
HOTĂRÂREA nr.12-134/13 
cu privire la demersul dlui Victor Ababii, şef al Secţiei securitate internă, despre 
inițierea procedurii disciplinare  în privința procurorului Ion Popa, membru al 

Colegiului disciplinar 
 

25 iunie 2013                                                                                                mun. Chişinău 
 
 Examinând demersul dlui Victor Ababii, şef al Secţiei securitate internă, despre 
inițierea procedurii disciplinare în privința procurorului Ion Popa, audiind informaţia 
dlui Igor Serbinov, Consiliul Superior al Procurorilor – 
            

C O N S T A T Ă: 
  

  La 17.06.2013 a fost înregistrat demersul  dlui Victor Ababii, şef al Secţiei 
securitate internă, despre inițierea procedurii disciplinare  în privința procurorului 
raionului Floreşti, Ion Popa, membru al Colegiului disciplinar 

În argumentarea demersului dl Ababii invocă faptul că  în cadrul controlului de 
serviciu efectuat în privinţa procurorului  în procuratura r-lui Floreşti Mihail Dadu s-a 
stabilit îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu de către procurorul r-lui 
Floreşti Ion Popa, care contrar prevederilor Instrucţiunii privind rolul şi atribuţiile 
conducătorilor subdiviziunilor Procuraturii Generale şi a procurorilor teritoriali şi 
specializaţi în exercitarea şi conducerea urmăririi penale, aprobat prin ordinul 
Procurorului General nr.91/15 din 31.03.2005, nu a organizat în mod corespunzător 
gestionarea eficientă a activităţii de conducere şi exercitare a urmăririi penale şi 
controlul eficient al îndeplinirii de către subaltern a obligaţiilor de serviciu.   

Astfel, potrivit demersului dlui V.Ababii,  procurorul r-lui Floreşti I.Popa nu a 
asigurat controlul asupra respectării de către organul de urmărire penală şi procurorul 
M.Dadu a dispoziţiilor legale cu privire la oportunitatea reţinerii bănuitului V.Balan şi 
necesitatea de aplicare a arestului preventiv în privinţa acestuia, reieşind din 
circumstanţe, caracteristica extrem de negativă a bănuitului, existenţa suficientă a 
temeiurilor rezonabile de a presupune că V.Balan poate comite alte infracţiuni şi nu a 
intervenit cu indicaţii prompte privind arestarea acestuia, fapt care, în consecinţă, a adus 
la urmări grave, exprimate prin comiterea de către V.Balan a altui omor intenţionat în 
perioada examinării judiciare a cauzei penale.  

  Studiind circumstanțele cazului, consiliul reține că omisiunile menționate în 
demersul dlui Victor Ababii nu ţin de competenţa exclusivă a procurorului Ion Popa, 
dat fiind că aceste activităţi urmau să fie efectuate de către procurorul Dadu, iar 
argumentul precum „nu a asigurat controlul asupra respectării de către organul de 
urmărire penală şi procurorul M.Dadu a dispoziţiilor legale ce ţin de oportunitatea 
reţinerii bănuitului V.Balan”, deasemenea, nu poate fi imputat dlui Ion Popa ca și 
abatere disciplinară  prevăzută de art.61 alin.a) din Legea cu privire la Procuratură. 

 Consiliul constată că încălcările stabilite în cadrul instrumentării cauzei penale au 
fost admise de procurorul în procuratura r-lui Floreşti, Mihail Dadu, care avea  în 
gestiune dosarul penal evocat. Potrivit art.art.2 pct.4, 56 pct.2, 60 din Legea cu privire 
la Procuratură, procurorul își organizează activitatea și o desfășoară pe principiul 



autonomiei, asigurat prin independența procesuală și control judecătoresc, care-i oferă 
posibilitatea de a lua de sine stătător decizii în cauzele și cazurile pe care le examinează. 

Consiliul reține că la inițierea procedurii disciplinare în privința procurorului Ion 
Popa urmează să fie respectate prevederile art.118 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură, deoarece acesta este membru ales al Colegiului disciplinar.   

Astfel, potrivit art.118 alin.(2), inițierea procedurii disciplinare în privința unui 
membru al consiliului, fie al Colegiului de calificare sau disciplinar se acceptă numai la 
iniţiativa a cel puţin 4 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. 

Urmare a deliberării, demersul dlui Victor Ababii cu privire la începerea 
procedurii disciplinare în privința procurorului Ion Popa  nu a fost susținut de numărul 
necesar de membri ai consiliului, motiv din care se consideră respins. 

 În temeiul art.82, art.84 lit.f), art.85, art.118 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură,    

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 A lua act de demersul dlui Victor Ababii, şef al Secţiei securitate internă, despre 
inițierea procedurii disciplinare  în privința procurorului raionului Floreşti, Ion Popa.
 A considera respinsă propunerea cu privire la inițierea procedurii disciplinare în 
privința procurorului Ion Popa, membru ales al Colegiului disciplinar. 

 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                       Iurie Garaba 
 
 
 


