
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-223/16 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-18/16 

din 10.06.2016 în privinţa procurorului Mariana Cherpec 
                        
11 august 2016                                   mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-18/16 din 10.06.2016 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, 
mun.Chișinău Mariana Cherpec, audiind informaţia domnului Ghenadie Fortuna, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

Secția securitate internă a Procuraturii Generale a intentat o procedură 
disciplinară în temeiul art.118 alin.(1) din Legea nr.294 din 25.12.2008 cu privire la 
Procuratură în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chișinău 
Mariana Cherpec, pentru tergiversarea investigării a două cauze penale, una aflată 
în procedură pentru efectuarea urmăririi penale (nr.2011018151), iar cea de-a doua, 
repartizată pentru conducerea urmăririi penale (nr.2012011284). 

 Examinînd în ședință materialele procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar 
a constatat că într-adevăr procurorul Mariana Cherpec a admis tergiversarea 
investigării ambelor cauze penale, inclusiv nu a formulat răspunsuri la unele cereri 
înaintate în condițiile art.244-247 CPP. 

Prin explicațiile oferite Colegiului disciplinar, procurorul Cherpec a 
recunoscut omisiunile admise, însă a invocat volumul mare de lucru pe care-l are și 
complexitatea investigării acestor cauze penale, argumente considerate irelevante de 
Colegiu. 
 Prin Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2016, procurorului în 
procuratura sect.Centru, mun.Chișinău Mariana Cherpec i s-a aplicat sancțiunea 
disciplinară - mustrare. 
 Prin neatacare de către persoanele interesate, Hotărârea Colegiului disciplinar 
a devenit definitivă la data de 28.07.2016.  
 Potrivit art.82 alin.(2) lit.d) din Legea nr.294 din 25.12.2008 cu privire la 
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor validează Hotărîrile Colegiului 
disciplinar, iar în conformitate cu prevederile Legii nr.3 din 25.02.2016, Hotărîrile 
Colegiilor din subordinea Consiliului devin executorii în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data pronunțării acestora, dacă nu au fost contestate. 

În conformitate cu prevederile art.98 alin.(8) al Legii nr.3 din 25.02.2016 cu 
privire la Procuratură, procedurile disciplinare pendinte la ziua intrării în vigoare a 
prezentei legi (adică la 01.08.2016), se examinează în continuare conform 
prevederilor prezentei legi. Acţiunile întreprinse şi actele încheiate în conformitate 
cu Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură se consideră 
valabile. În partea ce ţine de termenul de tragere la răspundere disciplinară pentru 
faptele comise pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se aplică prevederile 
prezentei legi.  

Reieșind din dispozițiile legale, Consiliul apreciază ca fiind caducă acțiunea 
de validare a acestei hotărîri, însă consideră necesar a se expune asupra datei de la 
care aceasta generează efecte juridice. În condițiile în care procurorul Cherpec a 
luat cunoștință de această hotărîre la data de 18.07.2016, reieșind din prevederile 



Legii nr.294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură, sub imperiul căreia a expirat 
termenul de contestare, se consideră că aceasta produce efecte juridice începînd cu 
data de 29 iulie 2016. 
 În temeiul art.77, art.79 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 
Procuratură,  - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   

  A lua act de necontestarea Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-18/16 din 
10.06.2016 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chișinău 
Mariana Cherpec. 
  A considera că Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-18/16 din 10.06.2016 
în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chișinău Mariana Cherpec 
produce efecte juridice începînd cu data de 29 iulie 2016. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.79 alin.(1) din Legea nr.3 din 
25.02.2016 cu privire la Procuratură. 
 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
№ Numele și prenumele  Semnătura 
1 CEBOTARI Vladimir absent 

2 FORTUNA Ghenadie semnat 

3 HADÎRCĂ Igor semnat 

4 MARIȚ Alexandru absent 

5 MAȘNIC Eduard semnat 

6 MICU Victor semnat 

7 MOROZ Remus absent 

8 POPOV Ruslan semnat 

9 STOINOV Vasili semnat 

10 TUREAC Viorel semnat 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                    semnat                            Mircea ROȘIORU 
 


