
H O T Ă R Â R E A  nr.12-150/14   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-28/14 din 

06.06.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare 
 

20 august 2014            mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr. 13-28/14 din 06.06.2014 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii 
disciplinare, aplicate procurorului în procuratura raionului Briceni, Valentin 
Dumbravă şi audiind informaţia domnului Vasile Stoinov, Consiliul Superior al 
Procurorilor -  

C O N S T A T Ă:  
 

La 07.08.2013 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratura r-lui Briceni Valentin Dumbravă pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu la investigarea unei cauze penale, interpretarea incorectă, în 
mod intenţionat sau din neglijenţă gravă, a legislaţiei, încălcarea intenţionată, în 
exerciţiul funcţiei, a legii, dacă aceasta nu atrage răspundere penală, civilă sau 
contravenţională. 

Conform hotărârii Colegiului din 27.09.13 procedura disciplinară în privinţa 
procurorului V.Dumbravă a fost încheiată în baza art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu 
privire la Procuratură, în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. 
 La 07.11.13 iniţiatorul procedurii disciplinare a contestat hotărârea vizată,  
solicitând aplicarea pedepsei disciplinare în privinţa procurorului V.Dumbravă.  
 Potrivit hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-279/13 din 
19.11.2013 contestaţia a fost admisă, hotărârea Colegiului menţionată supra – 
modificată, iar procurorul Dumbravă a fost pedepsit disciplinar cu - „mustrarea 
aspră”. 
 În temeiul raportului procurorului raionului Briceni Victor Comerzan, membru 
al Colegiului disciplinar, Colegiul a iniţiat procedura privind stingerea înainte de 
termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului  Valentin Dumbravă.   
 Potrivit raportului procurorului conducător şi materialelor administrate, Colegiul 
disciplinar a constatat că în perioada de după aplicarea sancţiunii disciplinare,  
procurorul Valentin Dumbravă nu a comis noi abateri disciplinare şi a dat dovadă de 
comportament ireproşabil şi de atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu, circumstanţe care, potrivit prevederilor art.128 alin.(2) al 
Legii cu privire la Procuratură, permit stingerea înainte de termen a sancţiunii 
disciplinare aplicate.   

Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-28/14 din 06.06.2014 nu a fost contestată 
conform art. 127 din Legea cu privire la Procuratură. 

Potrivit art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, la propunerea 
persoanei care a intentat procedura disciplinară, precum şi din iniţiativa sa, Colegiul 
disciplinar, la expirarea a cel puţin 6 luni de la data la care a aplicat sancţiunea 
disciplinară, o poate declara stinsă înainte de termen dacă procurorul sancţionat nu a 



comis o nouă abatere disciplinară, a dat dovadă de un comportament ireproşabil şi de 
atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiilor sale.  

Potrivit art.211 alin.(1) şi alin.(2) din Codul muncii, termenul de validitate a 
sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul 
acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră 
că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. Angajatorul care a aplicat sancţiunea 
disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la 
rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului 
nemijlocit al salariatului.  

În contextul expus, ţinând cont de prevederile 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 nr.13-28/14 din  06.06.2014  privind stingerea 
înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura 
raionului Briceni Valentin Dumbravă -  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 

  
 

Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                Mircea Roşioru 
 
 


