
H O T Ă R Â R E A  nr.12-3d-45/11 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 

                      din 27.01.2011 în privinţa procurorului Victor Socol 
                        
15 februarie 2011                           mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
27.01.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Hîncești, Victor Socol, audiind 
informaţia domnului Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

 
  La 03.01.2011 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 

procuratura r-lui Hîncești, Victor Socol, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare 
prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. 

  Colegiul disciplinar, verificând materialele procedurii disciplinare a stabilit că, 
procurorul Victor Socol, manifestând atitudine necorespunzătoare față de obligațiile de 
serviciu nu a cercetat complet și obiectiv circumstanţele unei cauze penale începute 
conform art.172 alin.(3) lit.a) Cod penal, pe faptul acțiunilor violente cu caracter sexual 
săvîrșite față de un minor, a recalificat acțiunile bănuitului conform art.174 Cod penal, 
adică raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, ulterior încetând 
urmărirea penală în legătură cu împăcarea părților. La insistența reprezentantului părții 
vătămate, ordonanța de încetare a fost anulată de procurorul ierarhic superior, iar cauza 
penală transmisă pentru examinare în instanța de judecată, învinuitului fiindu-i încriminată 
comiterea infracțiunei prevăzute de art.172 alin.(3) lit.a) Cod penal. 

  Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 27.01.2011, procurorul în procuratura r-
lui Hîncești, Victor Socol a fost recunoscut vinovat de comiterea abaterilor disciplinare 
prevăzute la art.61 lit.a, lit.b), lit.j) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.62 
lit.b) a aceleași legi, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară - mustrarea. 

  Hotărârea Colegiului disciplinar din 27.01.2011,  adoptată în privința procurorului Victor 
Socol  nu a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură. 

 Consiliul Superior al Procurorilor consideră că hotărârea Colegiului disciplinar 
adoptată în privinţa procurorului Socol este întemeiată și urmează să fie validată, iar conform 
art.84 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Hotărârea Colegiului disciplinar din 27.01.2011, în privinţa procurorului în procuratura 
r-lui Hîncești, Victor Socol - se validează. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe 
pagina Web a Procuraturii. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                                           Iurie Garaba                                                                 
 
 
 


