
H O T Ă R Â R E A  nr.12-268/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 06.09.2013 

în privinţa procurorului  Evgheni Hadji 
 

5 noiembrie 2013                                                                        mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
06.09.2013 în privinţa procurorului Evgheni Hadji şi audiind informaţia dlui Iurie 
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor –  

  
C O N S T A T Ă: 

  
La 12.06.2013 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 

procuratura mun.Comrat, Evgheni Hadji, conform art.61 lit.a) şi j) din Legea cu privire la 
Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi încălcarea 
normelor Codului de etică al procurorilor.  

Examinând prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară, s-a stabilit că 
procurorul E.Hadji, participând în instanţa judecătorească la examinarea demersului 
condamnatului Z.Songurov, cu privire la liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de 
termen (art.91 Cod penal) neîntemeiat a susţinut cererea condamnatului, fără a ţine cont 
de avizul negativ al comisiei penitenciarului, nu a ţinut cont de faptul că Songurov nu şi-a 
recunoscut vina, nu a reparat prejudiciul material cauzat, nu a respectat condiţiile 
regimului de executare a pedepsei, fiind sancţionat de mai multe ori, inclusiv pentru 
maltratarea altor deţinuţi, ameninţarea administraţiei închisorii, consum de băuturi 
alcoolice, etc.   

Potrivit hotărârii colegiului din 06.09.13 procurorul E.Hadji a fost recunoscut 
culpabil de comiterea abaterilor disciplinare conform art.61 lit.a) şi lit.j) din Legea cu 
privire la Procuratură, însă procedura disciplinară a fost încheiată conform art.125 
alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, din motivul inoportunităţii aplicării 
sancţiunii disciplinare. 

Din materialele dosarului disciplinar rezultă că procurorul Hadji greşit a orientat 
instanţa de judecată în aplicarea art.91 Cod penal în privinţa condamnatului Z.Songurov, 
iar ca rezultat a fost adoptată ilegal încheierea  Judecătoriei Taraclia din 18.03.13 în baza 
căreia deţinutul a fost eliberat condiţionat de pedeapsă înainte de termen.   

Fiind audiat, procurorului Hadji a explicat colegiului că „acţiunile sale nu pe 
deplin corespund obligaţiilor de serviciu, dar ele au fost coordonate cu procurorul 
teritorial”.     
 Ţinând cont de faptul că hotărârea Colegiului disciplinar menţionată n-a fost 
contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură, consiliul reţine că aceasta 
urmează să fie validată. 

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 06.09.2013 în privinţa procurorului în 
procuratura mun.Comrat, Evgheni Hadji,  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

  
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                     Iurie Garaba 


