
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-231/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 

în privinţa procurorului  Octavian Zmeu 
 

04 octombrie 2011            mun.Chişinău 
                                                                                               
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 29.07.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Nisporeni, Octavian 
Zmeu şi, audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

  
Prin dispoziţia procurorului r-lui Nisporeni a fost pornită procedura 

disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Nisporeni, Octavian Zmeu 
pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi ignorarea 
normelor Codului de etică al procurorului. 

 Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 29.07.2011 procurorul Octavian 
Zmeu a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare conform art.61 
lit.a), lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară 
– mustrarea. 

Astfel, în cadrul controlului s-a stabilit că procurorul Octavian Zmeu nu ţine 
evidenţa în registre separate a cauzelor penale avute în procedură (exercitare şi 
conducere a urmăririi penale), nu a executat indicaţiile procurorului şef de a prelua 
urmărirea penală pe 2 cauze penale, tergiversînd astfel, termenul urmăririi penale, 
rechizitoriul pe mai multe cauze penale a fost înmânat învinuitului fără a fi aprobat 
de procurorul şef, conform art.2961 Cod de procedură penală. 

La fel, au fost constatate mai multe cazuri când procurorul Octavian Zmeu a 
încălcat normele Codului de etică al procurorului, fiind în afara orelor de serviciu. 

Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată 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 29.07.2011 în privinţa procurorului în 
procuratura r-lui Nisporeni, Octavian Zmeu - 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 
 


