
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-12/16 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-42/15 

          din 27.11.2015 în privinţa procurorului Aliona Hotnog 
                        
22 ianuarie 2016                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-42/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului Aliona Hotnog, audiind 
informaţia domnului Ghenadie Fortuna, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin  dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă dl.Victor Ababii 

din 14.10.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
Secția judiciar - penală a Procuraturii Generale dna Aliona Hotnog, în temeiul 
art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură,  pentru încălcarea disciplinei de 
muncă. 

Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară, Colegiul disciplinar a 
constatat că doamna Aliona Hotnog comis fapte de întîrziere nemotivată la serviciu, 
dar și plecări înainte de program, prin ce a încălcat prevederile pct.pct.2.2 lit.d) și 
3.3 ale Regulamentului intern al Procuraturii Generale și pct.14 al Instrucțiunii 
privind regimul de permise la obiectivele Procuraturii, aprobată prin ordinul 
Procurorului Generale nr.14/24 din 05.02.2004, încadrând abaterile disciplinare 
stabilite la art.61 lit.h), i) și j) din Legea cu privire la Procuratură.   
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Ţinând cont de materialele procedurii disciplinare şi hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul constată că aceasta întruneşte condiţiile legale pentru validare.  
 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.13-42/15 din 27.11.2015 în privinţa 
procurorului în Secția judiciar –penală din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii 
Generale Aliona Hotnog -  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 
 


