
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-248/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 09 septembrie 2011 

în privinţa procurorului  Alexei Buţenco 
 

01 noiembrie 2011                                                                                               mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
09.09.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Cahul, Alexei Buţenco şi, audiind 
informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă:  

La 27.06.2011 prin dispoziţia secţiei securitate internă a fost pornită procedura 
disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Cahul, Alexei Buţenco, pentru 
comiterea  abaterii disciplinare, prevăzute de art.61 lit.d) şi j) din Legea cu privire la 
Procuratură, adică încălcarea intenţionată a legii, precum şi a normelor Codului de etică al 
procurorului. 

Examinând materialele procedurii disciplinare,  Colegiul disciplinar a constatat că 
procurorul Alexei Buţenco a încălcat prevederile Legii „Privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţie” din 09.07.2010, executînd  neautorizat construcţia garajului, fapt 
care a generat adresarea  unui grup de locuitori. Prin acţiunile sale ilegale procurorul  
Buţenco a discreditat imaginea Procuraturii şi a defăimat titlul de procuror.   

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 09.09.2011 procurorului în procuratura r-
lui Cahul, Alexei Buţenco, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară - avertismentul.  

Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată nu a fost contestată conform art. 127 din 
Legea cu privire la Procuratură. 

Studiind circumstanţele cazului, Consiliul  reţine că abaterea disciplinară imputată 
procurorului  Buţenco nu poate fi calificată ca şi încălcare intenţionată a legii, art.61 lit.d) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Potrivit normei legale evocate, se consideră abatere disciplinară, încălcarea 
intenţionată a legii comisă în exerciţiul funcţiei, dacă aceasta nu atrage după sine 
răspunderea penală, civilă sau contravenţională. 

Astfel, încălcarea Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, poate 
atrage răspunderea contravenţională, iar acţiunile procurorului Buţenco nu au fost 
întreprinse în cadrul exercitării funcţiei de procuror. 

În acest context, acţiunile procurorului Buţenco se califică doar în temeiul art.61 lit.j) 
din Legea cu privire la Procuratură, adică încălcarea Codului de etică al procurorului, în rest 
hotărârea se menţine fără modificări. 
  În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   

  Hotărârea Colegiului disciplinar din 09.09.2011 în privinţa procurorului în 
procuratura r-lui Cahul, Alexei Buţenco, se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe 
pagina Web a Procuraturii. 

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                Iurie Garaba 


