
H O T Ă R Â R E  nr. 2-3d-140/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 29 aprilie 2010 în privinţa procurorului Oleg Gherman

11 mai  2010                                                                                        mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 29.04.2010 în privinţa procurorului serviciului reprezentare a învinuirii în
Curtea de Apel Chişinău, audiind informaţia domnului Igor Serbinov, Consiliul
Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

Prin dispoziţia Procurorului General din 05.02.2010 a fost intentată procedura
disciplinară în privinţa procurorului în serviciul reprezentare a învinuirii în Curtea
de Apel Chişinău, Oleg Gherman pentru încălcarea disciplinei muncii, manifestate
prin absenţa nemotivată a acestuia de la serviciu.

În cadrul controlului de serviciu efectuat de secţia securitate internă, abaterile
disciplinare imputate procurorului Gherman s-au confirmat parţial.

Prin hotărârea Colegiului disciplinar din 29.04.2010 procurorul Oleg
Gherman a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterii disciplinare prevăzute la
art.61 lit.h) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea
disciplinară „retrogradarea în grad”.

Hotărîrea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu
prevederile art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

Din materialele procedurii disciplinare rezultă că procurorul O.Gherman nu
pentru prima dată săvârşeşte o asemenea abatere disciplinară, acesta fiind anterior
sancţionat disciplinar pentru absenţa nemotivată de la serviciu (în anul 2009 cu
sancţiunea – „mustrare aspră”). Consiliul Superior al Procurorilor consideră că
sancţiunea disciplinară aplicată procurorului O.Gherman corespunde gravităţii
abaterii disciplinare constatate, motiv pentru care aceasta urmează a fi validată.

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu
prevederile art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din Legea cu privire la
Procuratură,
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

Hotărârea Colegiului disciplinar  din 29.04.2010 în privinţa procurorului în
serviciul reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Chişinău Oleg Gherman, se
validează.
       Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


