
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-216/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 24.06.2011 

în privinţa procurorului  Iulian Diaconu 
 

06.09.2011                                                                                                 mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 20.05.2011 în privinţa procurorului militar în procuratura militară Bălţi, Iulian 
Diaconu şi, audiind informaţia dlui Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al 
Procurorilor, 

C O N S T A T Ă: 
  
 În temeiul rapoartelor Adjunctului Procurorului General, Eugen Rusu, şi a  

şefului secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele Armate, Ion Dediu, Secţia 
securitate internă a intentat procedura disciplinară în privinţa procurorilor în 
procuratura militară Bălţi, Alexandru Godorog şi Iulian Diaconu, pentru comiterea 
unor abateri disciplinare.   

 În şedinţa din 20.05.2011 Colegiul disciplinar a constatat că,  la 18.03.2011, 
ora 22:15, pe str. Decebal din mun.Bălţi a avut loc  un accident rutier, în care a fost 
implicat şi autoturismul „Volkswagen-Golf”, condus de către  procurorul militar în 
procuratura militară Bălţi, Alexandru Godorog.  

 Imediat după comiterea accidentului, procurorul Godorog, fiind în stare de 
ebrietate, s-a apropiat de autoturismul de model „Daewoo Corando”, implicat în 
accident, a intrat în conflict cu şoferul acestuia, Roman Chetrari, manifestînd 
aroganţă, exprimată prin mîndrie dispreţuitoare, comportament obraznic, sfidător  şi  
prezentînd legitimaţia de procuror, deşi nu se afla în exerciţiul funcţiunii. 

 Urmărind scopul de a demonstra că în situaţia creată el nu este vinovat în 
comiterea accidentului, Alexandru Godorog a negat faptul aflării la volanul 
autoturismului său şi a refuzat categoric să fie examinat de medicul narcolog. 

Iniţial, procurorul militar în procuratura militară Bălţi, Iulian Diaconu, care la 
momentul comiterii accidentului se afla în autoturismul condus de către colegul său 
A.Godorog, a recunoscut faptul conducerii autoturismului „Volkswagen-Golf”, 
acceptînd de la bun început versiunea propusă de A.Godorog, imediat după ce s-a 
produs accidentul. 

În rezultatul examinărilor medicale, la Iu.Diaconu s-a stabilit  stare de ebrietate 
alcoolică avansată, iar la cet.R.Chetrari nu s-a stabilit faptul aflării în stare de 
ebrietate. Procurorul A.Godorog a refuzat examinarea medicală. 

Procurorul în procuratura militară Bălţi Iu.Diaconu, fiind martor ocular al 
accidentului rutier, n-a manifestat sinceritate şi obiectivitate în cadrul controlului. 
Iniţial a explicat că anume el s-a aflat la volan. Ulterior, fiind chestionat, procurorul 
Diaconu a explicat că A.Godorog conducea autoturismul în momentul producerii 
accidentului rutier, dar fiind în stare de ebrietate, s-a lăsat convins de Godorog să 
declare precum că el (Diaconu) conducea  autoturismul.  

Astfel, fapta comisă de către procurorul în procuratura militară Bălţi, Iu 
Diaconu este evidentă, discreditează imaginea Procuraturii şi compromite titlul  de 
procuror. 



Examinînd materialele procedurii disciplinare, audiind explicaţiile procurorului 
Iulian Diaconu, Colegiul disciplinar a ajuns la concluzia că acesta a comis încălcarea 
normelor Codului de etică al procurorului, acţiune care, conform art. 61 lit.j) din 
Legea cu privire la procuratură, constituie abatere disciplinară, pentru care i-a aplicat 
sancţiunea disciplinară – mustrare aspră.  

Hotărârea Colegiului disciplinar din 24.06.2011 nu 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, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 24.06.2011 în privinţa procurorului militar 
în procuratura militară Bălţi, Iulian Diaconu, 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 


