H O T Ă R Â R E A nr.12-191/13
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013
în privinţa procurorului Denis Rotaru
23 iulie 2013

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 10.06.13 în privinţa procurorului Denis Rotaru şi audiind informaţia dlui
N.Geru, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 07.03.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului
în secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale, Denis Rotaru pentru
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu la investigarea mai multor
cauze penale din gestiunea sa.
În cadrul dezbaterilor, colegiul a constatat încălcarea termenului rezonabil la
investigarea unor cauze penale. Mai mult, procurorul Rotaru, în calitate de membru
al grupului de lucru creat pentru investigarea unei omucideri, fiind autorul unei
ordonanţe cu privire la efectuarea mai multor percheziţii nu a verificat executarea
acţiunilor de urmărire penală dispuse organului de urmărire penală, nu a asigurat
integritatea actelor procesuale, precum şi a obiectelor ridicate.
Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 procurorul Rotaru a fost
recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, prevăzute la art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, dar nu a fost
sancţionat disciplinar, colegiul limitându-se la examinarea în şedinţă a materialelor.
Colegiul a considerat inoportună aplicarea sancţiunii disciplinare deoarece „cauzele
penale din gestiunea procurorului Rotaru sunt de o complexitate sporită, abaterile
stabilite nu au avut careva consecinţe, urmărirea penală nu a fost prejudiciată,
procurorul nu a fost anterior sancţionat disciplinar”.
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 în procuratura Anticorupţie, Denis Rotaru.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

