
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-119/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 01 aprilie 2010 în privinţa procurorului secţiei nr.1, Direcţia control al
urmăririi penale, Valentin Baidaus

27 aprilie 2010                                                                                      mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
01.04.2010 în privinţa procurorului secţiei nr.1, Direcţia control al urmăririi penale,
Valentin Baidaus, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al
Procurorilor, -

C O N S T A T Ă:

  Prin dispoziţia Procurorului General din 25.02.2010 a fost intentată procedura
disciplinară în privinţa procurorului secţiei nr.1, Direcţia control al urmăririi penale
Valentin Baidaus, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute la art.61
lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.

  În cadrul controlului efectuat de către secţia securitate internă s-a constatat că,
la 23.12.2009 procurorul V.Baidaus a primit spre examinare demersul procurorului
adjunct al r-lui Căuşeni, privind verificarea competenţei pentru exercitarea urmăririi
penale pe o cauză penală începută de procuratura r-lui Căuşeni. Datorită volumului
mare de lucru, V.Baidaus nu a reuşit să soluţioneze cazul în termenul indicat, iar mai
târziu a transmis din neatenţie dosarul penal în arhivă. Urmare a acţiunilor
procurorului Baidaus cauza penală nu a fost în lucru pînă la 11.02.2010, când prin
ordonanţa adjunctului Procurorului General Igor Serbinov, cauza penală menţionată a
fost retrasă de la CPR Căuşeni şi transmisă pentru efectuarea urmăririi penale
CCCEC, conform competenţei.

Colegiul disciplinar prin hotărârea din 01.04.2010 a încheiat procedura
disciplinară în privinţa procurorului Baidaus din motivul inoportunităţii aplicării
sancţiunii disciplinare.

În motivarea hotărârii adoptate Colegiul disciplinar a invocat că abaterea
disciplinară admisă de către V.Baidaus nu a cauzat urmări grave, procurorul Baidaus
se caracterizează pozitiv.

Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu
prevederile art.127 din Legea cu privire la Procuratură. În astfel de circumstanţe,
Consiliul Superior al Procurorilor consideră că hotărârea  Colegiului disciplinar din
01.04.2010 în privinţa procurorului Valentina Baidaus urmează să fie validată.

  În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu
prevederile art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din Legea cu privire la
Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:
        Hotărârea Colegiului disciplinar din 01.04.2010 în privinţa procurorului secţiei
nr.1, Direcţia control al urmăririi penale, Valentin Baidaus, se validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărârii în internet, pe pagina oficială a Procuraturii

www.procuratura.md, conform prevederilor art.95 alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba

http://www.procuratura.md/

