
H O T Ă R Â R E A  nr.12-91/13 
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 

11.01.2013 în privinţa procurorului  Andrei Formusati 
 
 16 aprilie  2013                                                    mun. Chişinău                         
 

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa 
procurorului Andrei Formusati şi audiind informaţia dlui Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al 
Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
 

La  25.10.2012  a fost intentată  procedura disciplinară în privinţa lui Andrei Formusati, 
procuror  în procuratura  de nivelul Curţii de Apel Bălţi, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligațiilor de serviciu. 

Verificînd prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară, secția securitate internă a 
constatat că  procurorul Formusati  a admis  încălcări procedurale la eliberarea condiţionată de 
pedeapsă înainte de termen a condamnatului V.Dodiţă. Studiind superficial materialele dosarului, 
acesta greşit a orientat instanţa de judecată, considerînd că condamnatul V.Dodiţă întruneşte 
prevederile art.91 alin.(4) lit.a) Cod penal. 

Colegiului disciplinar a concluzionat că procurorul A,Formusati a încălcat prevederile art.54 
lit.a) din  Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit.a)  din Codul de etică al procurorului, care potrivit 
art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură  constituie abatere disciplinară. 

Cu toate acestea, Colegiul disciplinar s-a limitat la examinarea materialelor de procedură în 
şedinţă, considerînd inoportună sancţionarea disciplinară a procurorului Formusati,  dat fiind faptul că 
d-lui a recunoscut vina şi regretă  fapta comisă.  

Pe data de 05.04.13 procurorul, şef al secţiei securitate internă, V.Ababii,  a contestat  hotărârea 
Colegiului disciplinar în privința procurorului Andrei Formusati, ca fiind ilegală, solicitând aplicarea 
unei pedepse disciplinare acestuia.  

În motivarea poziţiei sale dl Ababii a menţionat faptul că la adoptarea hotărârii Colegiul 
disciplinar  n-a luat în consideraţie  gravitatea abaterilor disciplinare comise de către A.Formusati. În 
rezultatul neglijării de către acesta a obligaţiilor de serviciu, încheierea judecătorului de instrucţie Bălţi 
din 16.08.2012, în baza căreia condamnatul V.Dodiţă a fost ilegal liberat condiţionat de pedeapsa 
stabilită, a devenit definitivă şi  irevocabilă. 

Audiind explicaţiile procurorului Andrei Formusati, studiind materialele  procedurii 
disciplinare, cît şi argumentele invocate în contestaţie, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că 
contestaţia  este întemeiată şi urmează să fie admisă.   
 Consiliul reţine că Colegiul disciplinar eronat  a ajuns la concluzia inoportunităţii aplicării 
sancţiunii disciplinare faţă de procurorul Formusati. Abaterile disciplinare admise sunt evidente  şi 
afectează imaginea Procuraturii. 
 În temeiul celor expuse, în baza art.62 lit.a), art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f) din Legea cu 
privire la Procuratură, pct. 4.5.3 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

 Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa 
procurorului în procuratura  de nivelul Curţii de Apel Bălţi, Andrei Formusati, se admite. 
 Hotărârea contestată se modifică cu aplicarea în privinţa procurorului Andrei Formusati a 
sancţiunii disciplinare  - avertismentul. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului   
Superior  al Procurorilor                                                                          Iurie Garaba 


