
 
H O T Ă R Â R E A  nr.12-136/13   

cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  01.03.2013 
în privinţa procurorului  Vitalie Bordea 

 
25 iunie 2013                                                                                      mun.Chişinău 
                                                                                               
          Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 01.03.13 în privinţa procurorului, şef al Secţiei control al executării pedepselor şi 
locurilor de detenţie din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, 
Vitalie Bordea şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

C O N S T A T Ă:  
 

La 03.01.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului, 
şef al Secţiei control al executării pedepselor şi locurilor de detenţie din cadrul 
Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, Vitalie Bordea,  în baza art.61 
lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespinzătoare a 
obligaţiilor de serviciu. 

S-a constatat că procurorul V.Bordea  a manifestat neglijenţă faţă de asigurarea 
integrităţii automobilului de serviciu şi nu a întreprins măsuri pentru evitarea 
sustragerii lui. Astfel, la 28.12.2012 automobilul de serviciu, fiind lăsat de dl Bordea 
pe timp de noapte în faţa procuraturii mun.Chişinău, a fost sustras. 

Examinînd procedura disciplinară la 01.03.2013, Colegiul disciplinar a 
constatat că procurorul Vitalie Bordea a încălcat prevederile  art.54 lit. e) din Legea 
cu privire la Procuratură, fapt pentru care merită a fi sancţionat disciplinar, dar a  
considerat inoportună aplicarea sancţiunii disciplinare, dat fiind faptul că automobilul 
sustras ulterior a fost depistat şi reparat  de către d-lui, fiind pus în circulaţie.   

La adoptarea deciziei, colegiul a luat în consideraţie şi faptul că  în perioada de 
activitate în calitate de procuror dl Bordea a fost încurajat de repetate ori, nu a fost 
sancţionat disciplinar şi a conştientizat încălcarea comisă.  

Hotărârea Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Vitalie 
Bordea  n-a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.  

În contextul celor expuse, 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:   
 

  A valida hotărârea Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa 
procurorului, şef al Secţiei control al executării pedepselor şi locurilor de detenţie din 
cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, Vitalie Bordea.   
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                     Iurie Garaba 


