H O T Ă R Î R E A nr.12-50/13
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului disciplinar din 2 noiembrie 2012
în privinţa procurorului Gheorghe Graur
26 februarie 2013

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârilor Colegiului disciplinar
din 02.11.2012, emise în privinţa procurorului în procuratura raionului Criuleni
Gheorghe Graur şi audiind informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al
Procurorilor C O N S T A T Ă:
Prin dispoziţia procurorului, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă
metodică din 29.05.2012 a fost intentată procedură disciplinară în privinţa procurorului
în procuratura raionului Criuleni Gheorghe Graur, pentru îndeplinirea necorespunzătoare
a atribuţiilor de serviciu.
La 20.08.2012, prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă, a fost
pornită a doua procedură disciplinară în privinţa lui Gheorghe Graur, pentru comiterea
acţiunilor compromiţătoare.
Colegiul disciplinar s-a expus asupra ambelor proceduri în şedinţa din
02.11.2012, emiţînd concomitent două hotărâri.
În contextul procedurii intentate la 29.05.2012 Colegiul disciplinar a constatat că
procurorul Graur a admis cazuri de nerespectare a termenului rezonabil de urmărire
penală şi de examinare a materialelor, prin ce a încălcat prevederile art. 61 lit.a) şi j) din
Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit.a) din Codul de etică al procurorului, fiindu-i
aplicată pedeapsa disciplinară – mustrare.
În cadrul examinării procedurii disciplinare din 20.08.2012, Colegiul disciplinar la recunoscut pe procurorul Gheorghe Graur culpabil de comiterea abaterilor disciplinare
prevăzute de art. 61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, pct.8 lit.a), c) şi d) din
Codul de etică al procurorului şi i-a aplicat pedeapsă disciplinară similară – mustrare.
Hotărârile Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Graur n-au fost
contestate conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.
Audiind explicaţiile procurorului Graur, studiind materialele procedurilor
disciplinare, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art. 61 lit.a) şi j), art.62 lit.b),
art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
A comasa hotărârile Colegiului disciplinar din 02.11.2012, emise în privinţa
procurorului în procuratura raionului Criuleni, Gheorghe Graur.
A-i aplica procurorului Gheorghe Graur sancţiunea disciplinară conform art.62
lit.b) din Legea cu privire la Procuratură – mustrarea.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
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