
H O T Ă R Î R E A  nr.12-270/12   
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  

06.09.2012 în privinţa procurorului  Nicolae Solomei 
 

4 decembrie 2012                                 mun.Chişinău                                           
 

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 
06.09.2012 în privinţa procurorului Nicolae Solomei şi audiind informaţia dlui 
Mihail Chirilă, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
La  06.08.2012  a fost intentată  procedura disciplinară în privinţa procurorului 

în procuratura raionului Donduşeni, Nicolae Solomei, pentru îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.   

În rezultatul controlului s-a stabilit că la 11.01.2012 procuratura r-lui 
Donduşeni a expediat în judecătoria Donduşeni cauza penală în privinţa lui 
Constantin Pulbere, învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin.(4) 
Cod penal. Acuzarea în numele statului a fost reprezentată de către procurorul 
Nicolae Solomei, care a orientat instanţa  de a-l recunoaşte pe C.Pulbere culpabil de 
săvîrşirea infracţiunii incriminate, solicitînd stabilirea unei pedepse sub formă de 
închisoare pe un termen de 4 ani în penitenciar de tip deschis, cu privarea de dreptul 
de a conduce mijlocul de transport pe termen de 5 ani.  

Prin sentinţa judecătoriei Donduşeni din 20.02.2012 inculpatul C.Pulbere a 
fost recunoscut vinovat şi condamnat în baza art.264 alin.(4) CP la 4 ani închisoare, 
cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe termen de 5 ani. În 
conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, executarea pedepsei a fost suspendată 
pe un termen de 4 ani.   

La aplicarea pedepsei instanţa de judecată nu a ţinut cont de gravitatea 
infracţiunii, de faptul că inculpatul, fiind în stare de ebrietate, grad avansat, a 
provocat decesul unei persoane. 

În pofida necorespunderii esenţiale a sentinţei cu poziţia sa în instanţa de 
judecată, procurorul N.Solomei nu a atacat sentinţa respectivă, devenită ulterior 
irevocabilă, fapt care a generat adresarea rudelor victimei la Procuratura Generală. 

        În cadrul controlului de serviciu şi în şedinţa Colegiului disciplinar 
procurorul  Solomei a susţinut   că  sentinţa o consideră legală,  iar  decizia de a nu o 
ataca  a coordonat-o nu cu procurorul zonal din secţia judiciar-penală  Aliona 
Castraveţ.    

Prin hotărârea din 06.09.2011 Colegiul disciplinar a încheiat procedura 
disciplinară în privinţa lui Nicolae Solomei, în legătură cu inoportunitatea aplicării 
sancţiunii disciplinare.   

Procurorul, şef al secţiei securitate  internă, V.Ababii,  a contestat  hotărârea 
Colegiului disciplinar menţionată, ca fiind ilegală. În motivarea poziţiei sale dl 
Ababii a menţionat că procurorul Solomei a coordonat poziţia sa cu procurorul din 
cadrul Direcţiei judiciar – penale, A.Hotnog (Castraveţ), care nu are  competenţe la 
coordonarea poziţiei procurorului în instanţă. Mai mult ca atît,  conform dispoziţiei 
privind distribuirea zonelor în cadrul secţiei judiciar penale din 04.01.2012 



procurorul zonal pentru raionul Donduşeni este Andrei Niculcea, care  nu a fost 
informat despre sentinţa ilegală. 
           În altă ordine de idei, colegiul nu a ţinut cont nici de faptul că procurorul 
N.Solomei, prin încheierea controlului de serviciu din 12.07.2012, a fost deja 
atenţionat de către Procurorul General despre îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu la examinarea cauzelor de tortură. 

   În baza argumentelor invocate în contestaţie, dl Ababii a solicitat anularea 
hotărârii Colegiului disciplinar din 06.09.2012 şi aplicarea în privinţa lui Nicolae 
Solomei a sancţiunii disciplinare - mustrare.  

Audiind explicaţiile procurorului Nicolae Solomei, studiind materialele  
procedurii disciplinare  şi argumentele invocate în contestaţie, Consiliul Superior al 
Procurorilor consideră că contestaţia  este întemeiată şi urmează să fie admisă.   
 Consiliul reţine că abaterile disciplinare comise de procurorul Solomei sunt 
evidente, grave şi afectează imaginea Procuraturii. iar Colegiul disciplinar eronat a 
ajuns la concluzia inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare.  
 În temeiul celor expuse, în baza art.62 lit.c), art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f) 
din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.5 lit.b) din Regulamentul Consiliului 
Superior al Procurorilor,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
 Contestaţia declarată  împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 06.09.2012 
în privinţa procurorului  în procuratura raionului Donduşeni, Nicolae Solomei,  se 
admite. 
 Hotărârea contestată se modifică cu aplicarea în privinţa procurorului Nicolae 
Solomei a sancţiunii disciplinare  - mustrare aspră. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
  
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                      Iurie Garaba 

 
 
  

 


