
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-121/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 01 aprilie 2010 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii
disciplinare aplicată procurorului în procuratura mun.Chişinău,

Octavian Nărea

27 aprilie 2010                                                                                      mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
01.04.2010 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată
procurorului în procuratura mun.Chişinău Octavian Nărea, audiind informaţia
domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor, -

C O N S T A T Ă:
Procurorul     Octavian    Narea    activează   în    organele    Procuraturii  din

29.11.2000. La 23.06.2009, prin ordinul Procurorului General nr.553-p, dl Octavian
Narea a fost sancţionat disciplinar, cu aplicarea pedepsei – „mustrarea”.

Prin hotărârea Colegiului disciplinar din 01.04.2010 s-a decis stingerea înainte de
termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului în procuratura mun.Chişinău,
Octavian Nărea.

Colegiul disciplinar a concluzionat că, după aplicarea sancţiunii disciplinare
procurorul Nărea a tras concluziile de rigoare privitor la activitatea pe care a prestat-
o, manifestând în continuare responsabilitate, disciplină executorie şi de muncă.

  Conform art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, Colegiul
disciplinar la expirarea a cel puţin 6 luni de la data aplicării sancţiunii disciplinare, o
poate declara stinsă înainte de termen dacă procurorul sancţionat nu a comis o nouă
abatere disciplinară, a dat dovadă de un comportament ireproşabil şi de atitudine
conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiilor sale.

În circumstanţele menţionate, apreciind că procurorul Octavian Narea nu a
comis alte abateri disciplinare, a avut un comportament ireproşabil şi a dat dovadă de
atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiilor sale de serviciu, Consiliul
Superior al Procurorilor, consideră că hotărârea Colegiului disciplinar din
01.04.2010 privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată
procurorului în procuratura mun.Chişinău, Octavian Nărea 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,  privind stingerea înainte de
termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului în procuratura mun.Chişinău
Octavian Nărea, 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/

