
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-209/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 

în privinţa procurorului  Gabriela Iuga  
 

06.09.2011                                                                                                 mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 20.05.2011 în privinţa procurorului în procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău, 
Gabriela Iuga, şi audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
  
 Secţia securitate internă a efectuat controlul de serviciu în privinţa 

procurorului în procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău, Gabriela Iuga, în legătură cu 
încălcările admise în cadrul investigării cauzei penale nr. 2011020494. 

 În rezultatul controlului  de serviciu, s-a stabilit  că  procurorul Gabriela Iuga, 
conducând urmărirea penală în cauza penală  nr. 2011020494, pornită la 10.03.2011, 
a înaintat demers judecătorului de instrucţie privind autorizarea ridicării informaţiei 
despre convorbirile telefonice în cadrul acestei cauze penale.   

 Materialele cauzei penale au fost prezentate instanţei nenumerotate, filele 
nefiind înscrise în borderou. La materialele cauzei au fost anexate şi prezentate 
judecătorului blanchete de acte necompletate, dar semnate  de participanţii la proces. 
Victima n-a fost recunoscută în calitate de parte vătămată şi parte civilă  şi nici n-a 
fost audiată. N-au fost efectuate şi alte acţiuni procesuale pe cauza menţionată. 

 Studiind materialele de control în şedinţa din 20.05.2011, Colegiul disciplinar 
a încheiat procedura disciplinară în privinţa Gabrielei Iuga, din motivul   
inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitîndu-se doar la examinarea în 
şedinţă a materialelor de procedură. 

 Hotărârea Colegiului disciplinar evocată nu a fost contestată conform art. 127 
din Legea cu privire la procuratură. 
   În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 20.05.2011 în privinţa procurorului în 
procuratura sect.Rîşcani, mun.Chişinău, Gabriela Iuga, se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură 
pe pagina Web a Procuraturii. 

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                  Iurie Garaba 


