
 
H O T Ă R Â R E A  nr.12-93/13   

cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  01.03.2013 
în privinţa procurorului  Ivan Diacov 

 
16 aprilie 2013                                                                                      mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
01.03.13 în privinţa procurorului mun.Chişinău, Ivan Diacov şi audiind informaţia dlui 
Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
C O N S T A T Ă:  

 
La 21.05.2012 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului 

mun.Chişinău, Ivan Diacov, în baza art.61 lit.a) şi g) din Legea cu privire la Procuratură, 
adică îndeplinirea necorespinzătoare a atribuțiilor de serviciu și ignorarea Codului de 
etică al procurorului. Faptele imputate dlui Diacov s-au manifestat prin  încălcarea 
prevederilor Instrucţiunii privind rolul şi atribuţiile procurorilor teritoriali şi specializaţi 
în conducerea şi exercitarea urmăririi penale, aprobată prin ordinul Procurorului General 
nr. 91/15 din 31.03.20105,  potrivit căreia procurorul conducător este responsabil de 
organizarea şi gestionarea eficientă a activităţii  de conducere şi exercitare a urmăririi 
penale de către procurorii subalterni şi pentru  încălcarea normelor Codului de etică al 
procurorului. 

Examinînd procedura disciplinară la 01.03.2013, Colegiul disciplinar a constatat 
că procurorul Ivan Diacov a încălcat prevederile  art.52, alin.2) pct 9) şi 10), alin.4 din 
CPP, art. 35 alin.(2) lit.d), art. 54 lit.a) b) şi e) din Legea cu privire la Procuratură, art.5) 
lit.a) art.6 lit. a) k) din Codul de etică al procurorului, fapt pentru care merită a fi 
sancţionat disciplinar, dar a decis încetarea procedurii în legătură cu faptul că a expirat 
termenul de tragere la răspundere disciplinară. 

Hotărârea Colegiului disciplinar din  11.01.2013 în privinţa procurorului Ivan 
Diacov  n-a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.  

  Potrivit 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.  

În contextul celor expuse, în temeiul art.82 alin.(2) lit. d), art.84 lit. f)  art.125 
alin.(2) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul 
Consiliului Superior al Procurorilor – 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

  A valida hotărârea Colegiului disciplinar  din 01.03.2013 în privinţa procurorului 
Ivan Diacov.   
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
  
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                   Iurie Garaba 


