
H O T Ă R Â R E A  nr.12- 263/15   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-29/15 din 02.10.2015 

în privinţa procurorului Nicolae Burduja 
 

 26 noiembrie 2015        mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-29/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului, adjunct al procurorului raionului 
Telenești Nicolae Burduja şi audiind informaţia dlui Eduard Mașnic, Consiliul 
Superior al Procurorilor-  

C O N S T A T Ă:  
 

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-224/14 din 04.12.2014 
a fost validată hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-46/14 din 17.10.2014, adoptată în 
privinţa procurorului, adjunct al procurorului raionului Telenești Nicolae Burduja.  

Procurorul Nicolae Burduja a fost sancţionat pentru neglijarea prevederilor 
art.54  lit.a)  şi  e)  din  Legea  cu  privire  la  Procuratură,  pct.2.2  lit.f)  şi  h)  din  
Regulamentul Procuraturii Generale şi ordinul Procurorului General nr.486-1 din 
14.04.1992, abateri ce cad sub incidenţa prevederilor art.61 lit.a) din Legea cu privire 
la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, fiindu-i 
aplicată pedeapsa disciplinară în temeiul art.62 lit.a) din aceeaşi lege – avertismentul. 

În temeiul art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul 
raionului Telenești Vasile Ciubotaru a solicitat iniţierea procedurii privind stingerea 
înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Burduja, pentru 
atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu şi comportament ireproşabil. 
  Prin hotărîrea nr.13-29/15 din 02.10.2015 Colegiul disciplinar a considerat 
inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea 
disciplinară aplicată.  

Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată nu a fost contestată conform art. 
127 din Legea cu privire la Procuratură. 

Consiliul reține că termenul de validitate a sancţiunii disciplinare aplicată 
procurorului Nicolae Burduja prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor din 
04.12.2014, expiră la 04.12.2015. 

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 nr.13-29/15 din 02.10.2015 în privinţa 
procurorului, adjunct al procurorului r-lui Telenești Nicolae Burduja - 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 


