
H O T Ă R Â R E A  nr.12-12/17   
    cu privire la demersul procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia, 
        Ruslan Caraivan, privind stingerea sancţiunii disciplinare, înainte de 

termen, în privinţa procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia,  
oficiul Centru, Natalia Andronic 

 
 24 ianuarie 2017            mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la demersul procurorului-şef al Procuraturii 
UTA Găgăuzia, Ruslan Caraivan, privind stingerea sancţiunii disciplinare înainte de 
termen, în privinţa procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Centru, 
Natalia Andronic şi audiind informaţia domnului Ruslan Popov, Consiliul Superior al 
Procurorilor –  

C O N S T A T Ă:  
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-214/16 din 
28.07.2016, a fost validată hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-16/16 din 
10.06.2016, adoptată în privinţa dnei Natalia Andronic, procuror în Procuratura UTA 
Găgăuzia, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară în temeiul art.62 lit.c) din Legea 
cu privire la Procuratură (în redacția anului 2008) – avertismentul. Potrivit 
reglementărilor în vigoare la data aplicării sancțiunii, efectele sancțiunii disciplinare 
începeau de la data validării hotărârii Colegiului disciplinar de către Consiliul 
Superior al Procurorilor, adică de la data de 28.07.2016. 

La data de 13.01.2017 secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor a 
înregistrat demersul dlui Ruslan Caraivan, procurorul-şef al Procuraturii UTA 
Găgăuzia, privind stingerea, înainte de termen, a sancţiunii disciplinare aplicate 
procurorului Natalia Andronic.   

Din demersul procurorului conducător rezultă că în perioada imediat următoare 
aplicării sancţiunii disciplinare, procurorul Natalia Andronic a dat dovadă de 
comportament ireproşabil şi de atitudine conştiincioasă la exercitarea obligaţiilor de 
serviciu, circumstanţe care permit stingerea înainte de termen a sancţiunii 
disciplinare aplicate. 

Totodată, dl Caraivan menţionează că în conformitate cu prevederile art.211  
alin.(2) din Codul muncii, angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în 
drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, 
la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului. 
Astfel, deși prevederile Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură nu prevăd 
procedura stingerii înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorilor, în 
același timp, actul legislativ nu conţine nici interdicţii exprese pentru revocarea 
sancţiunii disciplinare. Din considerentele expuse, prin coroborarea dispoziției art.97 
din Legea cu privire la Procuratură, solicită aplicarea, în speță, a legislaţiei muncii, 
care nu contravine legislaţiei speciale care reglementează statutul şi activitatea 
procurorilor. 

Având în vedere că efectul sancţiunii disciplinare a fost condiţionat de 
validarea hotărârii Colegiului disciplinar, Consiliul va reţine examinarea pe fond a 
acestei prezentări. 



Astfel, Consiliul constată că deşi un asemenea procedeu juridic este posibil 
prin prisma legislaţiei muncii, în speţă, reieşind din modul de argumentare 
factologică a demersului, se va opta asupra soluţiei de respingere a demersului 
înaintat de procurorul R.Caraivan. 

În general, Consiliul menţionează că pentru a ridica o sancţiune disciplinară 
înainte de termen, procurorul conducător necesită să argumenteze ce acţiuni concrete 
justifică ridicarea acesteia, prin ce s-a manifestat acel procuror în perioada post-
punitivă. 

În temeiul art.77, art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

  
  1. A lua act de demersul procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia, 
Ruslan Caraivan, privind stingerea sancţiunii disciplinare înainte de termen, în 
privinţa procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Centru, Natalia 
Andronic. 

2. A respinge demersul procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia, Ruslan 
Caraivan, privind stingerea sancţiunii disciplinare înainte de termen, în privinţa 
procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Centru, Natalia Andronic, ca 
neîntemeiat. 

3. Hotărârea se remite persoanelor interesate pentru informare. 
4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a procuraturii 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri. 
          5. Hotărârea cu drept de atac conform art.79 din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
 

№ Numele și prenumele  Semnătura 
 

1 CEBOTARI Vladimir   
2 FORTUNA Ghenadie 

 
  

3 HADÎRCĂ Igor 
 

  

4 HARUNJEN Eduard 
 

  

5 MARIŢ Alexandru 
 

  

6 MAȘNIC Eduard 
 

  

7 MICU Victor 
 

  

http://www.procuratura.md/


8 MOROZ Remus 
 

  

9 POPOV Ruslan 
 

  

10 STOINOV Vasili 
 

  

11 TUREAC Viorel 
 

 

 
 

  
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                Mircea Roşioru 
 

  
  
  

 


