
H O T Ă R Â R E A  nr.12-176/13 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  10.06.2013 

în privinţa procurorului  Ghenadie Guriţanu 
 

23 iulie  2013                                                                                              mun.Chişinău 
                                                                                               
        Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 10.06.13 în privinţa procurorului r-lui Făleşti, Ghenadie Guriţanu şi audiind 
informaţia dlui M.Vinogradov, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă:  

 
La 16.01.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului 

în procuratura r-lui Făleşti Leonid Ţărnă şi procurorului r-lui Făleşti Ghenadie 
Guriţanu în baza art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru 
îndeplinirea necorespinzătoare a obligaţiilor de serviciu la investigarea cauzei 
penale pornite conform art.149 alin.(1) Cod penal, pe faptul lipsirii de viaţă din 
imprudenţă a cet.S.Paciu, în timpul vânătorii  din 23.12. 12 în  Rezervaţia Naturală 
„Pădurea Domnească”. 

În cadrul dezbaterilor, colegiul a stabilit că procurorul r-lui Făleşti, în 
calitate de conducător a dispus pe data de 23.12.12 procurorului în procuratura r-
lui Făleşti, Leonid Ţărnă investigarea neîntârziată a circumstanţelor cazului. 
Totodată, dl Guriţanu a ignorat cerinţele ordinului Procurorului General nr.91/15 
din 31.03.05 despre aprobarea Instrucţiunii privind rolul şi atribuţiile procurorului 
teritorial şi specializat  în conducerea şi exercitarea urmăririi penale, neasigurând 
investigarea complexă, obiectivă şi multilaterală a infracţiunii produse. 

 Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 procurorul r-lui Făleşti, 
Ghenadie Guriţanu a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare  
conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, dar în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din 
Legea cu privire la Procuratură a dispus încheierea procedurii disciplinare, 
limitându-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură, 
considerând inoportună aplicarea sancţiunii disciplinare. 

Hotărârea Colegiului disciplinar 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) 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 10.06.2013 în privinţa 
procurorului în procuratura r-lui Făleşti, Ghenadie Guriţanu. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                           Iurie Garaba 
 


