
H O T Ă R Î R E A  nr.12-194/12   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  11 mai 2011 

în privinţa procurorului  Serghei Savca 
 

29 august  2012                                  mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
11.05.2012 în privinţa procurorului în procuratura sect. Botanica mun. Chişinău, Serghei 
Savca şi audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor  

C O N S T A T Ă:  
 

La 23.03.2012, prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă a 
Procuraturii Generale,  a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratura sect. Botanica mun. Chişinău, Serghei Savca, pentru comiterea abaterilor 
disciplinare, manifestate prin încălcarea cerinţelor art. 61 lit.a),b),d) şi j) din Legea cu 
privire la Procuratură. 

Temei de intentare a procedurii disciplinare a servit încheierea interlocutorie a  
judecătorului de instrucţie al  Judecătoriei Botanica, Constantin Damaschin. 

În cadrul examinării Colegiul disciplinar a stabilit că procurorului Serghei Savca, 
având în procedură urmărirea penală în cauza penală  intentată în baza art. 186 alin.(2) lit.d) 
şi art.188 alin.(2) lit.b), e), f) Cod penal, a admis multiple încălcări procesuale. 

Astfel, procurorul Savca, îndeplinind necorespunzător obligaţiile de serviciu, 
încălcînd  prevederile pct.6),14) şi 26 alin(1) art.52 din Codul de procedură penală, n-a 
întreprins toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi 
obiectivă a circumstanţelor cazului, n-a emis ordonanţă de disjungere a materialelor în 
privinţa cet.L.Urzache şi persoanei neidentificate în procedură separată, n-a dispus punerea 
acestora sub învinuire, anunţarea în căutare şi n-a expediat cauza disjungată organului de 
urmărire penală pentru reţinerea infractorilor  şi continuarea investigaţiilor, dar neîntemeiat 
a reţinut la el aceste materiale timp de aproximativ 4 luni, din care cauză cet.L.Urzache şi 
persoana neidentificată au fost scoşi ilegal din procesul de urmărire penală, fiind create 
condiţii pentru înlăturarea acestora de la răspundere penală.                                                                              

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 11.05.2012 procurorul Serghei Savca a 
fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare incriminate, fiindu-i aplicată 
pedeapsa disciplinară – mustrare.  

Hotărârea Colegiului disciplinar din 11.05.2012, în privinţa procurorului Savca n-a 
fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură. 

Studiind materialele procedurii disciplinare, Consiliul Superior al Procurorilor 
consideră că abaterile disciplinare  admise de către procurorul în procuratura sect. Botanica 
mun. Chi inău, S.Savca  creează în societate o imagine publică negativă asupra organelor 
procuraturii, prin ce este diminuat respectul faţă de procurori.  
  În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor 
   

H O T Ă R Ă Ş T E:   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 11.05.2012 în privinţa procurorului în 
procuratura sect. Botanica mun. Chişinău, Serghei Savca, se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe 
pagina Web a Procuraturii. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                Iurie Garaba 


