APROBAT
prin Hotărârea Consiliului Superior al
Procurorilor
nr.12-245/16 din 27 octombrie 2016
RAPORT
I. Partea introductivă a raportului:
a. inspectorul din Inspecția procurorilor care a întocmit raportul;
b. autorul sesizării și categoria din care aceasta face parte;
c. data, locul depunerii/întocmirii sesizării și modul de recepționare a
acesteia;
d. respectarea de către autorul sesizării a condițiilor de formă și conținut;
e. data și numele inspectorului căruia i-a fost repartizată sesizarea pentru
verificare;
f. eventuale mențiuni despre conexarea sesizărilor;
g. perioada în care s-a derulat verificarea și eventuale informații despre
prelungirea termenelor de verificare.
II. Partea descriptivă a raportului:
a. rezumatul sesizării;
b. descrierea acuzației disciplinare constatată de inspector (cînd, unde,
împrejurările, acțiunile sau inacțiunile, forma vinovăției, motivul,
consecințele și legătura de cauzalitate dintre acțiune/inacțiune și
consecințe) pentru fiecare faptă în parte;
c. probatoriul care întemeiază acuzația în materie disciplinară (explicațiile
autorului sesizării, ale martorilor, specialiștilor, acte legislative / normative
/ departamentale încălcate, documente, hotărîri, înregistrări audio / video
examinate etc);
d. încadrarea juridică disciplinară a abaterii/abaterilor în baza literei
concrete din art.38 din Legea cu privire la Procuratură;
e. poziția procurorului tras la răspundere disciplinară în raport cu acuzația
disciplinară adusă, inclusiv rezultatul verificării probatoriului invocat în
apărarea sa. În caz că procurorul a solicitat administrarea anumitor probe,
iar aceasta nu a fost realizat de către inspector, refuzul trebuie motivat;
f. circumstanțele agravante și atenuante care ar putea să influențeze la
individualizarea sancțiunii.
g. informații relevante care caracterizează personalitatea și cariera
procurorului tras la răspundere disciplinară.
h. mențiuni dacă procurorul tras la răspundere disciplinară a fost sau nu
reprezentat în fața Inspecției procurorilor.

i. mențiuni despre aducerea la cunoștință procurorului a materialelor
dosarului de procedură disciplinară, iar dacă nu s-a adus la cunoștință - din
ce cauză.
j. mențiune dacă pe marginea raportului Inspecției procurorilor este depusă
referință.
III. Dispozitivul raportului:
a. decizia de transmitere a materialelor Colegiului de disciplină şi etică a
procurorilor;
b. mențiunea despre aducerea deciziei la cunoştinţa autorului sesizării și a
procurorului tras la răspundere disciplinară;
c. semnătura inspectorului care a efectuat controlul.

