
H O T Ă R Â R E A  nr.12-222/13 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  21.06.2013 

în privinţa procurorului  Victoria Furtună 
 

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

 
C O N S T A T Ă:  

 
La 26.02.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 

procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, Victoria Furtună conform art.61 lit.a) din Legea 
cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. 

Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare a servit hotărârea consiliului nr.12-
65/13 din 26.02.2013 cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului V.Furtună în 
legătură cu prelungirea concediului pentru îngrijirea copilului. 

În cadrul controlului s-a stabilit că la 16.01.2013 dna Furtună a depus cerere cu 
privire la reîncadrarea în funcţie în legătură cu expirarea concediului acordat pentru 
îngrijirea copilului. Potrivit ordinului Procurorului General nr.245-p din 07.03.2012 
concediul pentru îngrijirea copilului a expirat la 01.12.2012. 

Astfel, în perioada 02.12.2012 până la 30.01.2013 procurorul Victoria Furtună a 
absentat. 

Colegiul disciplinar a calificat abaterile disciplinare admise de către dna Furtună 
ca şi îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi  absenţa 
nemotivată de la serviciu (art.61 lit.a) şi lit.h) din Legea cu privire la Procuratură). 

Totodată, ţinând cont de faptul că ordinul cu privire la acordarea concediului nu i-
a fost adus la cunoştinţă procurorului Furtună contra semnătură, dumneaei nu a cunoscut 
data încheierii concediului, colegiul s-a limitat doar la examinarea materialelor în şedinţă, 
considerând inoportună aplicarea pedepsei disciplinare. 

Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 din Legea cu 
privire la Procuratură.  

Analizând materialele procedurii disciplinare, consiliul reţine că dna Victoria 
Furtună nu a comis careva abateri disciplinare care s-ar încadra la art.61 lit.a) din Legea 
cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, 
ci doar absenţa nemotivată de la locul de muncă conform art.61 lit.h) din actul normativ 
menţionat. 

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 procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, Victoria Furtună. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                       Iurie Garaba 


