
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-222/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 

în privinţa procurorului  Ion Dulgheru 
 

20.09.2011                                                                                                 mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 29.07.2011 în privinţa procurorului Ion Dulgheru, adjunct al procurorului 
sect.Centru mun.Chişinău şi, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior 
al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

  
La 19.05.2011 a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului Ion 

Dulgheru, adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chişinău, pentru ignorarea 
normelor Codului de etică al procurorului. 

Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare a constituit plîngerea 
cet.I.Chirilov, în care petiţionarul susţine că pe data de 09 mai 2011, deplasîndu-se cu 
automobilul său pe str.Alecu Russo spre sectorul Ciocana mun.Chişinău şoferul unui 
automobil de model „Mercedes” cu n/m COO877 a încercat să-l depăşească 
neregulamentar creînd astfel situaţie de accident. Ulterior, şoferul automobilului 
„Mercedes” şi unul din pasageri, care s-a dovedit a fi procurorul Ion Dulgheru, i-au 
aplicat mai multe lovituri. 

Circumstanţele invocate au fost verificate de către CP sect.Ciocana 
mun.Chişinău şi nu s-au confirmat,  mai mult, cet.I.Chirilov a fost tras la răspundere 
administrativă conform art.78 alin.(3) Cod contravenţional. 

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 29.07.2011 propunerea de aplicare 
a sancţiunii disciplinare în privinţa procurorului Ion Dulgheru, adjunct al 
procurorului sect.Centru mun.Chişinău a fost respinsă ca neîntemeiată, iar procedura 
disciplinară încetată conform art.125 alin.(1)lit.b) din Legea cu privire la Procuratură.  

Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată 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 29.07.2011 în privinţa procurorului Ion 
Dulgheru, adjunct al procurorului sect.Centru mun.Chişinău, 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 


