
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-195/12 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar  
din 11.05.2012 în privinţa procurorului Sergiu Zamă 

                       
29 august 2012                              mun. Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
11.05.12 în privinţa procurorului în procuratura sect. Buiucani din mun. Chişinău, Sergiu 
Zamă, audiind informaţia domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor  
  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin dispoziţia dlui Victor Ababii, procurorul-şef al secţiei securitate internă a 
Procuraturii Generale, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratura sect.Buiucani mun.Chişinău, Sergiu Zamă, pentru îndeplinirea necorespunzătoare 
a atribuţiilor de serviciu la conducerea urmăririi penale în cauzele penale  avute în procedură. 

Potrivit materialelor procedurii disciplinare, la 27.03.2012 adjunctul procurorului 
sect. Buiucani, mun. Chişinău, N.Tricolici, verificînd  mersul desfăşurării urmăririi penale 
în cauzele penale aflate în conducere la procurorul S.Zamă, a constatat un şir de încălcări, 
care au dus la tergiversarea neîntemeiată a urmăririi penale în mai multe cauze. 

În cadrul controlului s-a constatat că în toate cauzele penale tergiversate procurorul 
Zamă nu a respectat prevederile Instrucţiunii privind modul de fixare şi prelungire a 
termenilor de urmărire penală, adoptată prin ordinul Procurorului General nr.52/11 din 
15.05.2009. În pofida faptului că, potrivit prevederilor art.20 alin.(4) CPP, procurorul 
asigură respectarea termenului rezonabil de urmărire penală, nu a intervenit cu formularea 
indicaţiilor concrete pe dosar şi cu stabilirea termenului de executare.   

Reieşind din cele expuse, Colegiul disciplinar a conchis că procurorul în procuratura 
sect. Buiucani, mun. Chişinău, Sergiu Zamă, a  încălcat prevederile art. 20, 54 lit.a) şi e) din  
Legea cu privire la Procuratură, precum şi pct.5 lit.a),e) din Codul de etică al procurorului.    

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012, procurorul Sergiu Zamă a 
fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare, prevăzute de art.61 lit.a) şi j) 
din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – avertismentul. 

Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată n-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 11.05.2012 în privinţa procurorului în 
procuratura sect. Buiucani mun. Chişinău, Sergiu Zamă, 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 


