
H O T Ă R Â R E A  nr. 12- 76/15 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-3/15 

          din 31.01.2015  în privinţa procurorului Sergiu Gorodinschi 
                        
26 martie 2015                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-3/15 din 31.01.2015 în privinţa procurorului Sergiu Gorodinschi, audiind 
informaţia domnului Viorel Tureac, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin  dispoziţia din 04.11.2014 a fost intentată procedura disciplinară în 

privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, Sergiu Gorodinschi, 
în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru comportament 
indecent în afara exercitării atribuţiilor de serviciu.  

Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară, Colegiul a constatat că 
procurorul Sergiu Gorodinschi, fiind implicat în conflictul ce a avut loc la 
04.10.2014 într-un local de agrement, adică în loc public, nu a îndeplinit acţiunile 
care urma sa le îndeplinească un procuror în aceste situaţii, prin ce a încălcat 
prevederile art.54 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, pct.8 lit.a) şi c) din 
Codul de etică al procurorului, încadrând abaterile imputate la art.61 lit.j) din Legea 
cu privire la Procuratură, adică încălcarea normelor din Codul de etică al 
procurorului.   

Prin hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-3/15 din 31.01.2015, procurorului 
Sergiu Gorodinschi i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară conform art.62 lit.c) din 
Legea cu privire la Procuratură –mustrare aspră. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Examinând materialele procedurii disciplinare, hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul constată că sunt întrunite 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.13-3/15 din 31.01.2015 în privinţa 
procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Sergiu Gorodinschi -  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 
 


