11.11.2011 în privinţa procurorului în Procuratura Anticorupţie, Dorin Compan, se
respinge ca fiind nefondată.
Hotărârea Colegiului disciplinar din 11.11.2011,
în temeiul căreia
procurorul Dorin Compan a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.a) din
Legea cu privire la Procuratură - se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la
Procuratură.
Prezenta hotărâre se remite dlui Dorin Compan pentru informare.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

