
H O T Ă R Î R E A  nr.12-197/12   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 

în privinţa procurorului  Irina Gheorghiştean 
 

29 august 2012                                                                                               mun.Chişinău                                                                              
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
11.05.2012 în privinţa procurorului în procuratura sect. Buiucani mun. Chişinău, Irina 
Gheorghiştean, şi audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al 
Procurorilor  

C O N S T A T Ă: 
  
Procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect. Buiucani mun. 

Chişinău, Irina Gheorghiştean, a fost intentată prin dispoziţia procurorului, şef secţie 
securitate internă, în temeiul raportului adjunctului procurorului sect. Buiucani mun. 
Chişinău, Elena Neaga. 

În şedinţa din 11.05.2012 Colegiul disciplinar a constatat că procurorul Irina 
Gheorghiştean a manifestat o atitudine iresponsabilă faţă de îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu şi a admis tergiversarea neîntemeiată a urmăririi penale în 11 cauze penale. 

Astfel, în cauza penală pornită în temeiul art.186 alin.(2) lit.b, lit.c) şi lit.d) Cod 
penal pe faptul sustragerii pe ascuns a bunurilor materiale de la cet.E.Solnîşchina nu au 
fost efectuate acţiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanţelor cauzei, 
iar procurorul Gheorghiştean nu a intervenit cu indicaţii concrete către organul de 
urmărire penală. Mai mult, procurorul nu a coordonat cu procurorul conducător termenul 
urmăririi penale care a depăşit mai mult de 3 luni. 

Într-o altă cauză penală, pornită în baza art.186 alin.(2) lit.B) Cod penal, pînă în 
momentul controlului nu a fost întreprinsă nici o acţiune de urmărire penală, iar 
ordonanţele de prelungire a termenului de urmărire penală sunt formale, nefiind 
motivate. 

Situaţii analogice au fost stabilite şi în alte 9 cauze penale aflate în procedura  
procurorului Gheorghiştean.  

Colegiul disciplinar a stabilit încălcarea de către procurorul Gheorghiştean a 
art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură şi a hotărât a-i aplica sancţiunea 
disciplinară – avertismentul. 

Hotărârea Colegiului disciplinar  nu a fost contestată conform art. 127 din Legea 
cu privire la Procuratură. 

Studiind materialele procedurii disciplinare, hotărârea Colegiului disciplinar, 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, Irina Gheorghiştean, 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 


