
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-93/14 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 

          din 04.04.2014 în privinţa procurorului Vsevolod Ivanov 
                        
29 mai  2014                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului 
disciplinar nr.13-4/14 din 04.04.14 în privinţa procurorului Vsevolod Ivanov, 
audiind informaţia domnului Remus Moroz, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 29.11.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa 

procurorului Vsevolod Ivanov, adjunct interimar al procurorului Anticorupţie, în 
temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru comiterea mai 
multor abateri disciplinare la investigarea unei cauze penale din gestiunea 
Procuraturii anticorupţie. 

Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului Vsevolod 
Ivanov, în acţiunile acestuia au fost constatate abateri de la art.61 lit.b) lit.c) şi d) 
din Legea cu privire la Procuratură, adică interpretarea sau aplicarea incorectă sau 
tendenţioasă, în mod intenţionat sau din neglijenţă gravă, a legislaţiei, dacă acest 
lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor juridice 
stabilite în actualul sistem de drept sau în sistemul practicii judiciare; precum şi 
imixtiunea în activitatea altui procuror sau intervenţiile de orice natură pe lîngă 
autorităţi, instituţii sau funcţionari pentru o soluţionare alta decît în limitele 
prevederilor legale în vigoare a unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării 
intereselor personale sau ale membrilor familiei sale; încălcarea intenţionată, în 
exerciţiul funcţiei, a legii, dacă aceasta nu atrage răspundere penală, civilă sau 
contravenţională. 

Conform hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-4/14 din 04.04.2014, 
procedura disciplinară în privinţa procurorului Vsevolod Ivanov a fost încheiată pe 
motivul că urmărirea penală din speţă nu a fost finalizată, iar procurorul Vsevolod 
Ivanov a fost pedepsit disciplinar cu mustrare la 14.02.2014 (hotărârea Colegiului 
disciplinar nr. 13-3/14, validată la 15 mai 2014). 
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 
 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.13-3/14 din 04.04.14 în privinţa 
procurorului Vsevolod Ivanov -  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 


