
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-167/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

                       din 13 mai 2010 în privinţa procurorului Ion Gîrneț

25 mai  2010                                                                                                          mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
13.05.2010 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chișinău, Ion Gîrneț, audiind
informaţia domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
  La 09.04.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului  în

procuratura mun.Chișinău, Ion Gîrneț, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare
prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.

 Colegiul disciplinar, verificînd materialele procedurii disciplinare a constatat că,
urmare a dezordinilor în masă ce au avut loc în mun.Chișinău pe 06 aprilie 2009 a fost
inițiată urmărirea penală în temeiul art.285 alin.(2) literele a), b) și alin.(3)- (4) Cod penal.
Prin ordonanța prim-adjunctului Procurorului General din 07.04.2010 s-a dispus crearea
grupului de urmărire penală, în care a fost inclus și procurorul în procuratura
mun.Chișinău, Ion Gîrneț.

 În procesul exercitării urmăririi penale, procurorul Gîrneț neîntemeiat, a emis
ordonanța de punere sub învinuire a cet.I.Nedelcu, solicitînd instanței de judecată aplicarea
în privința învinuitului  măsura de reprimare – arestul preventiv. Pînă în luna octombrie
2009 nu au fost efectuate careva acțiuni de urmărire penală, iar la 06.10.2009, cet.Nedelcu
a fost scos de sub urmărire penală, pe motiv că nu a comis careva infracțiune. Încălcări
analogice au fost comise în cadrul urmăririi penale pornite în privința cetățenilor
A.Beșleaga, A.Galchin, V.Moga, V.Ghidu, A.Popov, V.Grăsun, V.Aramă.

Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 13.05.2010, l-a recunoscut culpabil pe
procurorul Gîrneţ de comiterea  abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu
privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară
din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară.

Conform art.119 din Legea cu privire la Procuratură, sancţiunea disciplinară se aplică în
cel mult 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, fără a se lua în calcul timpul în care
procurorul a fost bolnav ori s-a aflat în concediu, dar nu mai tîrziu de un an de la data
comiterii ei.

Hotărîrea Colegiului disciplinar adoptată în privința procurorului Gîrneț  nu a fost contestată
conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

 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 13 mai 2010 în privinţa procurorului în

procuratura   mun.Chișinău Ion Gîrneț, se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărîrii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe

pagina Web a Procuraturii.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor       Iurie Garaba


