
 
H O T Ă R Â R E A  nr.12-94/13   

cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  11.01.2013 
în privinţa procurorului  Valeriu Diaconu 

16 aprilie 2013                                                                          mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
11.01.2013 în privinţa procurorului Valeriu Diaconu, şi audiind informaţia dlui Andrei 
Negru,  Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
C O N S T A T Ă:  

  La 04.12.2012, prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor 
Ababii, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului, şef al Aparatului 
Procurorului General, Valeriu Diaconu, în baza art.61 lit.h) şi j) din Legea cu privire la 
Procuratură, pentru absenţe  nemotivate de la serviciu, încălcarea normelor din Codul de 
etică al procurorului.   

În cadrul controlului s-a stabilit că prin hotărârea Colegiului disciplinar din 
13.07.2012 dlui Valeriu Diaconu i-a fost aplicată sancţiunea  disciplinară – concedierea din 
organele procuraturii, pentru absenţa nemotivată  de la serviciu. 
           Prin hotărârea din 10.08.2012 Curtea de Apel Chişinău  a  respins  cererea de 
chemare în judecată în contencios administrativ înaintată de procurorul Valeriu Diaconu 
către Procuratura Generală referitor la neexaminarea cererii din 31.05.2012 de acordare a 
concediului parţial plătit pentru îngrijire a  nepotului său. 

La 07.11.2012 Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea de recurs, depusă de dl 
Diaconu, menţinînd hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 10 august 2012. Decizia  CSJ 
este irevocabilă de la pronunţare. 

Conform rapoartelor procurorului, şef al secţiei securitate internă dl Victor Ababii 
din 19.11.2012 şi 04.12.20102, după pronunţarea hotărârilor de către Curtea de Apel şi 
Curtea Supremă de Justiţie din 10.08.2012 şi respectiv 07.11.2012 pînă la 04.12.2012, data 
iniţierii controlului de serviciu,  dl Valeriu Diaconu la serviciu nu s-a prezentat. Documente 
care ar motiva absența sa  nu a prezentat.   

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 13.07.2012, validată de consiliu la 
04.12.12, procurorul Valeriu Diaconu a fost recunoscut vinovat de comiterea abaterii 
disciplinare prevăzute de art.61 lit.a), lit.j) și lit.h) din Legea cu privire la Procuratură, 
fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară „concedierea din organele procuraturii”.   

Luînd în consideraţie faptul că prin ordinul  Procurorului General nr. 1390-p din 
26.12.2012 dl Valeriu Diaconu a fost concediat din organele Procuraturii, pentru absenţa 
nemotivată  de la serviciu,  colegiul a încetat  procedura disciplinară  în legătură cu 
inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. 

Hotărârea Colegiului disciplinar din  11.01.2013 în privinţa lui Valeriu Diaconu  n-a 
fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.  
 În contextul celor expuse, în temeiul art.82 alin.(2) lit. d), art.84 lit. f)  art.125 
alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.5.3 lit.a) din Regulamentul 
Consiliului Superior al Procurorilor – 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   

  A valida hotărârea Colegiului disciplinar  din 11.01.2013 în privinţa dlui Valeriu 
Diaconu.  
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
  
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                 Iurie Garaba 


