H O T Ă R Â R E A nr. 12-79/12
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 03.02.2012 în privinţa procurorului Radu Palencu
27.03.2012

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 03.02.12
în privinţa procurorului militar în procuratura militară Cahul, Radu Palencu, audiind informaţia
domnului Gh.Leiciu, Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
Prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, Ion
Dediu din 15.12.2011, a fost intentată procedura disciplinară, în privinţa procurorului în procuratura
militară Cahul, Radu Palencu în legătură cu pierderea legitimaţiei de serviciu.
Urmare controlului de serviciu desfăşurat s-a constatat că, la 12.12.2011 procurorul
militar Cahul, Vitalii Covaliov în timpul verificării dotării procurorilor din subordine cu legitimaţii
de serviciu a stabilit lipsa legitimaţiei de serviciu a procurorului Radu Palencu. Procurorul
Palencu a declarat că şi-a pierdut legitimaţia încă la 12.07.2011 în timpul cercetărilor la faţa
locului pe cazul traumatismului, soldat cu decesul plutonierului V.B. În acest fel procurorul
R.Palencu a încălcat Regulamentul cu privire la ordinea de perfectare, eliberare şi păstrare a
legitimaţiilor de serviciu.
Astfel, colegiul a constatat că procurorul Radu Palencu prin acţiunile sale a încălcat
Regulamentul cu privire la ordinea de perfectare, eliberare şi păstrare a legitimaţiilor de serviciu,
aprobat prin ordinul Procurorului General nr. 752-p din 27.11.03, cerinţele art. 54 lit. a) din
Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit.e) Cod de etică al procurorului, încadrând acţiunile
procurorului Palencu conform art. 61 lit.a) şi lit. j) din Legea cu privire la Procuratură.
În temeiul hotărârii colegiului din 03.02.2012 procurorul Palencu a fost sancţionat
disciplinar, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară - avertismentul.
Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu prevederile
art.127 din Legea cu privire la Procuratură.
Analizând materialele procedurii disciplinare, consiliul reţine că acţiunile procurorului
Palencu greşit au fost incadrate conform prevederilor lit.a) art.61 din Legea cu privire la
Procuratură (îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu). Neasigurarea integrităţii
legitimaţiei de serviciu poate fi calificată ca şi abatere disciplinară conform art.61 lit.j), adică
ignorarea pct.5 lit.e) din Codul de etică al procurorului (procurorul este obligat să execute
prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii, în speţă - Regulamentul
cu privire la ordinea de perfectare, eliberare şi păstrare a legitimaţiilor de serviciu, aprobat prin
ordinul Procurorului General nr. 752-p din 27.11.03).
Referitor la sancţiunea disciplinară aplicată, consiliul reţine că aceasta corespunde
gravităţii abaterilor admise.
În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu prevederile
art.82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Hotărârea Colegiului disciplinar din 03.02.2012 în privinţa procurorului militar în
procuratura militară Cahul, Radu Palencu, se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

