
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-447/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

                    din 12 noiembrie 2010 în privinţa procurorului Andrei Lesnic

30 noiembrie  2010                                                                                                mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
12.11.2010 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Strășeni, Andrei Lesnic audiind
informaţia domnului Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:

  La 22.09.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în
procuratura r-lui Strășeni, Andrei Lesnic fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare
prevăzute de art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, adică încălcarea normelor din
Codul de etică al procurorului.

  Colegiul disciplinar, verificînd materialele procedurii disciplinare a stabilit că,
procurorul Lesnic a încălcat interdicțiile și exigențile de serviciu față de procuror stabilite
de art.35 din Legea cu privire la Procuratură și pct.4 lit.f) din Codul de etică al
procurorului, acordînd asistență juridică persoanelor invinuite în cadrul unei urmăriri
penale.

  Potrivit hotărîrii Colegiului disciplinar din 12.11.2010, procurorul în procuratura r-
lui Strășeni, Andrei Lesnic a fost recunoscut vinovat de comiterea abaterii disciplinare
prevăzute la art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.62 lit.a) a
aceleași Legi, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară -„avertismentul”.

  Hotărârea Colegiului disciplinar din 12.11.2010,  adoptată în privința procurorului  Andrei
Lesnic nu a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că aceasta este întemeiată și urmează să fie
validată, iar conform art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Hotărârea Colegiului disciplinar din 12.11.2010 adoptată în privinţa procurorului în
procuratura r-lui Strășeni, Andrei Lesnic - se validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărîrii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe

pagina Web a Procuraturii.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                             Iurie Garaba


