
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-202/14 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 

                nr.13-39/14 din 12.09.2014  în privinţa procurorului  
                          Gabriela Iuga  
6 noiembrie 2014                                 mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-39/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului în procuratura sect.Râşcani, 
mun.Chişinău Gabriela Iuga, audiind informaţia domnului Ruslan Popov, Consiliul 
Superior al Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
 

La 08.08.2014,  prin dispoziţia şefului Secţiei securitate internă a Procuraturii 
Generale Victor Ababii, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la 
Procuratură, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratura sect.Râşcani, mun.Chişinău Gabriela Iuga, pentru comiterea abaterii 
disciplinare prevăzută de art.61 lit.a) şi b) din Legea cu privire la Procuratură, adică 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi aplicarea incorectă din 
neglijenţă gravă a legislaţiei. 

Colegiul disciplinar a stabilit că procurorul Gabriela Iuga, contrar cerinţelor 
art.19 din Codul de procedură penală, nu a luat toate măsurile pentru cercetarea 
completă, obiectivă şi sub toate aspectele a circumstanţelor cauzei penale pornite în 
baza art.244 alin.(2) lit.b) din Codul penal, pe faptul evaziunii fiscale comise de 
către SRL „LPG”. Ulterior, procurorul G.Iuga, fără a ţine cont de faptul că 
infracţiunea prevăzută la art.244 alin.(2) lit.b) din Codul penal este una gravă, iar 
conform prevederilor art.55 din Codul penal, liberată de răspundere penală cu 
tragere la răspundere contravenţională poate fi persoana care a săvârşit pentru prima 
dată o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, a dispus ilegal liberarea de răspundere 
penală cu tragerea la răspundere contravenţională a persoanei juridice SRL „LPG”. 

Potrivit explicaţiilor depuse, procurorul G.Iuga a recunoscut că a comis o 
eroare la adoptarea hotărârii, dar care nu a fost comisă intenţionat.  

Conform hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-39/14 din 12.09.14, procurorul 
Gabriela Iuga a fost recunoscută culpabilă de comiterea abaterii disciplinare 
prevăzute de  art.61  lit.  a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară 
în temeiul art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură – avertismentul. 

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 reţine că abaterea disciplinară imputată procurorului Gabriela 
Iuga se încadrează la art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. 
 În temeiul art.61 lit.a), art.62 lit.a), 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.13-39/14 din 12.09.2014 în privinţa 
procurorului în procuratura sect.Râşcani, mun.Chişinău Gabriela Iuga – 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 
 


