
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-112/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 

în privinţa procurorului  în procuratura Anticorupţie, Alexandru Zgureanu 
 

17.05.2011                                                                                                     mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
15.04.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Alexandru Zgureanu şi, 
audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

 
  Secţia securitate internă a intentat procedură disciplinară în privinţa procurorului 

în procuratura Anticorupţie, Alexandru Zgureanu, pentru îndeplinirea necorespunzătoare 
a obligaţiilor de serviciu. Temei pentru intentarea procedurii disciplinare a servit 
încheierea  asupra  controlului efectuat în procuratura Anticorupţie, privind organizarea 
şi gestionarea de către procurori a activităţii de conducere a urmăririi penale în perioada 
anilor 2009-2010. 

 Controlul de serviciu a demonstrat multiple neajunsuri în activitatea procurorilor 
B.Poiată şi M.Tumuruc, care au cauzat denaturarea datelor statistice şi lipsa evidenţei 
permanente a dosarelor penale, aflate în conducerea procurorilor subalterni, şi a 
hotărârilor adoptate.  

  Lipsa controlului din partea conducătorilor-şefi asupra activităţii procurorilor 
subalterni a generat tergiversarea urmăririi penale şi adoptarea unor hotărâri ilegale pe 
mai multe cauze penale. 

Astfel, la 14 decembrie 2010 în safeul lui A.Zgureanu au fost depistate 22 de 
cauze penale, 17 din ele fiind indicate în fişele statistice ca expediate cu rechizitoriu în 
instanţa de judecată. Formularele de evidenţă a mişcării dosarelor penale (forma 1.1) au 
fost depuse de către procurorul Zgureanu, iar ştampilele au fost aplicate de către 
procurorii-conducători M.Tumuruc şi B.Poiată 

De asemenea, a fost tergiversat şi materialul nr.475 din 15.12.2008, privind 
acţiunile ilegale ale primăriei Stăuceni la alocarea unui lot de pământ.  Scrisoarea de 
însoţire conţine rezoluţia procurorului-adjunct  M.Tumuruc din 31.12.2008 „pentru 
verificare şi decizie”, însă procurorul A.Zgureanu n-a adoptat nici o decizie. 

În cauzele penale nr. 2008036838, 201097196, 2009978147 A.Zgureanu a adoptat 
decizii de încetare a urmăririi penale, fără a le  coordona  cu procurorul conducător şi cu 
Direcţia control al urmăririi penale. 

Încă la 26.11.2010, data întocmirii actului de primire-predare a documentelor, 
procurorul Zgureanu  a ascuns faptul  ţinerii  ilegale la sine a dosarelor penale.  

În afară de cauzele penale menţionate, procurorul Zgureanu a semnat, iar 
procurorii-şefi, B.Poiată şi M.Tumuruc, au aplicat ştampilele pe fişele de evidenţă 
primară (formularul nr.1.1), cu indicarea pe ele a codului numeric 0.2, privind 
expedierea altor cauze penale – în total 32, în realitate fiind adoptate hotărâri care nu au 
fost luate la evidenţă statistică. În cadrul verificării legalităţi hotărârilor adoptate, în 17 
cauze penale au fost adoptate hotărâri ilegale de suspendare şi de încetare a urmăririi 
penale.  



Mai mult ca atît, în cauzele  penale  nr.2008300240, 2009978211 dl Zgureanu a 
prezentat ordonanţe de încetare a urmăririi penale, în realitate ele fiind în gestiunea 
CCCEC. 

Studierea cauzelor penale, aflate în conducerea procurorului A.Zgureanu, a 
demonstrat că urmărirea penală este tergiversată, iar rolul procurorului s-a limitat doar la 
prelungirea termenului urmăririi penale. 

În cadrul controlului  procurorul Zgureanu a manifestat nesinceritate, prezentând  
mai multe hotărâri, adoptate în cauzele penale, în realitate aceste hotărâri nefiind luate la 
evidenţă statistică.  

Conform hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011, procurorul în 
procuratura Anticorupţie, Alexandru Zgureanu,  a încălcat prevederile art.52 CPP;  art. 
54 lit.a),b),d) din Legea cu privire la procuratură; pct.5 lit.a),b),d), pct. 7 şi 8 lit.a), b), c), 
d), f), l), s) din Codul de etică al procurorului; cerinţele Ordinului comun 
nr.121/254/286-0/95 din 18.07.2008 şi ale Ordinului comun nr.198/8411/166/102-30/44 
din 04.05.2007, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – retrogradare  în grad de 
clasificare. 
  Consiliul Superior al Procurorilor reţine că hotărârea Colegiului disciplinar din 
15.04.2011, adoptată în privinţa procurorului A.Zgureanu, nu a fost contestată, este 
întemeiată şi urmează să fie validată. 

  În baza 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 15.04.2011 în privinţa procurorului în 
procuratura Anticorupţie, Alexandru Zgureanu  - 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 
 
 
 


