
H O T Ă R Â R E  nr. 2-3d-77/10
cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar

din 19 februarie 2010 în privinţa  procurorului în
procuratura raionului Edineţ, Sorin Dolghieri

16 martie 2010                                                                                      mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărîrii Colegiului disciplinar
din 19.02.2010 în privinţa procurorului în procuratura raionului Edineţ Sorin
Dolghieri, audiind informaţia domnului Mihai Vinogradov, Consiliul Superior al
Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

În privinţa procurorului în procuratura r-lui Edineţ Sorin Dolghieri a fost
intentată procedura disciplinară pentru comiterea abaterii disciplinare, în
următoarele circumstanţe.

 Urmare a controlului de serviciu, efectuat de secţia securitate internă a
Procuraturii Generale, s-a constatat că la 18.04.2009  procurorul Sorin Dolghieri a
parcat automobilul personal pe teritoriul pieţei din or.Briceni şi, coborînd din
maşină, a intrat în magazin, lăsînd portiera automobilului descuiată, deoarece era
defectată. Peste puţin timp cînd s-a întors în maşină a observat că uşa din partea
şoferului era deschisă şi din automobil i-au fost sustrase un telefon mobil,
portmoneul în care se aflau permisul de conducere, legitimaţia de serviciu, precum
şi alte bunuri. La 22.04.2009 de către organul de urmărire penală al Comisariatului
de Poliţie din raionul Briceni în baza plîngerii dlui S.Dolghieri a fost pornită
urmărirea penală  conform art.186 alin.(2) lit.c) şi d) Cod penal.

În pofida acestui fapt, procurorul Sorin Dolghieri, contrar prevederilor
Regulamentului cu privire la ordinea de perfectare, eliberare şi păstrare a
legitimaţiei de serviciu,  nu a prezentat secţiei personal bonul de plată şi extrasul
din Monitorul Oficial despre anunţarea nevalabilităţii documentului şi nici nu a
informat de urgenţă prin raport Procurorul General.

Colegiul disciplinar în hotărârea sa corect a descris abaterea disciplinară
comisă de procurorul Sorin Dolghieri, însă nu s-a expus asupra încadrării juridice a
acţiunilor procurorului tras la răspundere disciplinară.

În acest context se reţine că acţiunile care constituie abateri disciplinare sunt
expres prevăzute la art.61 din Legea cu privire la Procuratură, iar conform art.60
alin.(2) din aceiaşi lege, acestea sunt stabilite în mod exhaustiv.

Astfel, abaterea disciplinară imputată procurorului Sorin Dolghieri, este
prevăzută de art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură şi pct.5 lit.s) din Codul
de etică al procurorului. Potrivit normei invocate, procurorul în exerciţiul funcţiei
sale este obligat să asigure păstrarea documentelor de serviciu conform regulilor
stabilite.

Prin hotărârea Colegiului disciplinar din 19.02.2010 procurorului Sorin
Dolghieri i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară sub formă de avertisment.

Hotărîrea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu
prevederile art.127 din Legea cu privire la Procuratură.



În astfel de circumstanţe, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că
hotărîrea Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Sorin Dolghieri urmează a
fi validată.

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 19.02.2010 în privinţa procurorului în
procuratura raionului Edineţ S.Dolghieri, se validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la
Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


