H O T Ă R Â R E A nr.12-25/17
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului de disciplină și etică
nr.13-21/17 (III) din 20.01.2017, emisă în privinţa
procurorului Alexandru Sorocean
2 martie 2017

mun.Chişinău

Examinând contestaţia procurorului-şef interimar al Direcţiei criminalistică şi
urmărire penală, Adrian Mircos, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică
nr.13-21/17 (III) din 20.01.2017, adoptată în privinţa procurorului în procuratura
raionului Căuşeni, Alexandru Sorocean, audiind informaţia domnului Ruslan Popov,
Consiliul Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin decizia din 25 noiembrie 2016 Inspecţia procurorilor a remis Colegiului de
disciplină şi etică materialele procedurii disciplinare în privinţa procurorului în
procuratura raionului Căuşeni, Alexandru Sorocean, rezumând că acesta a încălcat
prevederile articolelor 19 alin.(3), 20, 254, 259 din Codul de procedură penală,
pct.6.1.1 din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.4 a Adunării
Generale a Procurorilor din 27.05.2016, prin ce a comis abaterea disciplinară prevăzută
de art. 38 lit.a) din Legea prenotată.
Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare au servit sesizările procuroruluişef interimar al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică Adrian Mircos din
26.10.2016 și procurorului-şef interimar al Secţiei combatere tortură din cadrul
Direcţiei urmărire penală şi criminalistică Ion Caracuian din 27.10.2016, precum şi
sesizarea avocatului Constantin Lazari din 03.10.2016,
In urma verificării faptelor invocate în sesizări, Inspecţia procurorilor a stabilit
în acţiunile lui A.Sorocean îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu,
manifestată prin încălcarea termenului de urmărire penală în cauzele penale
nr.2014180096, nr.2014180838 şi nr.2013180331.
Prin hotărârea nr.13-21/17 (III) din 20.01.2017 Colegiului de disciplină şi etică
a încetat procedura disciplinară în privinţa procurorului Alexandru Sorocean, în
temeiul art.51 alin.(l) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, din motivul că nu au
fost comise abateri disciplinare în cadrul urmăririi penale în cauzele enumerate.
Reieşind din materialele acumulate în cadrul controlului de serviciu, prin
coroborare cu materialele cauzei penale şi explicaţiile procurorului, Colegiul a
concluzionat că acţiunile procurorului A. Sorocean se încadrează în limitele legale ale
actelor normative în vigoare. Mai mult, Colegiul a constatat că în toate cauzele penale
vizate conducerea şi exercitarea urmăririi penale a fost efectuată de mai mulţi
procurori din procuratura raionului Căuşeni, audiaţi în cadrul şedinţelor anterioare ale
Colegiului şi în privinţa lor au fost încetate procedurile disciplinare. Deci, încălcarea
termenului rezonabil de efectuare a urmăririi penale în cauzele penale respective nu îi
este imputabilă procurorului Alexandru Sorocean.
La data de 31.01.2017 dl Adrian Mircos, autorul sesizării despre abaterea
disciplinară, a contestat hotărârea Colegiului de disciplină şi etică, în temeiul art.85
alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, solicitând casarea acesteia şi adoptarea
unei noi hotărâri prin care să fie soluţionată cauza, cu aplicarea sancţiunii disciplinare
în privinţa procurorului A.Sorocean.
Totodată, Consiliul reţine că la data de 02.03.2017, în cadrul şedinţei Consiliului

Superior al Procurorilor, dl Adrian Mircos a înaintat un demers, prin care a anunţat
retragerea contestaţiei în privinţa procurorului Alexandru Sorocean.
Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul art.70 alin.(1) lit.f), art.77, art.79,
art.86 alin.(3) lit.a) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Consiliul
Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A lua act de de retragerea contestaţiei procurorului-şef interimar al Direcţiei
criminalistică şi urmărire penală, Adrian Mircos, împotriva hotărârii Colegiului de
disciplină și etică nr.13-21/17 (III) din 20.01.2017, adoptată în privinţa procurorului în
procuratura raionului Căuşeni, Alexandru Sorocean.
2. A menţine Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-21/17 (III) din
20.01.2017 privind încetarea procedurii disciplinare în privinţa procurorului în
procuratura raionului Căuşeni, Alexandru Sorocean.
3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în Curtea
Supremă de Justiție, în Completul care examinează contestaţiile împotriva hotărârilor
Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data comunicării.
5. Prezenta hotărâre se remite persoanelor interesate pentru informare.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1

CEBOTARI Vladimir

absent

2

FORTUNA Ghenadie
absent

3

HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard

5

MARIȚ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MICU Victor

absent

absent
8

MOROZ Remus

9

POPOV Ruslan

10

STOINOV Vasili

11

TUREAC Viorel

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

