
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-423/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 22.10. 2010 în

privinţa procurorului în procuratura mun.Comrat Eduard Velicov

08 noiembrie 2010                                                                               mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 22.10.2010 în privinţa procurorului în procuratura mun.Comrat, Eduard
Velicov, audiind informaţia domnului Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al
Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

 La 23 august 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința
procurorului în procuratura mun.Comrat, Eduard Velicov fiindu-i imputată
comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) și lit.j) din Legea cu
privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de
serviciu și încălcarea normelor Codului de etică al procurorului.

 Astfel, urmare a controlului efectuat de secția securitate internă s-au stabilit
următoarele.

 La 17.09.2009 de către CPr Comrat a fost pornită urmărirea penală în baza
art.188 alin.(2) Cod penal pe faptul atacului tîlhăresc săvîrșit în privința soților
Petroglo din sat.Cioc-Maidan. Urmărirea penală a fost exercitată de CPr Comrat,
sub conducerea procurorului interimar al mun.Comrat, Natalia Bolgar. La
03.05.2010 dosarul penal menționat a fost expediat în instanța de judecată pentru
examinare în fond. Reprezentarea acuzării a fost dispusă procurorului Eduard
Velicov. La 11.06.2010 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu
inculpatul, cu toate că ultimul nu a recunoscut învinuirea incriminată, nu a restituit
prejudiciul material cauzat, nu a conlucrat cu organul de urmărire penală în cadrul
urmăririi penale. Conform art.504 alin.(1) Cod de procedură penală, acordul de
recunoaştere a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între procuror şi învinuit sau,
după caz, inculpat, care şi-a dat consimţămîntul de a-şi recunoaşte vina în schimbul
unei pedepse reduse.

Potrivit avizului Direcției judiciare, la încheierea acordului de recunoaștere a
vinovăției procurorul Velicov nu a respectat cerințele art.505 Cod de procedură
penală,  iar procurorul interimar al mun.Comrat, Bolgar nu a verificat conform
art.505 alin.(4) Cod de procedură penală respectarea legii la încheierea acordului
de recunoaștere a vinovăției și neîntemeiat l-a aprobat.

Prin sentința Judecătoriei Comrat inculpatul în cauza penală menționată, a fost
recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.188 alin.(2) literele b),
c), d), e), f) Cod penal și condamnat cu aplicarea art.79, 90 Cod penal la 5 ani de
închisoare condițional, cu aplicarea termenului de probă de 4 ani, fiind eliberat din
arest preventiv.

În circumstanțele menționate sentința Judecătoriei Comrat, potrivit avizului
Direcției judiciare, urma să fie atacată în instanța de recurs, ca fiind prea blîndă.
Procurorul Velicov a comunicat Colegiului disciplinar că, a considerat sentința
judecătorească prea blîndă, dar la indicația procurorului interimar al mun.Comrat
Natalia Bolgar, nu a contestat-o.



La 22.10.2010 Colegiului disciplinar i-a recunoscut culpabili  de comiterea
abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) și lit.j) din Legea cu privire la
Procuratură atît pe procurorul în procuratură Eduard Velicov, cît și pe procurorul
teritorial Natalia Bolgar și, conform art.62 lit.b) din aceeași lege, a aplicat în
privința procurorului Velicov sancțiunea disciplinară - „mustrarea”, iar în privința
procurorului Bolgar (conform art.62 lit.c) din Legea nr.294 din 25.12.2008) –
„mustrarea aspră”.

Hotărîrea Colegiului disciplinar adoptată în privința procurorului Velicov  nu
a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, precum și hotărîrea
Colegiului disciplinar, Consiliul reține că abaterile disciplinare admise de
procurorul Eduard Velicov  sunt evidente şi au afectat grav imaginea Procuraturii.
Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu în modul cuvenit creează în societate o
percepţie publică negativă asupra organelor procuraturii, prin ce este diminuat
respectul faţă de procurori.

Pedeapsa aplicată este proporțională cu abaterea constatată, astfel fiind
respectat principiul proporționalității.

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate
cu prevederile  82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f)   din Legea cu privire la Procuratură,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

Hotărârea Colegiului disciplinar din 22.10.2010 în privinţa procurorului în
procuratura mun.Comrat, Eduard Velicov – se validează.

 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la
Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                  Iurie Garaba


