
H O T Ă R Â R E A  nr.12-163/16   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-14/16  

din 01.04.2016 în privinţa procurorului Lidia Gololobov 
 
9 iunie 2016                                                            mun.Chişinău           
 

Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-14/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorului Lidia Gololobov şi audiind 
informaţia domnului Vasili Stoinov, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 
C O N S T A T Ă: 

 
La data de 02.03.2016, prin dispoziția procurorului-șef al Secției judiciar-

civilă şi contencios administrativ din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii 
Generale Marcel Dimitraş, a fost iniţiată  procedură disciplinară, conform art.61 
lit.a) și b) din Legea cu privire la Procuratură, în privinţa procurorului în procuratura 
sect.Rîşcani, mun.Chişinău Lidia Gololobov, pentru comiterea abaterilor 
disciplinare în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

Drept temei pentru iniţierea procedurii disciplinare au servit materialele 
procedurii contravenţionale pornită în baza art.313 Cod contravenţional de către 
procurorul Lidia Gololobov în privinţa lui B.A..  

În cadrul verificării legalităţii acţiunilor procurorului L.Gololobov, Secţia 
securitate internă a constatat că procurorul a exercitat  necorespunzător obligaţiile de 
serviciu (cu depăşirea competenţei), fiind interpretate şi aplicate incorect prevederile 
legislaţiei, acest lucru nefiind justificat de schimbarea practicii de aplicare a 
normelor juridice stabilite în actualul sistem de drept şi nici de practica judiciară, 
acţiuni care potrivit art.61 lit.a) şi b) din Legea cu privire la Procratură nr.294-XVI 
din 25.12.2008, constituie abateri disciplinare. 
 Din hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-14/6 din 01.04.2016 rezultă că 
procedura disciplinară iniţiată în privinţa procurorului L.Gololobov a fost încheiată 
conform art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, în legătură cu 
inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare.   

În ședința consiliului, dl Vasili Stoinov, raportorul pe caz, a solicitat  
modificarea hotărîrii și aplicarea sancţiunii disciplinare sub formă de avertisment în 
privința procurorului Lidia Gololobov.   

Audiind argumentele raportorului şi examinând materialele procedurii 
disciplinare, Consiliul reţine că propunerea de sancţionare urmează să fie admisă, 
din următoarele considerente: 

Chestiuni de fapt: 
Din materialele dosarului disciplinar nr.35-8/16, s-a constatat că la 

14.05.2015 în Registrul de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni al 
procuraturii sect.Rîşcani, mun.Chişinău, sub nr.1-67pr/15 a fost înregistrată 
sesizarea privind acţiunile ilegale ale ofiţerului de sector  al SP  nr.4 al IP Rîşcani al 
DP mun.Chişinău A.B. Materialul a fost repartizat pentru examinare  procurorului în 
procuratura sect.Rîşcani, Lidia Gololobov.   

Examinînd materialele procesului penal nr.1-67pr/15, procurorul L.Gololobov 
a emis ordonanţă de refuz în pornirea urmăririi penale, constatînd că fapta comisă de 



A.B. nu întruneşte elementele infracţiunii prevăzute de art.328 Cod penal, respectiv, 
la 07.07.2016 a dispus pornirea procedurii contravenţionale în privinţa ultimului în 
baza art.313 Cod contravenţional. 

 La adoptarea soluţiei de refuz în pornirea urmăririi penale, procurorul 
L.Gololobov a statuat că în acţiunile colaboratorului de poliţie A.B. nu a fost 
stabilită prezenţa elementelor infracţiunii prevăzute de art.328 Cod penal, constatînd 
lipsa laturii obiective în sensul urmărilor prejudiciabile. 

Din materialele controlului de serviciu rezultă că procurorul Lidia Gololobov, 
cu încălcarea competenţei stabilite de art.395 Cod contravenţional, fără audierea şi 
administrarea probelor în modul stabilit de Codul contravenţional, la  07.07.2015 a 
pornit procedura contravenţională în privinţa  cet.A.B. în baza art.313 Cod 
contravenţional, l-a recunoscut culpabil  de comiterea contravenţiei şi i-a aplicat, cu 
depăşirea competenţei, sancţiunea sub formă de amendă în mărime de 50 u.c., deşi 
sancţiunea acestui articol expres prevede amenda în mărime de la 50 la 150 u.c., cu 
privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o 
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 

Reieşind din competenţa stabilită de Codul contravențional, procurorul urma 
să dispună expedierea materialelor acumulate instanţei de judecată, conform 
competenţei, pentru soluționarea fondului procesului contravențional. 

În cadrul examinării cazului, Colegiului disciplinar a constatat comiterea  
derogărilor indicate în materialele  procedurii disciplinare. Totodată,  fiind audiată  
în cadrul controlului, Lidia Gololobov a recunoscut încălcările comise şi le-a  
explicat prin omiterea din neatenţie a faptului privind competenţa instanţei de 
judecată la examinarea contravenţiilor prevăzute de art. 313 Cod contravenţional. 

Pornind de la cele expuse, Consiliul constată că motivaţia prezentată nu 
justifică îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor funcționale de către un 
procuror și/sau darea unor soluții contrare legii.   

Analizând în ansamblu materialele procedurii disciplinare, Consiliul apreciază 
că se impune aplicarea sancţiunii disciplinare în privinţa procurorului Lidia 
Gololobov, dat fiind că încălcările imputate au fost recunoscute de către aceasta,  
astfel că soluţia Colegiului disciplinar (inoportunitatea aplicării sancţiunii 
disciplinare) nu poate fi considerată echitabilă, fiind disproporţională în raport cu  
abaterile disciplinare comise. 
         Din aceste considerente și în conformitate cu prevederile art.82 alin.(2) lit.d), 
art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.5.3 lit.b) din Regulamentul 
Consiliului Superior al Procurorilor - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

 Se modifică hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-14/16 din 01.04.2016 în 
privinţa procurorului în procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău Lidia Gololobov şi i 
se aplică sancţiunea disciplinară - avertismentul. 
 Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în instanţa 
de contencios administrativ în modul stabilit de lege.  
  Prezenta hotărâre se remite persoanelor interesate pentru informare. 
  
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                 Mircea Roşioru 


