
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-122/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 01 aprilie 2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru
mun.Chişinău Oleg Gonţa

27 aprilie 2010                                                                                      mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 01.04.2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chişinău
Oleg Gonţa, audiind informaţia domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al
Procurorilor, -

C O N S T A T Ă:
Prin dispoziţia Procurorului General din 15.02.2010 a fost intentată procedura

disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chişinău Oleg
Gonţa, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare în următoarele
circumstanţe.

Controlul efectuat de secţia securitate internă a constatat că, la 12.02.2010
procurorul în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Oleg Gonţa, conducînd
automobilul de model „Mercedes 250D” cu n/î A494 CC în stare de ebrietate
alcoolică, deplasându-se pe lângă scara blocului locativ nr.17 de pe str.Izmail,
mun.Chişinău, încălcănd cerinţele Regulamentului circulaţiei rutiere a tamponat-o
pe cet.T.Raţa. Urmare a accidentului, s-a iscat un conflict între T.Raţa, fiul acesteia
şi procurorul O.Gonţa care a avut un comportament agresiv, nedemn.
 Colegiul disciplinar prin hotărârea din 01.04.2010 l-a recunoscut culpabil pe
procurorul O.Gonţa în săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute la art.61 lit.j) din
Legea cu privire la Procuratură - încălcarea  pct.6 lit.e), g) din Codul de etică al
procurorului. Potrivit actului normativ invocat, procurorul trebuie să manifeste
intoleranţă faţă de  abuzul de alcool, încălcarea ordinii publice şi să se comporte în
familie şi în societate adecvat regulilor unanim recunoscute de convieţuire, pentru
a se bucura de stimă şi respect şi pentru a nu defăima titlul de procuror. Pedeapsa
disciplinară aplicată conform hotărârii Colegiului disciplinat este „mustrare aspră”.
       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 Oleg Gonţa, 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 în
procuratura sect.Centru mun.Chişinău, 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/

