
H O T Ă R Â R E A  nr.12-261/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 21.06.2013 

în privinţa procurorului  Octavian Nărea 
 
5 noiembrie 2013                                                                         mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
21.06.2013 în privinţa procurorului Octavian Nărea şi audiind informaţia dlui Nicolae Geru, 
Consiliul Superior al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 
  
La 15.04.2013 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorului secţiei 

exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale, Octavian Nărea, 
conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.  

Verificând în prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară conform prevederilor 
art.120 din Legea cu privire la Procuratură, secţia securitate internă a constatat că la 
27.11.2012 procurorul Octavian Nărea, în baza rezoluţiei prim-adjunctului Procurorului 
General a pornit urmărirea penală conform art. 217/1 alin.(4) lit.b) şi d) Cod penal, pe faptul 
circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice în scop de înstrăinare de către un grup criminal 
compus din 17 persoane. 

Controlul de serviciu a demonstrat că procurorul O.Nărea, contrar art.19 CPP, nu a 
întreprins toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi 
obiectivă a circumstanţelor cauzei. Totodată, au fost constatate şi alte deficienţe ale 
investigaţiei, cum ar fi administrarea probelor cu încălcarea normelor procesual-penale, 
violarea drepturilor garantate de lege, încălcarea de către procurorul O.Nărea a termenului 
rezonabil de urmărire penală, care au avut ca şi consecinţă retragerea cauzei penale din 
procedura acestuia. 

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 21.06.13 procurorul O.Nărea a încălcat 
prevederile  54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit.lit.a) şi b) din Codul de etică 
al procurorului, prin ce au fost comise abateri prevăzute de art.61 lit.a) şi j) din Legea cu 
privire la Procuratură,  motiv pentru care a fost sancţionat cu – „avertisment”. 
 Ţinând cont de faptul că hotărârea Colegiului disciplinar menţionată n-a fost contestată 
conform art.127 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 -  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 21.06.2013 emisă în privinţa procurorului secţiei 
exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale, Octavian Nărea -  
se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
  
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                         Iurie Garaba 


