
H O T Ă R Î R E A  nr.12-98/12   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  02.03.2012 

în privinţa procurorului  Vladislav Guzic 
 

24 aprilie 2012                        mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
02.03.2012 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chişinău, Guzic Vladislav  şi  
audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor   

 
C O N S T A T Ă:  

 
La 02.02.2012 prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor 

Ababii, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura mun. 
Chişinău, Vladislav Guzic, pentru tergiversarea executării ordonanţei Procurorului 
General.   

În cadrul controlului s-a constatat că la 11.02.2011 procuratura mun.Chişinău a 
pornit  urmărirea penală  pe faptul comiterii infracţiunii de contrabandă de către 
persoane neidentificate care gestionează SRL „Grupul de Companii Sava” în comun 
acord cu  persoane neidentificate cu funcţii de răspundere din cadrul ÎS „Moldvama 
Grup” şi cu persoane neidentificate cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor 
Serviciului Vamal. 

Prin ordonanţa din 25.11.2011 procurorul V.Guzic a încetat urmărirea penală în 
această cauză din lipsa elementelor infracţiunii. 

La 29.11.2011 prin ordonanţa Procurorului General s-a dispus retragerea cauzei 
penale nr. 2011010225 din gestiunea procuraturii mun.Chişinău, cu transmiterea acesteia 
organului  de urmărire penală a CCCEC, pentru efectuare în continuare a urmăririi 
penale sub conducerea procuraturii Anticorupţie. 

În pofida indicaţiei adjunctului procurorului mun.Chişinău V.Lupu din 
07.12.2011 privind organizarea transmiterii cauzei penale în Procuratura Anticorupţie, 
procurorul V.Guzic  a expediat cauza penală în Procuratura Anticorupţie doar peste o 
lună şi 3 zile de la data parvenirii ordonanţei Procurorului General  în procuratura mun. 
Chişinău. 

Potrivit hotărârii din 02.03.2012, Colegiul disciplinar l-a recunoscut pe V.Guzic 
vinovat de încălcarea prevederilor art.61 lit.a), d) şi  j) din Legea cu privire la 
Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – mustrare. 

Hotărârea Colegiului disciplinar în privinţa procurorului V.Guzic n-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, 
Consiliul Superior al Procurorilor   

 
H O T Ă R Ă Ş T E:   

 
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului în 
procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic - se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                        Iurie Garaba 


