
H O T Ă R Â R E A  nr.12-181/13 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  10.06.2013 

în privinţa procurorului  Alexandru Nichita 
 

23 iulie 2013                                                                                          mun.Chişinău 
                                                                                               
        Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 10.06.13 în privinţa procurorului Alexandru Nichita şi audiind informaţia dlui 
Iu.Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă:  

 
La 28.02.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului 

în secţia investigaţii financiar economice Mihai Uglea, procurorului Gh.Pîrlii, şef-
adjunct al secţiei investigaţii financiar economice şi procurorului Alexandru 
Nichita, şef al secţiei investigaţii financiar economice conform art.61 lit.a) din 
Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu la investigarea cauzei penale, pornite conform art.328 
alin.(3) lit.b) Cod penal, pe faptul introducerii de către persoane cu înaltă funcţie 
de răspundere în Legea nr.176 din 15.07.2010 a mai multor modificări şi 
completări la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, fapt care a prejudiciat grav interesele statului. 

În cadrul dezbaterilor, colegiul a stabilit că prin ordonanţa Procurorului 
General s-a dispus efectuarea urmăririi penale pe cauza dată de către un grup de 
procurori, în componenţa căruia făceau parte procurorul Mihai Uglea, Gh.Pîrlii şi 
Al.Nichita.  Colegiul a concluzionat că volumul de lucru desfăşurat în cadrul 
urmăririi penale, acţiunile întreprinse de procurori, complexitatea cazului nu pot fi 
considerate ca şi tergiversare a urmăririi penale, fiind respectat termenul rezonabil 
al urmăririi penale.  

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 s-a dispus încheierea 
procedurii disciplinare conform art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la 
Procuratură din lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară. 

Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 din 
Legea cu privire la Procuratură.  

În contextul celor expuse, în temeiul art.82 alin.(2) lit. d), art.84 lit. f) din 
Legea cu privire la Procuratură, pct. 4.4.2 lit.a) din Regulamentul Consiliului 
Superior al Procurorilor,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  A valida hotărârea Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa 
procurorului Alexandru Nichita, şef al secţiei investigaţii financiar economice. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                   Iurie Garaba 
 
 


