
H O T Ă R Î R E A  nr.12-203/12   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29.06.2012 
despre stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate 

procurorului în procuratura Anticorupţie, Dorin Compan 
 
 

29 august 2012                  mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire  la validarea hotărârii Colegiului disciplinar  
din 29.06.2012, despre stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate 
procurorului în procuratura Anticorupţie, Dorin Compan şi audiind informaţia dlui 
Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor  

 
C O N S T A T Ă:  

 
 Prin hotărârea Colegiului disciplinar din 11.11.2011 procurorului Dorin 

Compan i-a fost aplicată  sancţiunea  disciplinară – avertismentul.  
Hotărârea Colegiului disciplinar a fost validată prin hotărârea Consiliului  

Superior al Procurorilor nr.12-7/12 din 17.01.2012, care ulterior n-a fost contestată. 
În temeiul raportului procurorului şef al secţiei combatere trafic de fiinţe 

umane a Procuraturii Generale, Eduard Bulat, Colegiul disciplinar a iniţiat procedura 
privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorului 
D.Compan. 

Examinând procedura  de  stingere a sancţiunii disciplinare, consiliul a  
constatat că în perioada de după aplicarea sancţiunii,  procurorul Compan a avut un 
comportament ireproşabil şi a dat dovadă de responsabilitate la executarea 
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 cu privire la stingerea înainte de termen a 
sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului D.Compan,  nu 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 29.06.2012 privind stingerea înainte de 
termen a sancţiunii disciplinare, aplicate procurorului în procuratura Anticorupţie, 
Dorin Compan - se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

A informa persoanele interesate despre hotărârea adoptată. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                  Iurie Garaba 
 
 


