
H O T Ă R Î R E A  nr.12-107/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 
privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate 

procurorului în procuratura r-lui Ungheni, Marcel Grițunic 
 
 

16 aprilie 2013                                                                                          mun.Chişinău 
                                                                                           

Examinând chestiunea  cu privire  la validarea hotărârii Colegiului  disciplinar  
din 11.01.13, privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare, aplicate 
procurorului în procuratura r-lui Ungheni Marcel Grițunic şi audiind informaţia dlui 
Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor, 

C O N S T A T Ă:  
Prin hotărârea Colegiului disciplinar din 02.03.2012, validată la15.05.2012, 

procurorului în procuratura r-lui Ungheni, Marcel Grițunic i-a fost aplicată  
sancţiunea  disciplinară  „mustrarea”. 

În temeiul raportului procurorului r-lui Ungheni, Colegiul disciplinar a iniţiat 
procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate 
procurorului Grițunic.   

Potrivit materialelor administrate, Colegiul disciplinar a constatat că în 
perioada de după aplicarea sancţiunii disciplinare,  procurorul Marcel Grițunic nu a 
comis o nouă abatere disciplinară şi a dat dovadă de comportament ireproşabil şi de 
atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, circumstanţe 
care, potrivit prevederilor art.128 alin.(2) al Legii cu privire la Procuratură permit 
stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate.   

Hotărârea Colegiului disciplinar evocată nu a fost contestată conform art. 127 
din Legea cu privire la Procuratură. 
  Consiliul reține că abaterea disciplinară admisă de procurorul Marcel Grițunic 
a fost constatată de către colegiu la 02.03.12. Totodată, hotărârea Colegiului 
disciplinar din 11.01.2013 cu privire la stingerea înainte de termen a sancțiunii 
disciplinare în privința procurorului Marcel  Grițunic a fost transmisă consiliului 
pentru validare la 12.04.2013. 
 Potrivit art.128 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, dacă timp de un an 
de la data aplicării sancţiunii disciplinare procurorului nu i se aplică o nouă sancţiune 
disciplinară, sancţiunea se consideră stinsă.  
 În circumstanțele menționate, consiliul, consideră că sancțiune disciplinară 
aplicată procurorului Grițunic la 02.03.12 s-a stins de drept la 02.03.13. 
         În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, 
pct.4.4.2 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
  A anula hotărârea Colegiul disciplinar din 11.01.13  în privința procurorului 
Marcel Grițunic despre stingerea înainte de termen a sancțiunii disciplinare din 
motivul inoportunității și a înceta procedura pe dosar. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                    Iurie Garaba 


