
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-229/14 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-47/14  

          din 17.10.2014 în privinţa procurorului Elena Pruneanu 
                        
24 decembrie 2014                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-47/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului în procuratura sect.Buiucani, 
mun.Chişinău Elena Pruneanu, audiind informaţia domnului Remus Moroz, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin dispoziţia procurorului sect.Buiucani, mun.Chişinău Eduard Maşnic din 5 
septembrie 2014, în temeiul art.61 şi art.118 din Legea cu privire la Procuratură, a 
fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratură Elena 
Pruneanu, pentru încălcările admise în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. 

Urmare a examinării, Colegiul disciplinar a constatat numeroase încălcări 
admise de procurorul nominalizat în calitate de conducător al urmăririi penale, 
precum conducerea necorespunzătoare a urmăririi penale în cauzele din gestiune, 
lipsa de control asupra legalităţii acţiunilor procesuale, neasigurarea respectării 
termenului de urmărire penală în cadrul cauzelor penale, a termenelor legale de 
soluţionare a materialelor parvenite în ordinea art.274 din Codul de procedură penală 
şi procedurilor contravenţionale, per ansamblu, fiind identificate încălcări ale 
prevederilor art.19, 20 alin.(2), 254 alin.(1) şi 259 din Codul de procedură penală, 
art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit.a) din Codul de etică al 
procurorului, încadrând faptele constatate conform art.61 din lit.a) din Legea cu 
privire la Procuratură.   

În temeiul hotărârii Colegiului disciplinar din 17.10.2014, procurorul 
Pruneanu a fost sancţionată disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la 
Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa -  mustrare. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Studiind materialele procedurii disciplinare, concluziile formulate, hotărârea 
Colegiului disciplinar, Consiliul reţine că abaterile disciplinare imputate 
procurorului Elena Pruneanu se încadrează la art.61 lit.a) din Legea cu privire la 
Procuratură, iar sancţiunea disciplinară aplicată este echitabilă şi corespunde 
gravităţii abaterilor admise. 
 În temeiul art.61 lit.a), art.62 lit.b), 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.13-47/14 din 17.10.2014 în privinţa 
procurorului în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău Elena Pruneanu – se 
validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 

  

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor   semnat                  Mircea Roşioru 
 


