
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-120/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 01 aprilie 2010 în privinţa procurorului în secţia cooperare
internaţională şi integrare europeană, Liliana Nani

27 aprilie 2010                                                                                      mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
01.04.2010 în privinţa procurorului secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană
Liliana Nani, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
Prin dispoziţia Procurorului General din 26.01.2010 a fost intentată procedura

disciplinară în privinţa procurorului secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană
Liliana Nani, fiindu-i imputată comiterea abaterilor disciplinare în următoarele
circumstanţe.

 La 21.01.2010 a fot înregistrată petiţia cet.O.Grama, în care se invocă
comportamentul nedemn al procurorului secţiei cooperare internaţională şi integrare
europeană, L.Nani. Controlul efectuat de secţia securitate internă a stabilit că, procurorul
L.Nani a luat cu împrumut de la petiţionar a anumită sumă de bani, fără a o restitui integral
în termenul convenit.

Colegiul disciplinar prin hotărârea din 01.04.2010 a recunoscut-o culpabilă pe L.Nani
de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute la art.61 lit. i) din Legea cu privire la
Procuratură - atitudinea nedemnă, în exerciţiul funcţiei faţă de colegi, avocaţi, martori, alţi
participanţi la proces şi, ţinând cont de faptul că în cadrul anchetei de serviciu dna Nani a
restituit integral suma de bani restantă,  procedura disciplinară s-a încheiat conform art.125
alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură.

 Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu prevederile
art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

 Examinând materialele procedurii disciplinare, Consiliul Superior al Procurorilor
conchide că, Colegiul disciplinar în hotărârea sa corect a descris abaterea disciplinară
comisă de procurorul L.Nani – încălcarea pct.6 lit.a), lit.g), lit.k) din Codul de etică al
procurorului, însă incorect a încadrat juridic acţiunile procurorului tras la răspundere
disciplinară.

 Astfel, abaterea disciplinară comisă de procurorul Liliana Nani este prevăzută la
art.61 lit.j) „încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului”, deoarece relaţiile de
conflict apărute între L.Nani şi petiţionar poartă un caracter personal şi nu ca rezultat al
activităţii procurorului ca participant la un proces de judecată.
         Consiliul Superior al Procurorilor consideră că hotărârea Colegiului disciplinar
adoptată în privinţa procurorului Liliana Nani urmează să fie validată şi, în conformitate cu
art.84 alin.(2) lit.c), art.84 lit.f) 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 în secţia

cooperare internaţională şi integrare europeană Liliana Nani, 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/

