
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-217/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

                    din 28 mai 2010 în privinţa procurorului Vera Chiranda

15 iunie  2010                                                                                                        mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
28.05.2010 în privinţa procurorului în procuratura  de transport, Vera Chiranda, audiind
informaţia domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
  La 29.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în

procuratura de transport, Vera Chiranda, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare
prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

  Colegiul disciplinar, verificînd materialele procedurii disciplinare a stabilit că,
procurorul Chiranda, avînd în conducere urmărirea penală pornită pe faptul  dobîndirii averii
ilicite prin înşelăciune, în proporţii deosebit de mari, de la mai multe persoane de către
cetățenii V. Lica, A.Caraman, D.Crapivnițchi şi alte persoane, nu a întreprins măsurile
necesare şi nu a controlat acţiunile organului de urmărire penală, prin ce au fost ignorate
normele Codului de procedură penală.

  Direcţia control al urmăririi penale verificînd legalitatea acţiunilor de urmărire penală a
constatat că,  pînă la anunţarea în căutarea a cet. D. Crapivniţchi organul de urmărire penală
şi procurorul n-au întreprins măsurile necesare pentru citarea învinuitului la domiciliu,
audierea rudelor apropiate despre locul aflării numitului, respectiv încheierea judecătorului
de instrucţie privind modificarea măsurii preventive din arest în obligarea de a nu părăsi
localitatea este legală, deoarece procurorul n-a prezentat instanţei de judecată probe
convingătoare precum că în cazul dat există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că
bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de
instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrşească alte infracţiuni.
Concomitent, ţînînd cont de faptul că acuzarea adusă învinuiţilor, nu corespunde
dispoziţiilor normei penale în vigoare (art. 195 din Codul penal a fost exclus la 24.05.2009),
s-a dispus înlăturarea neajunsurilor prin schimbarea învinuirii.

 Ținînd cont de faptul că, procurorul Vera Chiranda se caracterizează pozitiv, nu a fost
anterior sancționată disciplinar, iar abaterea disciplinară nu a condus la urmări grave,
Colegiul disciplinar s-a limitat doar la examinarea în şedinţă a materialelor procedurii
disciplinareă, considerînd  inoportună aplicarea sancţiunii disciplinare.

 Hotărârea Colegiului disciplinar adoptată în privința procurorului Chiranda nu a fost
contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

 În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu
prevederile art.82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din Legea cu privire la Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Hotărârea Colegiului disciplinar din 28 mai 2010 în privinţa procurorului în

procuratura  de transport, Vera Chiranda, se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărîrii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe

pagina Web a Procuraturii.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                             Iurie Garaba


