
H O T Ă R Â R E A  nr.12-90/13 
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 

11.01.2013 în privinţa procurorului  Sergiu Zmeu 
 16 aprilie  2013                                                mun. Chişinău                                   
 

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.13 în privinţa 
procurorului Sergiu Zmeu şi audiind informaţia dlui Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al 
Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
La  12.11.12  a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura 

sect. Buiucani mun.Chişinău, Sergiu Zmeu, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de 
serviciu la examinarea în instanţa de judecată a cererilor condamnaţilor A.Vîrlan şi Șt.Sîrbu privind 
liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, conform art. 91 Cod penal. 

Verificând prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară, secţia securitate internă a 
constatat că, deşi procurorul Zmeu, la examinarea în instanţa de judecată a cererilor condamnaţilor 
privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, a solicitat respingerea lor deoarece 
aceştia nu întrunesc condiţiile  art.91 Cod penal şi liberarea lor este prematură, ulterior totuşi nu a 
contestat încheierile judecătorului de instrucţie în modul prevăzut de lege, ultimii fiind eliberaţi 
ilegal din locurile de privaţiune de libertate.    

Potrivit hotărârii din 11.01.2013, Colegiul disciplinar a decis încheierea procedurii din 
motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitându-se doar la examinarea în 
şedinţă a materialelor de procedură. În argumentarea hotărârii s-a evocat faptul că pe parcursul 
activităţii în organele procuraturii procurorul Zmeu a fost încurajat de conducerea procuraturii, 
n-a fost sancţionat disciplinar, a conştientizat încălcările admise, asigurînd membrii colegiului 
de neadmiterea pe viitor a unor astfel de situaţii. 

Pe data de 26.03.13 procurorul, şef al secţiei securitate  internă, V.Ababii,  a contestat  
hotărârea Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Sergiu Zmeu, ca fiind ilegală, solicitând 
aplicarea unei pedepse disciplinare acestuia.  

Potrivit argumentelor expuse în contestaţie, motivele puse la baza hotărârii Colegiului 
disciplinar în privinţa procurorului S.Zmeu (a conştientizat încălcările admise, asigurînd membrii 
Colegiului de neadmiterea pe viitor a unor astfel de situaţii) nu pot fi apreciate ca întemeiate, 
deoarece poartă caracter contradictoriu, or în cadrul controlului de serviciu S.Zmeu a declarat că 
condamnaţii întrunesc prevederile art.91 CP, motiv pentru care nu a atacat încheierea cu recurs. 

Mai mult, în cadrul controlului s-a constatat că ambii condamnați se caracterizează negativ, 
în dosar lipseau datele care ar fi confirmat recuperarea prejudiciului material iar, anterior prin 
deciziile din 04.05.12 și 15.02.12 comisia penitenciarului unanim a respins cererile lor despre 
liberare condiționată.   

Audiind explicaţiile procurorului Sergiu Zmeu, studiind materialele procedurii disciplinare şi 
argumentele invocate în contestaţie, Consiliul Superior al Procurorilor consideră contestaţia  
întemeiată.   
 În temeiul celor expuse, în baza art.61 lit.a) şi b),  art.62 lit.b), art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. 
f) din Legea cu privire la Procuratură, pct. 4.5.3 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa 
procurorului  Sergiu Zmeu  se admite. 

A modifica hotărârea contestată prin aplicarea în privința procurorului Sergiu Zmeu a 
sancţiunii disciplinare – mustrarea. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.   
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                Iurie Garaba 
 


