
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-214/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 20.05.2011 

în privinţa procurorului  Andrei Vrăjitoru 
 

06.09.2011                                                                                                 mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
20.05.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti, Andrei Vrăjitoru şi, 
audiind informaţia dlui Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

  
Prin dispoziţia din 12.04.2011 a procurorului, şef al secţiei control al urmăririi 

penale, A.Mircos, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în 
procuratura raionului Teleneşti, Andrei Vrăjitoru, pentru încălcările comise în procesul 
conducerii urmăririi penale în cauza penală  2010350210.  

 În şedinţa din 20.05.2011 Colegiul disciplinar a constatat că,  în baza raportului 
OUP A.Bujniţa,  procurorul Andrei Vrăjitoru a dispus la 14.10.10 suspendarea urmăririi 
penale pe cauza penală 2010350210, conform art. 287/1 alin.(1) CPP, pînă la stabilirea 
locului aflării făptuitorilor. 

 Secţia control al urmăririi penale a verificat legalitatea emiterii ordonanţei de 
suspendare, emise de către procurorul Vrăjitoru şi a constatat că decizia indicată este 
vădit ilegală şi neîntemeiată, deoarece la momentul adoptării ei nu au fost efectuate toate 
acţiunile  posibile de urmărire penală, pentru descoperirea infracţiunii şi identificarea 
participanţilor la săvîrşirea infracţiunii. 

 Din motivele indicate, prin ordonanţa Prim-adjunctului Procurorului General 
ordonanţa de suspendare a urmăririi penale a fost anulată, cu reluarea urmăririi penale, 
cauza penală fiind  transmisă la CP r.Orhei. 

Studiind materialele de control în privinţa procurorului Andrei Vrăjitoru, Colegiul 
disciplinar a statuat asupra inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitîndu-se 
doar  la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură.  

Hotărârea Colegiului disciplinar din 20.05.2011 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 raionului Teleneşti, Andrei Vrăjitoru, 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 


