
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-23/15 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 

                nr.13-53/14 din 12.12.2014  în privinţa procurorului  
                          Vladimir Chistruga 
 
12 februarie 2014                                 mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-53/14 din 12.12.2014 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Edineţ 
Vladimir Chistruga, audiind informaţia dlui Viorel Tureac, Consiliul Superior al 
Procurorilor, 

C O N S T A T Ă: 
 

Conform dispoziţiei din 29.10.2014 a procurorului, şef al Secţiei securitate 
internă Victor Ababii, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, 
a fost intentată procedura disciplinară  în privinţa procurorului în procuratura r-lui 
Edineţ Vladimir Chistruga, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de 
serviciu la conducerea urmăririi penale în cauza nr.2014140064. 

Colegiul disciplinar a stabilit că procurorul Vladimir Chistruga a admis erori 
în cadrul cercetării infracţiunii şi la adoptarea hotărîrilor privind încetarea urmăririi 
penale cu liberarea de răspundere penală, precum şi privind suspendarea 
condiţionată a urmăririi penale. 

Prin hotărîrea Colegiului disciplinar, procurorul V.Chistruga a fost 
recunoscut culpabil de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) şi 
lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu, art.54 lit.a), pct.5 lit.a) din Codul de etică al procurorului, 
totodată, fiind dispusă încheierea procedurii disciplinare în legătură cu 
inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare, deoarece nu a fost stabilită rea 
intenţie din partea procurorului nominalizat la adoptarea deciziei. 

Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Ţinând cont de materialele procedurii disciplinare şi hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul constată că aceasta întruneşte condiţiile legale pentru validare.  

În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la 
Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 
Consiliul Superior al Procurorilor,- 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-53/14 din 12.12.2014 în privinţa 
procurorului în procuratura r-lui Edineţ Vladimir Chistruga – se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 

  
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                 Mircea Roşioru 


