
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-211/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 

în privinţa procurorului  Ion Neguriţă 
 

6.09.2011                                                                                                   mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 20.05.2011 în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Ion Neguriţă şi, 
audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

  
  Procedura disciplinară în privinţa  procurorului în procuratura Anticorupţie, 

Ion Neguriţă, a fost intentată de secţia securitate internă, în baza controlului de 
serviciu efectuat pe faptul  comiterii abaterilor disciplinare în cadrul investigării 
cauzei penale nr. 2007990011. 

  În rezultatul controlului s-a stabilit  că urmărirea penală în cauza menţionată a 
fost pornită la 16.01.2007. Iniţial urmărirea penală a  fost condusă de Secţia 
conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV. 

 Din  iunie 2010 pînă în aprilie 2011, urmărirea penală în această cauză a fost 
dispusă  procurorului Ion Neguriţă, care activa în procuratura sect.Rîşcani. 

 În această perioadă de timp, I.Neguriţă  lunar a prelungit termenul de urmărire 
penală, din cauza că nu se ştia locul aflării victimei, în lipsa acesteia nefiind posibil 
de a finisa urmărirea penală. 

 În luna aprilie 2011 procurorul I.Neguriţă a fost transferat cu serviciul în 
procuratura Anticorupţie. 

 Studiind materialele de control, în şedinţa din 20.05.2011Colegiul disciplinar 
a încheiat procedura disciplinară în privinţa lui I.Neguriţă, 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 Anticorupţie, Ion Neguriţă, 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 


