
H O T Ă R Â R E A  nr.12-174/13 
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 

10.06.2013 în privinţa procurorului  Roman Rusu 
 23 iulie  2013                                                                         mun. Chişinău                                                                                                  
 

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa 
procurorului Roman Rusu şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor – 

C O N S T A T Ă: 
La  06.03.2013  a fost intentată  procedura disciplinară în privinţa lui Roman Rusu, procuror în 

procuratura sect.Centru mun.Chişinău pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. 
Temei pentru intentarea procedurii disciplinare a servit rezultatul verificării legalităţii 

ordonanţei de încetare a unei cauze pornite conform art.361 alin.(2) lit.d) Cod penal, în temeiul 
bănuielii rezonabile că angajaţii SRL „General Brocher” în perioada anului 2010, din numele SA 
„Asito” au falsificat şi au vândut 12 contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă 
„Cartea verde”. 

După reluarea urmăririi penale, cauza penală a fost transmisă în gestiune procurorului în 
procuratura sect.Centru Roman Rusu.   

Controlul a stabilit că procurorul R.Rusu, fără a efectua careva acţiuni de urmărire penală, 
formal, prelungea termenul urmăririi penale, deşi cauza penală nu prezenta vre-un grad de 
complexitate, prin ce a fost încălcat principiul asigurării termenului rezonabil de urmărire penală. 

Colegiul disciplinar a concluzionat că procurorul Roman Rusu a încălcat prevederile art.54 
lit.a) din  Legea cu privire la Procuratură, care potrivit art.61 lit.a) din lege  constituie abatere 
disciplinară. 

Cu toate acestea, Colegiul disciplinar s-a limitat la examinarea materialelor de procedură în 
şedinţă, considerând inoportună sancţionarea disciplinară a procurorului Roman Rusu,  fără a-şi motiva 
hotărârea. 

Pe data de 26.06.13 iniţiatorul procedurii disciplinare, a contestat hotărârea Colegiului 
disciplinar menţionată,   solicitând aplicarea unei pedepse disciplinare procurorului Roman Rusu.  

În motivarea poziţiei sale, procurorul A.Mircos a menţionat faptul că din cronologia 
evenimentelor s-a evidenţiat neasigurarea de către procuror a termenului rezonabil de urmărire penală, 
obligaţie fixată în art.20 Cod de procedură penală şi neasigurarea executării indicaţiilor procurorului 
ierarhic superior date în scris. 

Fiind audiat în cadrul şedinţei consiliului, procurorul Roman Rusu a explicat că în perioada 
17.09.12.-19.10.12 s-a aflat în concediul de odihnă anual, iar de la 22.10.12 până la 21.12.12 a fost 
delegat în secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV, iar materialele şi 
dosarele avute în gestiune nu i-au fost retrase. 

Audiind explicaţiile procurorului Roman Rusu, studiind materialele  procedurii disciplinare, cât 
şi argumentele invocate în contestaţie, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că contestaţia  
urmează să fie respinsă. 
 Consiliul reţine că, cauza penală a fost expediată procurorului sect.Centru mun.Chişinău la 
23.08.12, care a transmis-o procurorului Roman Rusu la 03.09.12 pentru conducerea urmăririi penale. 
Începând cu 17.09.12 procurorul Roman Rusu s-a aflat în concediu de odihnă, iar ulterior a fost delegat 
în Procuratura Generală pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu şi, tehnic, nu a putut asigura 
cercetarea completă şi multilaterală a faptelor care au constituit obiectul investigaţiilor. Consiliul 
consideră, că în circumstanţele menţionate, cauza penală urma să fie retrasă din gestiunea procurorului 
Roman Rusu.  
 În temeiul celor expuse, în baza art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f) din Legea cu privire la 
Procuratură, pct. 4.5.3 lit.a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor,  

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa 
procurorului în procuratura  sect.Centru mun.Chişinău Roman Rusu, se respinge. 
 Hotărârea nominalizată a Colegiului disciplinar din 10.06.2013 se validează. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului   
Superior  al Procurorilor                                                                         Iurie Garaba 


