
H O T Ă R Î R E A nr.12-35/13    
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar  

din 02.11.2012 în privinţa procurorului Vitalie Costişanu 
 

19 februarie 2013                                                                                                        mun.Chişinău                                                                                      
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
02.11.2012 în privinţa procurorului în procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău Vitalie Costişanu, 
audiind informaţia dlui Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
C O N S T A T Ă: 

  La 02.10.2012 a fost inițiată procedura disciplinară în privința procurorului în procuratura 
sect. Ciocana mun.Chişinău Vitalie Costişanu, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu şi  încălcarea normelor Codului de etică al procurorului. 

Conform hotărârii Colegiului disciplinar  din 02.11.12 procurorul Vitalie Costişanu  a 
fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.lit. a), j), k) 
din Legea cu privire la Procuratură, iar în temeiul art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură 
i-a fost aplicată pedeapsa disciplinară - „avertismentul”.   
 Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată.  

Examinînd materialele procedurii disciplinare s-a constatat că la  26.07.2012 procurorul în 
procuratura mun.Chişinău V.Costişanu a emis ordonanţa de încetare a urmăririi penale în cauza 
penală nr. 2009028327. Potrivit dispoziției procurorului mun.Chişinău V.Costişanu era obligat să 
înmîneze copia ordonanței de încetare a urmăririi penale persoanelor interesate, explicîndu-le 
modul şi termenul de atac conform art.285 alin.(7) Cod de procedură penală  şi să transmită cauza 
penală în arhivă,  însă acesta la 11.09.2012 a invita-o pe dna E.Roşca în procuratura mun.Chişinău 
şi i-a pretins ajutor material pentru rechizite de birou, în vederea adoptării deciziei de încetare a 
urmăririi penale, cu toate că ordonanţa  fusese deja adoptată la 26.07.2012. 

Fiind audiat, procurorul Costișanu nu a negat cele constatate în cadrul controlului. 
 Consiliul a stabilit că încălcările comise de procurorul Costişanu poartă un caracter 
sistematic, acesta fiind anterior sancţionat repetat pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
atribuţiilor, careva concluzii pentru sine nu a făcut. Colegiul nu a ținut cont de principiul 
proporționalității între abaterile disciplinare admise și pedeapsa aplicată. Acestea sunt evidente 
şi afectează imaginea Procuraturii, motiv din care  pedeapsa aplicată procurorului Costișanu este 
prea blîndă. 
 În circumstanțele menționate, conform art.62 lit.b), art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din 
Legea cu privire la Procuratură, pct.4.4 alin.(2) lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

A modifica hotărârea Colegiului disciplinar din 02.11.2012 în privința procurorului în 
procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău Vitalie Costişanu aplicîndu-i pedeapsa disciplinară –
mustrarea.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
A-l informa pe procurorul  Vitalie Costişanu despre hotărârea adoptată. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                           Iurie Garaba  


