
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-212/10
 cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

                din 28 mai 2010 în privinţa procurorului Oleg Afanasii

15 iunie  2010                                                                                            mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
28.05.2010 în privinţa procurorului Oleg Afanasii, adjunct al procurorului sect.Centru
mun.Chișinău, audiind informaţia domnului Mihail Chirilă, Consiliul Superior al
Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
  La 25.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului

Oleg Afanasii, adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chișinău, fiindu-i imputată
comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la
Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

 Colegiul disciplinar,  examinînd materialele procedurii disciplinare, a constatat că
la 08.04.2009 de către colaboratorii de poliţie a CPs Centru au fost întocmite procese-
verbale cu privire la contravenţia administrativă în baza art.164 al.(l), art.174 alin.(2),
art. 174/5 alin.(l) CCA şi reţinuţi administrativ cetățenii V. Sărăcuţa, V. Andriuţă, P.
Platon, V. Ungurean, I. lonaşcu, V. Parfeni, E. Suruceanu, E. Bogdan, I. Popovschi, R.
Goluţă, D. Joghinov şi A. Popa, pentru faptul că în noaptea de 07 spre 08 aprilie 2009,
aflându-se în jurul orelor 24.00 - 02.00 la intersecţia străzilor bd. Ştefan cei Mare şi A.
Puşchin, în loc public, aveau un comportament neadecvat, strigau în glas tare cu
cuvinte necenzurate, agresau trecătorii şi împiedicau circulaţia rutieră, au opus
rezistenţă colaboratorilor de poliţie.

 Ulterior,  fără a fi adoptate hotărâri pe cazurile vizate, organul de urmărire penală
în baza aceloraşi materiale a reţinut neîntemeiat cetăţenii nominalizaţi. Ordonanţele de
punere sub învinuire a acestora, precum și demersurile procurorilor,  membri ai grupului
de urmărire penală constituit de procurorul Afanasii, înaintate instanței de judecată
privind aplicarea măsurii de reprimare – „arestul preventiv”,  au fost coordonate cu O.
Afanasii.

 Examinarea demersurilor cu privire la aplicarea măsurii de reprimare s-a făcut
în incinta CPs Centru. O. Afanasii în loc să reacţioneze la încălcările date, dinpotrivă, a
dat indicaţii ca procurorii subalterni să se prezinte pentru desfăşurarea judecării
materialelor în sediul CPs Centru.

 Ulterior, în privinţa cet. V. Sărăcuţa, V. Andriuţă, P. Platon, V. Ungurean, I.
lonaşcu, V. Parfeni, E. Suruceanu, E. Bogdan, I. Popovschi, R. Goluţă, D. Joghinov şi A.
Popa a fost încetată urmărirea penală în baza art.275 pct.2) Cod de procedură penală.

Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 28.05.2010, l-a recunoscut culpabil pe
procurorul Afanasii de comiterea  abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din
Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat
procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere
disciplinară.



  Conform art.119 din Legea cu privire la Procuratură, sancţiunea disciplinară se
aplică în cel mult 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, fără a se lua în
calcul timpul în care procurorul a fost bolnav ori s-a aflat în concediu, dar nu mai tîrziu
de un an de la data comiterii ei.

Hotărârea Colegiului disciplinar adoptată în privința procurorului Afanasii nu a fost
contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.
 În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu
prevederile art.82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din Legea cu privire la Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Hotărârea Colegiului disciplinar din 28 mai 2010 în privinţa procurorului Oleg
Afanasii, adjunct al procurorului sect.Centru  mun.Chișinău, se validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărîrii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe

pagina Web a Procuraturii.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                             Iurie Garaba


