
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-263/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

                    din 25 iunie 2010 în privinţa procurorului Nicu Șendrea

13 iulie  2010                                                                                                         mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
25.06.2010 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Strășeni Nicu Șendrea, audiind
informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
  La 12.05.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în

procuratura r-lui Strășeni Nicu Șendrea, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare
prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

 Colegiul disciplinar, verificînd materialele procedurii disciplinare a stabilit că,
procurorul Șendrea a admis atitudine formală la examinarea petiției cet.Gh.Mursa,
încălcînd Legea cu privire la petiționare și Regulamentul cu privire la examinarea
adresărilor și organizarea audierii cetățenilor în organele Procuraturii, aprobat prin ordinul
Procurorului General nr.82/28 din 25.08.2009, adică a manifestat atitudine
necorespunzătoare față de obligațiile de serviciu

 Potrivit hotărîrii Colegiului disciplinar din 25.06.2010, procurorul în procuratura r-
lui Strășeni, Nicu Șendrea a fost recunoscut vinovat de comiterea abaterii disciplinare
prevăzute la art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, adică ignorarea normelor
Codului de etică a procurorului.

 Ținînd cont de faptul că, acțiunile procurorului Șendrea nu au avut urmări grave,
Colegiul disciplinar nu a aplicat în privința acestuia careva sancțiune disciplinară,
limitîndu-se doare la examinarea în ședință a materialelor procedurii disciplinare.

 Hotărârea Colegiului disciplinar din 25.06.2010,  adoptată în privința procurorului Șendrea
nu a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

 Analizînd materialele procedurii disciplinare, Consiliul Superior al Procurorilor consideră
că, Colegiul disciplinar în hotărârea sa corect a descris abaterea disciplinară comisă de
procurorul Nicu Șendrea -  îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, însă
incorect a încadrat juridic acţiunile procurorului tras la răspundere disciplinară.

 Astfel, îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu constituie abatere
disciplinară și este prevăzută la art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că hotărârea Colegiului disciplinar
adoptată în privinţa procurorului Nicu Șendrea la 25.06.2010, urmează să fie validată şi, în
conformitate cu art.84 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 25.06.2010, în privinţa procurorului în procuratura
r-lui Strășeni, Nicu Șendrea - 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


