
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-11/16 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-22/15 

          din 27.11.2015 în privinţa procurorului Ruslan Baraliuc 
                        
22 ianuarie 2016                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-22/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului Ruslan Baraliuc, audiind 
informaţia domnului Igor Hadîrcă, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin  dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă Victor Ababii 

din 28.04.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratura raionului Briceni Ruslan Baraliuc, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea 
cu privire la Procuratură,  pentru admiterea unor încălcări procesuale în cadrul 
conducerii urmăririi penale în cauza penală nr.2011990065.  

Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului, Colegiul 
disciplinar a constatat că dl.Ruslan Baraliuc a admis unele omisiuni în cadrul 
conducerii urmăririi penale în cauza penală nr.2011990065, manifestate prin 
încălcarea principiului respectării termenului rezonabil în cadrul urmăririi penale, 
prin ce a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.  

În altă ordine de idei, Colegiul a reținut că în rezultatul efectuării urmăririi 
penale suplimentare în cauza nominalizată, au fost adoptate soluțiile dispuse 
anterior de procurorul Baraliuc în această cauză, care s-au dovedit a fi întemeiate.   

Conform hotărârii din 27.11.2015, procedura disciplinară în privinţa 
procurorului Baraliuc a fost încheiată în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu 
privire la Procuratură, din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, 
Colegiul limitându-se doar la examinarea materialelor de procedură în şedinţă. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 
 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.13-22/15 din 27.11.2015 în privinţa 
procurorului în procuratura r-lui Briceni Ruslan Baraliuc -  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 
 


