
H O T Ă R Î R E A  nr.12-15/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012 
privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate 
procurorului militar în procuratura militară Cahul, Radu Palencu 

 
17 ianuarie 2013                                                                                      mun. Chişinău 
 

Examinând chestiunea  cu privire  la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 02.11.2012 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate 
procurorului militar în procuratura militară Cahul Radu Palencu şi audiind informaţia 
dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor  

 
C O N S T A T Ă:  

 
 Prin hotărârea Colegiului disciplinar din 03.02.2012 procurorului Radu 

Palencu i-a fost aplicată  sancţiunea  disciplinară – avertisment.  
Potrivit hotărârii consiliului  nr.12-79/12 din 27.03.2012 hotărârea Colegiului 

disciplinar evocată a fost validată, nefiind ulterior contestată. 
La demersul procurorului şef al secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele 

Armate, Ion Dediu, privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare 
aplicate în privinţa procurorului Radu Palencu, Colegiul disciplinar a iniţiat 
procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate.   

Examinând procedura disciplinară, s-a constatat că după aplicarea sancţiunii a 
trecut mai mult de 6 luni şi în această perioadă de timp procurorul Palencu nu a 
comis noi abateri disciplinare, a dat dovadă de atitudine conştiincioasă faţă de 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, de profesionalism şi perseverenţă, circumstanţe 
care, potrivit prevederilor art.128 alin.(2) al Legii cu privire la Procuratură, permit 
stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate.   

Hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la stingerea înainte de termen a 
sancțiunii disciplinare aplicate procurorului Radu Palencu nu a fost contestată 
conform art. 127 din Legea cu privire la Procuratură. 
  În temeiul 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 02.11.2012 privind stingerea înainte de 
termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului militar în procuratura militară 
Cahul, Radu Palencu,  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

A informa persoanele interesate despre hotărârea adoptată.   
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                 Iurie Garaba 
 
 


