
 H O T Ă R Â R E A  nr.12-221/13 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 

în privinţa procurorului  Vitalie Busuioc 
08.10.2013                                                                                                 mun.Chişinău 
                                                                                               
        Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
21.06.13 în privinţa procurorului Vitalie Busuioc şi audiind informaţia dlui N.Geru, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă:  

 
În baza raportului şefului-interimar al Direcţiei control al urmăririi penale şi 

asistenţa metodică, A.Mircos, secţia securitate internă a Procuraturii Generale  a  
intentat procedura disciplinară în privinţa procurorului în secţia conducere a urmăririi 
penale în organele centrale ale MAI şi SV a Procuraturii Generale, Vitalie Busuioc, 
pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu la investigarea  
cauzei penale  nr. 2011011163,  aflată în gestiunea sa. 

Astfel, potrivit actului de control, s-a stabilit că procurorul Busuioc n-a 
respectat termenul rezonabil de urmărire penală şi a admis tergiversarea urmăririi 
penale pe caz.  

Examinând materialele şi audiind procurorul vizat, Colegiului disciplinar a   
stabilit că termenul de desfăşurare a procesului penal menţionat a fost respectat de 
către  dl Busuioc, iar acţiunile întreprinse au durat în timp pentru a asigura calitatea 
administrării probatoriului. Mai mult ca atât, cauza penală conţine un volum 
impunător de materiale (circa 97 de volume), deci faptul neadoptării soluţiei pe caz în 
cumul cu volumul de lucru efectuat în cadrul secţiei, nu-i pot fi imputate procurorului 
Busuioc ca şi abateri de la exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

Din considerentele expuse, Colegiul a încheiat procedura disciplinară 
împotriva procurorului  Vitalie Busuioc din lipsa temeiului de tragere la răspundere 
disciplinară. 

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 21.06.2013 în privinţa 
procurorului în secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi 
SV a Procuraturii Generale, Vitalie Busuioc.  
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                    Iurie Garaba 
 


